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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji ma na celu włączenie wymogów dotyczących monitorowania substancji 
promieniotwórczych do konkretnego aktu prawnego na mocy traktatu Euratom, aby zachować 
jednolitość, spójność i kompletność prawodawstwa w zakresie ochrony przed 
promieniowaniem na szczeblu Wspólnoty. W drugiej kolejności Komisja planuje usunąć te 
wymogi z dyrektywy 98/83/WE (dyrektywa w sprawie wody pitnej).

Sprawozdawczyni wyraża ubolewanie, że ponieważ dyrektywa ta wchodzi w zakres Traktatu 
Euratom, Parlament Europejski odgrywa w procesie podejmowania decyzji jedynie 
ograniczoną rolę. Sprawozdawczyni występuje zatem do Komisji, aby podczas tworzenia i 
dokonywania przeglądu tej dyrektywy zwróciła należną uwagę na opinię Parlamentu 
Europejskiego. Wyraża też zaniepokojenie co do wdrożenia przedmiotowej dyrektywy, gdyż 
wymogi dotyczące substancji promieniotwórczych na mocy dyrektywy w sprawie wody 
pitnej nadal nie zostały wdrożone.

Zdaniem sprawozdawczyni omawiany wniosek może zagrozić jednolitości europejskich 
przepisów dotyczących wód i wody pitnej, które obecnie reguluje Traktat o Unii Europejskiej. 
Komisja Europejska powinna zatem zapewnić zgodność środków niniejszej dyrektywy ze 
środkami zawartymi w dyrektywie 98/83/WE oraz w innych przepisach dotyczących wody, 
takich jak dyrektywy 2000/60/WE i 2006/118/WE, oraz z wymogami ochrony przed 
skażeniem promieniotwórczym innych wód, takich jak wody gruntowe.

Ważne jest objęcie zakresem dyrektywy wody wykorzystywanej w przemyśle spożywczym. 
Pozytywne jest jednak to, że w zmienionej wersji wniosku Komisja Europejska zawarła radon 
jako wartość parametryczną oraz wodę butelkowaną jako jedno ze źródeł wody.

Ponadto ważne jest, aby obywatele byli informowani o jakości wody przeznaczonej do 
spożycia. Dlatego też państwa członkowskie muszą podawać informacje na temat substancji 
promieniotwórczych zawartych w wymienionych rodzajach wody zarówno 
w przygotowywanych co trzy lata sprawozdaniach w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, jak i w sprawie bezpieczeństwa jądrowego.

W przypadku niezastosowania się do niniejszej dyrektywy państwa członkowskie muszą 
podjąć natychmiastowe działania, aby przywrócić jakość wody i zmniejszyć potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia publicznego.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

Punkt 3 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Wartości parametryczne opierają się 
na dostępnej wiedzy naukowej, z 
uwzględnieniem zasady ostrożności. 
Wartości te zostały wybrane z myślą o tym, 
aby wodę przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi można było bezpiecznie spożywać 
przez całe życie – biorąc za punkt 
odniesienia najbardziej wrażliwych 
obywateli – tak więc odpowiadają one 
wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia.

Or. en

Poprawka 2

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, lub z normami wynikającymi z 
przepisów niniejszej dyrektywy 
zainteresowane państwo członkowskie 
powinno zbadać sprawę, rozważyć, czy ta 
niezgodność stwarza jakiekolwiek 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, oraz, w 
stosownych przypadkach, podjąć 
niezwłocznie działania naprawcze w celu 
przywrócenia jakości wody. Te niezbędne 
działania naprawcze mogą obejmować 
nawet zamknięcie danego zakładu, jeżeli 
wymaga tego jakość wody. Gdyby takie 
działania naprawcze były konieczne do 
przywrócenia jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, zdecydowanym 
priorytetem powinny być działania 
rozwiązujące problem u źródła.

Or. en
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Poprawka 3

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 o wszelkich działaniach 
naprawczych podejmowanych przez 
właściwe organy, przy czym powinno się 
rozważyć zarówno techniczne, jak i 
statystyczne potrzeby Komisji, a także 
prawa jednostki do uzyskania 
odpowiednich informacji dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi.

Or. en

Poprawka 4

Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Konieczne jest objęcie niniejszą 
dyrektywą wody wykorzystywanej w 
przemyśle spożywczym.

Or. en

Poprawka 5

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Metody stosowane do analizy jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi powinny być takie, aby zapewniać 
wiarygodność i porównywalność 
otrzymywanych wyników.

(10) Metody stosowane do analizy jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi powinny być takie, aby zapewniać 
wiarygodność i porównywalność 
otrzymywanych wyników. Takie 
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programy monitorowania powinny 
odpowiadać potrzebom lokalnym, a także 
spełniać ustanowione w niniejszej 
dyrektywie minimalne wymagania w 
zakresie monitorowania.

Or. en

Poprawka 6

Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby zapewnić spójność europejskiej 
polityki wodnej, określone w niniejszej 
dyrektywie wartości parametryczne, 
częstotliwości i metody monitoringu 
substancji promieniotwórczych muszą być 
zgodne z przepisami dyrektywy w sprawie 
ochrony wód gruntowych oraz dyrektywy 
w sprawie wody pitnej. Komisja 
Europejska powinna ponadto zadbać, aby 
podczas przeprowadzania przeglądu 
dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej1 oraz dyrektywy 
2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie 
ochrony wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich 
stanu2 podać odniesienie do niniejszej 
dyrektywy z myślą o pełnej ochronie 
wszystkich rodzajów wody przed 
skażeniem substancjami 
promieniotwórczymi.
______________
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.
2 Dz.U. L 372 z 27.12.2006, s. 19.

Or. en
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Poprawka 7

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się 
definicje zawarte w art. 2 dyrektywy 
Rady 98/83/WE.

1. Do celów niniejszej dyrektywy stosuje 
się definicje zawarte w art. 2 dyrektywy 
Rady 98/83/WE.

2. Oprócz definicji, o których mowa 
w ust. 1, zastosowanie mają również 
następujące definicje:
a) „substancja promieniotwórcza” 
oznacza każdą substancję zawierającą co 
najmniej jeden nuklid promieniotwórczy, 
którego działania lub stężenia nie można 
zlekceważyć z punktu widzenia ochrony 
przed promieniowaniem;
b) „dawka orientacyjna ogółem” oznacza 
skuteczną dawkę obciążającą dla jednego 
roku spożycia wynikającą ze wszystkich 
radionuklidów, których obecność w 
wodzie wykryto, pochodzenia zarówno 
naturalnego, jak i sztucznego, z wyjątkiem 
trytu, potasu-40, radonu i 
krótkożyciowych produktów rozpadu 
radonu;
c) „wartość parametryczna” oznacza 
wartość, na podstawie której państwa 
członkowskie oceniają, czy obecność 
substancji promieniotwórczych w wodzie 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla 
zdrowia ludzi, i w razie potrzeby 
podejmują działania naprawcze w celu 
podniesienia jakości wody do poziomu 
spełniającego wymogi w zakresie ochrony 
zdrowia ludzkiego przed 
promieniowaniem.

Or. en
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Poprawka 8

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 przez 
ludzi – czyli wody pitnej i wody używanej 
w przemyśle spożywczym – z zachowaniem 
wyłączeń określonych w art. 3 ust. 1 
dyrektywy 98/83/WE i ustalonych zgodnie 
z art. 3 ust. 2 tej dyrektywy.

Or. en

Poprawka 9

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.

1. 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. Woda przeznaczona 
do spożycia przez ludzi jest zgodna z 
przepisami niniejszej dyrektywy, jeżeli:
a) jest wolna od wszelkich substancji 
promieniotwórczych, które ze względu na 
swą ilość lub stężenie stanowią 
potencjalne zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, oraz
b) spełnia minimalne wymagania 
określone w załączniku I i załączniku III; 
oraz jeśli, zgodnie z odpowiednimi 
przepisami art. 9 i zgodnie z Traktatem, 
państwa członkowskie przyjmą wszelkie 
inne środki niezbędne do tego, aby woda 
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przeznaczona do spożycia przez ludzi 
spełniała wymagania niniejszej dyrektywy.
2. Państwa członkowskie dbają, aby środki 
przyjęte w celu wykonania niniejszej 
dyrektywy w żadnym przypadku nie 
bezpośrednio lub pośrednio nie pozwalały 
na pogorszenie obecnej jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 
stopniu istotnym dla ochrony zdrowia 
ludzkiego, ani też na wzrost 
zanieczyszczenia wód wykorzystywanych 
do produkcji wody pitnej.

Or. en

Poprawka 10

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 
w niniejszej dyrektywie państwo 
członkowskie niezwłocznie dokonuje 
oceny, czy niezgodność ta stanowi 
zagrożenie dla zdrowia ludzi. Jeżeli 
występuje takie zagrożenie, dane państwo 
członkowskie zapewnia niezwłoczne 
podjęcie działań naprawczych w celu 
przywrócenia jakości wody.
Pierwszeństwo mają działania
egzekucyjne uwzględniające między 
innymi zakres, w jakim zostały 
przekroczone odpowiednie wartości 
parametryczne, oraz potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Te 
niezbędne działania naprawcze mogą 
obejmować nawet zamknięcie danego 
zakładu, jeżeli wymaga tego jakość wody. 
Niezależnie od przestrzegania wartości 
parametrycznych czy jego braku państwa 
członkowskie dbają o wydanie zakazu 
wszelkich dostaw wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, która stanowi 
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potencjalne zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego, lub o ograniczenie korzystania 
z niej, albo też o podjęcie innych działań 
niezbędnych dla ochrony zdrowia 
ludzkiego. W takich przypadkach 
konsumenci są niezwłocznie o tym 
informowani oraz udzielane są im 
niezbędne porady.

Or. en

Poprawka 11

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a
Informacje oraz sprawozdawczość

1. Państwa członkowskie przyjmują środki 
niezbędne do zapewnienia konsumentom 
właściwych i aktualnych informacji 
dotyczących jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi, i to nie tylko w 
sytuacji, gdy odnośnego zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego nie można uznać za 
nieistotne.
2. Każde państwo członkowskie 
posiadające systemy wodne na obszarach, 
na których występują potencjalne źródła 
skażenia promieniotwórczego sztuczne czy 
naturalne, podaje informacje na temat 
stężenia substancji promieniotwórczych w 
wodzie przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi w sporządzanym co trzy lata 
sprawozdaniu w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak 
określono w art. 13 dyrektywy 98/83/WE, 
a także w sporządzanym co trzy lata 
sprawozdaniu w sprawie bezpieczeństwa 
jądrowego, jak określono w art. 9 
dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 
25 czerwca 2009 r. ustanawiającej 
wspólnotowe ramy bezpieczeństwa 
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jądrowego obiektów jądrowych1.
3. Jak określono w art. 13 dyrektywy 
98/83/WE, w sprawozdaniu w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi we Wspólnocie Komisja 
podsumowuje ustalenia państw 
członkowskich dotyczące substancji 
promieniotwórczych w wodzie 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
_____________
1 Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 18.

Or. en

Poprawka 12

Artykuł 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 10a
Przegląd

Przynajmniej co pięć lat Komisja 
dokonuje przeglądu załączników w świetle 
postępu naukowego i technicznego oraz w 
razie potrzeby przedstawia propozycje 
zmian.

Or. en

Poprawka 13

Załącznik 2 – punkt 3 – ustęp 3

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 
przekazuje Komisji powody podjęcia takiej 

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

decyzji wraz ze stosownymi wynikami 
programów monitorowania lub badań. Nie 
powinno to opierać się wyłącznie na 
informacjach uzyskanych od 
zainteresowanych stron.

Or. en


