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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymu siekiama įtraukti radioaktyviųjų medžiagų stebėjimui taikomus 
reikalavimus į konkrečius pagal Euratomo sutartį priimtus teisės aktus, kad Bendrijos lygiu 
būtų išlaikytas radiacinės saugos teisės aktų vienodumas, ryšys ir išsamumas. Antruoju etapu 
Komisija planuoja išbraukti šiuos reikalavimas iš Direktyvos 98/83/EB (Geriamojo vandens 
direktyva).

Nuomonės referentė apgailestauja, kad Europos Parlamentas neturi didelės įtakos sprendimų 
priėmimo procesui, nes ši direktyva patenka į Euratomo sutarties taikymo sritį. Todėl ji prašo 
Komisijos atkreipti deramą dėmesį į Europos Parlamento nuomonę rengiant ir persvarstant šią 
direktyvą. Ji taip pat susirūpinusi dėl šios direktyvos įgyvendinimo, kadangi pagal Geriamojo 
vandens direktyvą radioaktyviosioms medžiagoms taikomi reikalavimai dar neįgyvendinti.

Nuomonės referentė mano, kad dėl šio pasiūlymo gali nukentėti Europos vandens ir 
geriamojo vandens teisės aktų, kurie šiuo metu priklauso Europos Sąjungos sutarties taikymo 
sričiai, vienodumas. Todėl Europos Komisija turėtų užtikrinti šioje direktyvoje numatytų 
priemonių suderinamumą su Direktyvoje 98/83/EB ir kituose vandenį reglamentuojančiuose 
teisės aktuose, pavyzdžiui, direktyvose 2000/60/EB ir 2006/118/EB, numatytomis 
priemonėmis ir su kitų rūšių vandens, pavyzdžiui, požeminio vandens, apsauga nuo užteršimo 
radioaktyviosiomis medžiagomis.

Kalbant apie direktyvos taikymo sritį, į ją svarbu įtraukti maisto pramonėje naudojamą 
vandenį. Tačiau teigiama yra tai, kad Europos Komisija į persvarstytą pasiūlymo redakciją 
įtraukė radoną kaip parametro vertę ir į butelius išpilstytą vandenį kaip vandens šaltinį.

Be to, labai svarbu, kad piliečiai būtų informuojami apie vartoti skirto vandens kokybę. Taigi 
valstybės narės turėtų įtraukti informaciją apie šiame vandenyje randamas radioaktyviąsias 
medžiagas ir į valstybių narių kas trejus metus teikiamas ataskaitas apie žmonėms vartoti 
skirto vandens kokybę ir į branduolinės saugos ataskaitas.

Jei valstybės narės šios direktyvos nesilaiko, jos nedelsdamos turi imtis veiksmų vandens 
kokybei pagerinti ir sumažinti potencialų pavojų visuomenės sveikatai.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) parametrų vertės grindžiamos 
turimais moksliniais duomenimis, 
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atsižvelgiant į atsargumo principą. Šios 
vertės pasirinktos siekiant užtikrinti, kad 
vartoti skirtas vanduo galėtų būti saugiai 
vartojamas visą gyvenimą, kaip kriterijų 
pasirenkant pažeidžiamiausius 
gyventojus, ir tokiu būdu reikštų aukštą 
sveikatos apsaugos lygį;

Or. en

Pakeitimas 2

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(6) tuo atveju, kai nustatoma neatitiktis 
indikatorinę funkciją turinčiam parametrui 
ir (arba) šia direktyva nustatytiems 
standartams, atitinkama valstybė narė 
turėtų ištirti priežastis, įvertinti, ar ta 
neatitiktis kelia pavojų žmonių sveikatai ir, 
jei reikia, imtis taisomųjų veiksmų, kad vėl 
būtų užtikrinta vandens kokybė. Šiais 
būtinais taisomaisiais veiksmais gali būti 
net nutraukta atitinkamų įrenginių 
eksploatacija, jei vandens kokybė yra 
tokia, kad jų reikia imtis. Tuo atveju, jei 
reikėtų imtis taisomųjų veiksmų žmonėms 
vartoti skirto vandens kokybei atkurti, 
pirmenybė turėtų būti teikiama tiems 
veiksmams, kuriais problema būtų 
sprendžiama ten, kur yra jos šaltinis;

Or. en

Pakeitimas 3

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) vartotojai turėtų būti tinkamai ir 
deramai informuoti apie žmonėms vartoti 

(7) vartotojai turėtų būti tinkamai ir 
deramai informuoti apie žmonėms vartoti 
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skirto vandens kokybę; skirto vandens kokybę ir apie visus 
taisomuosius veiksmus, kurių ėmėsi 
kompetentingos institucijos, ir kadangi, be 
to, turėtų būti atsižvelgiama į Komisijos 
techninius ir statistinius poreikius ir į 
asmens teisę gauti tinkamą informaciją 
apie žmonėms vartoti skirto vandens 
kokybę;

Or. en

Pakeitimas 4

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) į šią direktyvą būtina įtraukti maisto 
pramonėje naudojamą vandenį;

Or. en

Pakeitimas 5

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) žmonėms vartoti skirto vandens 
kokybės tyrimo metodai turėtų padėti 
užtikrinti gaunamų duomenų patikimumą ir 
palyginamumą;

(10) žmonėms vartoti skirto vandens 
kokybės tyrimo metodai turėtų padėti 
užtikrinti gaunamų duomenų patikimumą ir 
palyginamumą. Tokios stebėjimo 
programos turėtų atitikti vietos reikmes ir 
minimalius šioje direktyvoje išdėstytus 
stebėjimo reikalavimus;

Or. en

Pakeitimas 6

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) siekiant užtikrinti Europos vandens 
politikos nuoseklumą, šioje direktyvoje 
numatytos radioaktyviųjų medžiagų 
stebėjimo parametrų vertės, dažnumas ir 
metodai turi būti suderinti su Požeminio 
vandens direktyva ir Geriamojo vandens 
direktyva. Be to, Europos Komisija turėtų 
užtikrinti, kad persvarstant 2000 m. spalio 
23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą, nustatančią Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus,1 ir 
2006 m. gruodžio 12 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2006/118/EB dėl požeminio vandens 
apsaugos nuo taršos ir jo būklės 
blogėjimo2 turi būti pateikta nuoroda į šią 
direktyvą, kad visų rūšių vanduo būtų 
apsaugotas nuo užteršimo 
radioaktyviosiomis medžiagomis,
______________
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
2 OL L 372, 2006 12 27, p. 19.

Or. en

Pakeitimas 7

2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje direktyvoje vartojamų terminų 
apibrėžtys nustatytos Tarybos direktyvos 
98/83/EB 2 straipsnyje.

1. Šioje direktyvoje vartojamų terminų 
apibrėžtys nustatytos Tarybos direktyvos 
98/83/EB 2 straipsnyje.

2. Be 1 dalyje nurodytų terminų 
apibrėžčių, naudojamos tokios terminų 
apibrėžtys:
a) radioaktyvioji medžiaga – bet kokia 
medžiaga, kurioje yra vienas ar daugiau 
radionuklidų, į kurių aktyvumą ar 
koncentraciją reikia atsižvelgti radiacinės 
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saugos požiūriu;
b) bendroji indikacinė dozė – per 
vienerius metus į organizmo vidų 
patekusių visų radionuklidų rūšių, tiek 
gamtinės, tiek dirbtinės kilmės, kurių 
aptikta tiekiamame vandenyje, išskyrus 
tritį, kalį-40, radoną ir trumpaamžius 
radono skilimo produktus, kaupiamoji 
efektinė dozė;
c) parametro vertė – vertė, kurią viršijus 
valstybės narės įvertina, ar radioaktyviųjų 
medžiagų buvimas žmonėms vartoti 
skirtame vandenyje kelia pavojų žmonių 
sveikatai, dėl kurio reikia imtis veiksmų, 
ir, jei reikia, imtis taisomųjų veiksmų 
vandens kokybei pagerinti iki tokio lygio, 
kuris atitinka žmonių sveikatos apsaugos 
reikalavimus radiacinės saugos požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 8

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 9

4 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeisdamos Direktyvos 
96/29/Euratomas 6 straipsnio 3 dalies a 
punkto nuostatų, valstybės narės imasi visų 
būtinų priemonių, kad būtų parengta 
tinkama stebėjimo programa, skirta 
užtikrinti, kad žmonėms vartoti skirtas 
vanduo atitiktų pagal šią direktyvą 
nustatytas parametrų vertes. Žmonėms 
vartoti skirtas vanduo atitinka šią 
direktyvą, jeigu:
a) jame nėra jokių radioaktyviųjų 
medžiagų, kurių skaičius arba 
koncentracijos gali kelti potencialų 
pavojų žmonių sveikatai, ir 
b) jis atitinka I ir III prieduose nustatytus 
minimalius reikalavimus; ir jeigu 
valstybės narės, atsižvelgdamos į 
atitinkamas 9 straipsnio nuostatas bei 
Sutartį, imasi visų kitų būtinų priemonių, 
užtikrinančių, kad žmonėms vartoti 
skirtas vanduo atitiktų šios direktyvos 
reikalavimus.
2. Valstybės narės užtikrina, kad dėl 
priemonių, kurių imamasi įgyvendinant 
šią direktyvą, jokiomis aplinkybėmis nei 
tiesiogiai, nei netiesiogiai nepablogėtų 
esama žmonėms vartoti skirto vandens 
kokybė, jeigu tai svarbu apsaugant 
žmonių sveikatą, arba nepadidėtų 
vandens, iš kurio ruošiamas žmonėms 
vartoti skirtas vanduo, tarša.

Or. en

Pakeitimas 10

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nustačiusi, kad nesilaikoma pagal 5 
straipsnį nustatytų parametrų verčių, 

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

valstybė narė kuo skubiau įvertina, ar ši 
neatitiktis kelia pavojų žmonių sveikatai. 
Esant tokiam pavojui, atitinkama valstybė 
narė užtikrina, kad kuo skubiau būtų 
imamasi taisomųjų veiksmų, kad vėl būtų 
užtikrinta vandens kokybė. Pirmenybė 
teikiama jų įgyvendinimo užtikrinimui, 
atsižvelgus, be kita ko, į atitinkamo 
parametro vertės viršijimo laipsnį ir į 
potencialų pavojų žmonių sveikatai. Šiais 
būtinais taisomaisiais veiksmais gali būti 
net nutraukta atitinkamų įrenginių 
eksploatacija, jei vandens kokybė yra 
tokia, kad jų reikia imtis. Neatsižvelgiant į 
tai, buvo ar nebuvo nukrypta nuo 
parametrų verčių, valstybės narės 
užtikrina, kad būtų uždrausta tiekti bet 
kokį žmonėms vartoti skirtą vandenį, 
kuris kelia potencialų pavojų žmonių 
sveikatai, kad būtų apribotas jo vartojimas 
arba kad būtų imtasi kitų veiksmų, būtinų 
žmonių sveikatai apsaugoti. Tokiais 
atvejais apie tai nedelsiant informuojami 
vartotojai ir jiems duodami reikalingi 
patarimai.

Or. en

Pakeitimas 11

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Informacijos ir ataskaitų teikimas

1. Valstybės narės imasi priemonių, 
kurios būtinos siekiant užtikrinti, kad 
vartotojai gautų tinkamą naujausią 
informaciją apie žmonėms vartoti skirto 
vandens kokybę, ir jų imasi ne tik tada, 
kai žmonių sveikatai kylančio pavojaus 
negali būti laikomas nereikšmingu.
2. Visos valstybės narės, kurių vandens 
tiekimo sistemos yra vietovėse, turinčiose 
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taršos radioaktyviosiomis medžiagomis 
šaltinių (dirbtinės ar gamtinės kilmės), 
įtraukia informaciją apie radioaktyviųjų 
medžiagų koncentraciją žmonėms vartoti 
skirtame vandenyje į savo kas trejus 
metus skelbiamas ataskaitas apie 
žmonėms vartoti skirto vandens kokybę, 
kaip išdėstyta Direktyvos 98/83/EB 13 
straipsnyje, ir į savo kas trejus metus 
teikiamas branduolinės saugos ataskaitas, 
kaip išdėstyta 2009 m. birželio 25 d. 
Tarybos direktyvos 2009/87/Euratomas,
kuria nustatoma Bendrijos branduolinių 
įrenginių branduolinės saugos1, 9 
straipsnyje.
3. Komisija į savo ataskaitą apie žmonėms 
vartoti skirto vandens kokybę Bendrijoje, 
kaip išdėstyta Direktyvos 98/83/EB 13 
straipsnyje, įtraukia valstybių narių 
pateiktus duomenis apie radioaktyviąsias 
medžiagas žmonėms vartoti skirtame 
vandenyje.
_____________
1 OL L 172, 2009 7 2, p. 18.

Or. en

Pakeitimas 12

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Persvarstymas

Ne rečiau kaip kas penkerius metus 
Komisija persvarsto priedus, 
atsižvelgdama į mokslo ir technikos 
pažangą ir, kai reikia, pasiūlo pakeitimus.

Or. en
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Pakeitimas 13

2 priedo 3 punkto trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en


