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КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията цели включване на изискванията за мониторинг на 
радиоактивните вещества в специално законодателство съгласно Договора за Евратом с 
цел запазване на еднородността, съгласуваността и пълнотата на законодателството за 
радиационна защита на равнището на Общността. Като втора стъпка Комисията 
възнамерява да заличи тези изисквания от Директива 98/83/ЕО (Директива за питейната 
вода).

Докладчикът изразява съжаление, че директивата попада в обхвата на Договора за 
Евратом и затова Европейският парламент разполага с ограничена роля в процеса на 
вземане на решение. По тази причина докладчикът изисква от Комисията да обърне 
подобаващо внимание на становището на Европейския парламент при изработването и 
преразглеждането на директивата. Тя също така изразява загриженост за изпълнението 
на директивата, тъй като изискванията за радиоактивните вещества съгласно 
Директивата за питейната вода все още не са приложени.

Докладчикът счита, че настоящото предложение би изложила на опасност 
еднородността на европейското законодателство за водите и питейната вода, което 
понастоящем се намира в обхвата на Договора за Европейския съюз. Следователно 
Европейската комисия следва да обезпечи съответствието на мерките по настоящата 
директива с мерките, включени в Директива 98/83/ЕО и други законодателни актове в 
областта на водите като Директива 2000/60/ЕО и Директива 2006/118/ЕО, и с 
опазването на други води, като подпочвената вода, от радиоактивно замърсяване.

Що се отнася до обхвата на директивата, важно е да се включи и водата, използвана в 
хранителната промишленост. При все това е положително, че Европейската комисия 
включи газа радон като параметърна стойност и бутилираната вода като източник на 
вода в преразгледаната версия на предложението.

Освен това е важно гражданите да бъдат информирани за качеството на 
предназначената за консумация вода. Следователно държавите членки трябва да 
включат информация за радиоактивните вещества в тези видове вода в своите 
тригодишни доклади относно качеството на водата, предназначена за консумация от 
човека, и в тригодишните доклади относно ядрената безопасност.

В случай на нарушаване на изискванията на настоящата директива държавите членки 
трябва да предприемат незабавни действия за възстановяване качеството на водата и 
намаляване на потенциалната опасност за здравето на хората.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:
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Изменение 1

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Параметърните стойности се 
основават на наличните научни 
знания, като вземат предвид 
принципа на предохранителните 
мерки. Тези стойности са подбрани 
така, че да гарантират, че 
предназначената за консумация от 
човека вода може да бъде консумирана 
безопасно в продължение на целия 
живот - като за референция се 
вземат най-уязвимите граждани - и 
по такъв начин предоставят висока 
степен на защита на здравето.

Or. en

Изменение 2

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В случай на несъответствие с 
параметър, който има функция на 
показател, съответната държава членка 
следва да направи оценка на това дали 
въпросното несъответствие 
представлява риск за човешкото здраве 
и, когато е необходимо, да предприеме 
коригиращи действия за възстановяване 
качеството на водата.

(6) В случай на несъответствие с 
параметър, който има функция на 
показател, и/или със стандартите, 
наложени от настоящата 
директива, съответната държава членка 
следва да разследва причината, да
направи оценка на това дали въпросното 
несъответствие представлява риск за 
човешкото здраве и, когато е 
необходимо, да предприеме възможно 
най-бързо коригиращи действия за 
възстановяване качеството на водата.
Това необходимо коригиращо 
действие може като крайна мярка да 
означава затваряне на съответното 
съоръжение, ако качеството на 
водата го налага. В случай че е 
необходимо такова коригиращо 
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действие, за да се възстанови 
качеството на водата, предназначена 
за консумация от човека, следва да се 
дава приоритет на действия, които 
решават проблема при източника.

Or. en

Изменение 3

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Потребителите следва да са 
адекватно и правилно информирани за 
качеството на водата, предназначена за 
консумация от човека.

(7) Потребителите следва да са 
адекватно и правилно информирани за 
качеството на водата, предназначена за 
консумация от човека, и за всякакви 
коригиращи действия, предприети от 
компетентните органи, като освен 
това следва да се имат предвид както 
техническите и статистическите 
потребности на Комисията, така и 
правото на гражданите да получават 
адекватна информация за качеството 
на водата, предназначена за 
консумация от човека.

Or. en

Изменение 4

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) Необходимо е в настоящата 
директива да се включи водата, 
използвана в хранителната 
промишленост.

Or. en



PE491.256v01-00 6/12 PA\905136BG.doc

BG

Изменение 5

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Методите, използвани за анализ на 
качеството на водата, предназначена за 
консумация от човека, следва да бъдат 
такива, че да гарантират получаването 
на надеждни и сравними резултати.

(10) Методите, използвани за анализ на 
качеството на водата, предназначена за 
консумация от човека, следва да бъдат 
такива, че да гарантират получаването 
на надеждни и сравними резултати.
Тези програми за мониторинг следва 
да са съобразени с местните нужди и 
да спазват минималните изисквания 
за мониторинг, предвидени в 
настоящата директива.

Or. en

Изменение 6

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) За да се гарантира 
последователност на Европейската 
политика за водите, параметърните 
стойности, честотата и методите 
за мониторинг на радиоактивни 
вещества, посочени в настоящата 
директива, следва да бъдат 
съвместими с Директивата за 
подземните води и Директивата за 
питейната вода. Освен това 
Европейската комисия следва да 
гарантира, че когато се 
преразглеждат Директива 2000/60/ЕО 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2000 година за 
установяване на рамка за действията 
на Общността в областта на 
политиката за водите1 и Директива 
2006/118/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 12 
декември 2006 година за опазване на 
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подземните води от замърсяване и 
влошаване на състоянието им2, ще 
бъде направено позоваване на 
настоящата директива с цел пълна 
защита на всички видове води от 
замърсяване с радиоактивни 
вещества.
______________
1 OВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1.
2 OВ L 372, 27.12.2006 г., стр. 19.

Or. en

Изменение 7

Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящата директива се 
прилагат определенията, формулирани в 
член 2 от Директива 98/83/EО на 
Съвета.

1. За целите на настоящата директива се 
прилагат определенията, формулирани в 
член 2 от Директива 98/83/EО на 
Съвета.

2. В допълнение към определенията по 
параграф 1 се прилагат следните 
определения:
а) „радиоактивно вещество“ означава 
всяко вещество, което съдържа един 
или повече радионуклиди, чиято 
активност или концентрация не 
може да бъде пренебрегната с оглед 
на радиационната защита;
б) „обща индикативна доза“ означава 
очакваната ефективна доза за една 
година на поглъщане, получена като 
резултат от всички радионуклиди, 
чието наличие е установено във 
водата за водоснабдяване, както с 
естествен, така и с изкуствен 
произход, с изключение на тритий, 
калий-40, радон и продукти с кратък 
живот, получени от разпада на 
радона;
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в) „параметърна стойност“ означава 
стойност, над която държавите 
членки преценяват дали наличието на 
радиоактивни вещества във водата, 
предназначена за консумация от 
човека, представлява риск за 
човешкото здраве, и — ако е 
необходимо — предприемат 
коригиращи действия с цел 
подобряване на качеството на водата 
до равнище, отговарящо на 
изискванията за защита на 
човешкото здраве от гледна точка на 
радиоактивната защита.

Or. en

Изменение 8

Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата директива се прилага за 
водата, предназначена за консумация от 
човека, при изключенията, посочени в 
член 3, параграф 1 от Директива 
98/83/ЕО и определени в съответствие с
член 3, параграф 2 от посочената 
директива.

Настоящата директива се прилага за 
водата, предназначена за консумация от 
човека - питейна вода и вода,
използвана в хранителната 
промишленост, - при изключенията, 
посочени в член 3, параграф 1 от 
Директива 98/83/ЕО и определени в 
съответствие с член 3, параграфи 2 и 3
от посочената директива.

Or. en

Изменение 9

Член 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите, 
формулирани в член 6, параграф 3, 
буква а) от Директива 96/29/Евратом, 

1. Без да се засягат разпоредбите, 
формулирани в член 6, параграф 3, 
буква а) от Директива 96/29/Евратом, 
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държавите членки вземат всички 
необходими мерки, за да създадат 
подходяща програма за мониторинг с 
цел да гарантират, че водата, 
предназначени за консумация от човека, 
е в съответствие с параметърните 
стойностите, определени в съответствие 
с настоящата директива.

държавите членки вземат всички 
необходими мерки, за да създадат 
подходяща програма за мониторинг с 
цел да гарантират, че водата, 
предназначени за консумация от човека, 
е в съответствие с параметърните 
стойностите, определени в съответствие 
с настоящата директива. Водата, 
предназначена за консумация от 
човека, е в съответствие с 
настоящата директива, ако:
а) не съдържа радиоактивни 
вещества, които в определен брой или 
концентрации представляват 
потенциална опасност за човешкото 
здраве, и
б) отговаря на минималните 
изисквания, определени в приложение 
І и приложение ІІІ, и ако съгласно 
съответните разпоредби на член 9 и 
съгласно Договора държавите членки 
вземат всички други необходими 
мерки, за да гарантират, че водите, 
предназначени за консумация от 
човека, отговарят на изискванията на 
настоящата директива.
2. Държавите членки следят за това, 
взетите мерки за изпълнение на 
настоящата директива по никакъв 
начин да не водят, пряко или косвено, 
нито до влошаване на настоящото 
качество на водите, предназначени за 
консумация от човека, доколкото 
това има значение за опазване 
здравето на хората, нито до 
увеличаване на замърсяването на 
водите, използвани за производството 
на питейна вода.

Or. en

Изменение 10

Член 9 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При неспазване на параметърните 
стойности, определени в съответствие с 
член 5, държавите членки преценяват 
дали това неспазване представлява риск 
за човешкото здраве. В случай, че такъв 
риск съществува, държавата членка 
трябва да вземе мерки за възстановяване 
на качеството на водата.

2. При неспазване на параметърните 
стойности, определени в настоящата 
директива, държавите членки 
преценяват възможно най-бързо дали 
това неспазване представлява риск за 
човешкото здраве. В случай, че такъв 
риск съществува, съответната държава 
членка гарантира, че възможно най-
бързо се вземат необходимите мерки за 
възстановяване на качеството на водата.
Дава се приоритет на тяхното 
прилагане, като се взема предвид, 
наред с другото, степента, в която 
съответната параметърна стойност 
е била превишена, и потенциалната 
опасност за здравето на хората. Това 
необходимо коригиращо действие 
може като крайна мярка да означава 
затваряне на съответното 
съоръжение, ако качеството на 
водата го налага. Независимо от това 
дали параметърните стойности са 
били спазени или не, държавите 
членки следят снабдяването с вода, 
предназначена за консумация от 
човека, която представлява 
потенциална опасност за здравето на 
хората, да бъде забранено или 
нейното използване да бъде 
ограничено, или да бъдат взети 
всички други необходими мерки за 
опазване здравето на хората. В 
такива случаи потребителите 
незабавно се уведомяват за това и 
получават необходимите съвети.

Or. en

Изменение 11

Член 9 а (нов)



PA\905136BG.doc 11/12 PE491.256v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9а
Информация и докладване

1. Държавите членки вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират, че потребителите 
разполагат с адекватна и актуална 
информация за качеството на водата, 
предназначена за консумация от 
човека, и то не само когато рискът 
човешкото здраве не може да бъде 
разглеждан като незначителен. 
2. Всяка държава членка със системи 
за водоснабдяване, разположени в 
райони с потенциални източници на 
радиоактивно замърсяване - създадени 
от човека или естествени - включва 
информация за концентрациите на 
радиоактивни вещества във водата, 
предназначена за консумация от 
човека, в тригодишния си доклад 
относно качеството на водата, 
предназначена за консумация от 
човека, съгласно член 13 от 
Директива 98/83/ЕО и в тригодишния 
си доклад относно ядрената 
безопасност съгласно член 9 от 
Директива 2009/71/Евратом на 
Съвета от 25 юни 2009 година за 
установяване на общностна рамка за 
ядрената безопасност на ядрените 
инсталации1.
3. Комисията включва 
констатациите на държавите 
членки относно радиоактивните 
вещества във водата, предназначена 
за консумация от човека, в своя доклад 
относно качеството на водата, 
предназначена за консумация от 
човека в Общността, съгласно член 13 
от Директива 98/83/ЕО.
_____________
1 OВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18.
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Or. en

Изменение 12

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 10 а
Преразглеждане

Най-малко на всеки пет години 
Комисията преразглежда 
приложенията в светлината на 
научно-техническия прогрес и при 
необходимост прави предложения за 
изменения.

Or. en

Изменение 13

Приложение 2 – точка 3 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато за да се осигури съответствие с 
настоящата директива, се използват 
резултати от програми за наблюдение 
или изследвания, различни от 
изискваните по първия параграф от 
настоящата точка, държавата членка 
съобщава мотивите за своето решение 
на Комисията, включително 
съответните резултати от тези програми 
за мониторинг или изследвания.

Когато, за да се осигури съответствие с 
настоящата директива, се използват 
резултати от програми за наблюдение 
или изследвания, различни от 
изискваните по първия параграф от 
настоящата точка, държавата членка 
съобщава мотивите за своето решение 
на Комисията, включително 
съответните резултати от тези програми 
за мониторинг или изследвания. Това 
следва да не се основава единствено на 
информация от заинтересованите 
лица.

Or. en


