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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul propunerii Comisiei este includerea cerințelor privind controlul substanțelor 
radioactive în cadrul unei legislații specifice în temeiul Tratatului Euratom în vederea 
menținerii uniformității, coerenței și exhaustivității legislației privind protecția împotriva 
radiațiilor la nivelul Uniunii. Într-o a doua etapă, Comisia intenționează să elimine aceste 
cerințe din Directiva 98/83/CE (Directiva privind apa potabilă).

Raportoarea regretă că, întrucât directiva în cauză intră în domeniul de aplicare al Tratatului 
Euratom, Parlamentul European joacă doar un rol limitat în procesul de luare a deciziilor. Prin 
urmare, raportoarea solicită Comisiei ca, la elaborarea și revizuirea directivei, să acorde 
atenția corespunzătoare avizului Parlamentului European. Raportoarea își exprimă, de 
asemenea, preocupările legate de punerea în aplicare a directivei, întrucât cerințele referitoare 
la substanțele radioactive ce decurg din Directiva privind apa potabilă nu au fost puse în 
aplicare până în prezent.

Raportoarea consideră că această propunere ar putea periclita uniformitatea legislației 
europene referitoare la apă și la apa potabilă, care, în prezent, intră în domeniul de aplicare al 
Tratatului privind Uniunea Europeană. Prin urmare, Comisia Europeană ar trebui să ia măsuri 
pentru a garanta faptul că măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu cele 
incluse în Directiva 98/83/CE și cu alte acte legislative privind apa, cum ar fi Directivele 
2000/60/CE și 2006/118/CE, și protecția celorlalte tipuri de apă, cum ar fi apa subterană, de 
contaminarea radioactivă.

Este important ca în domeniul de aplicare al directivei să intre și apa folosită în industria 
alimentară. Cu toate acestea, unul dintre aspectele pozitive este includerea de către Comisia 
Europeană, în versiunea revizuită a propunerii, a radonului printre parametrii valorici și a apei 
îmbuteliate ca sursă de apă.

În plus, este important ca cetățenii să fie pe deplin informați cu privire la calitatea apei
destinate consumului. În consecință, statele membre trebuie să includă informații privind 
substanțele radioactive din aceste tipuri de apă atât în rapoartele lor trienale referitoare la apa 
destinată consumului uman, cât și în cele referitoare la siguranța nucleară.

În cazul în care statele membre nu respectă dispozițiile prezentei directive, ele vor trebui să ia 
măsuri fără întârziere pentru a restabili calitatea apei și pentru a reduce eventualele riscuri la 
adresa sănătății publice.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Considerentul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Parametrii valorici se bazează pe 
cunoștințele științifice disponibile, 
ținându-se seama de principiul precauției. 
Valorile respective au fost selectate pentru 
a garanta că apa destinată consumului 
uman poate fi consumată în condiții de 
siguranță pe întreaga durată a vieții, 
inclusiv de cei mai vulnerabili cetățeni, 
întrucât, astfel, prezintă un nivel ridicat 
de protecție a sănătății.

Or. en

Amendamentul 2

Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) În cazul nerespectării unui parametru 
care îndeplinește funcția de indicator și/sau 
a standardelor impuse de prezenta 
directivă, statul membru respectiv trebuie 
să analizeze cauzele nerespectări în cauză,
să evalueze dacă prezintă un risc pentru 
sănătatea umană și, după caz, trebuie să ia 
măsurile corective necesare cât mai
curând posibil pentru a restabili calitatea 
apei. Măsurile corective în cauză pot 
consta chiar în închiderea instalației 
respective, în cazul în care calitatea apei 
determină luarea unor astfel de măsuri. 
În cazul în care astfel de măsuri corective 
sunt necesare pentru a restabili calitatea 
apei destinate consumului uman, ar 
trebui să se acorde prioritate măsurilor 
care soluționează problema la sursă.

Or. en
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Amendamentul 3

Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Consumatorii trebuie să fie informați în 
mod adecvat cu privire la calitatea apei 
destinate consumului uman și cu privire la 
orice măsuri corective luate de autoritățile 
competente, întrucât ar trebui să se țină 
seama atât de nevoile în scopuri tehnice și 
statistice ale Comisiei, cât și de drepturile 
individului de a obține informații 
corespunzătoare privind calitatea apei 
destinate consumului uman.

Or. en

Amendamentul 4

Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Este necesară includerea în directivă 
a apei folosite în industria alimentară.

Or. en

Amendamentul 5

Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Metodele utilizate pentru analiza 
calității apei destinate consumului uman 
trebuie să fie de natură să garanteze că 
rezultatele obținute sunt fiabile și 
comparabile.

(10) Metodele utilizate pentru analiza 
calității apei destinate consumului uman 
trebuie să fie de natură să garanteze că 
rezultatele obținute sunt fiabile și 
comparabile. Programele de control în 
cauză ar trebui să fie adaptate nevoilor 
locale și să îndeplinească cerințele 
minime de control prevăzute de prezenta 
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directivă.

Or. en

Amendamentul 6

Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a asigura coerența politicii 
europene privind apa, parametrii valorici, 
frecvențele și metodele de control al 
substanțelor radioactive prevăzute de 
prezenta directivă trebuie să fie 
compatibile cu Directiva privind apele 
subterane și cu Directiva privind apa 
potabilă. De asemenea, Comisia 
Europeană ar trebui să se asigure că, la 
revizuirea Directivei 2000/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei1 și a Directivei 2006/118/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 privind protecția 
apelor subterane împotriva poluării și a 
deteriorării2, ar trebui să se facă trimitere 
la prezenta directivă pentru a proteja pe 
deplin toate tipurile de apă de 
contaminarea cu substanțe radioactive.
______________
1 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
2 JO L 372, 27.12.2006, p. 19.

Or. en

Amendamentul 7

Articolul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentei directive, se aplică 
definițiile de la articolul 2 din 
Directiva 98/83/CE a Consiliului.

1. În sensul prezentei directive, se aplică 
definițiile de la articolul 2 din 
Directiva 98/83/CE a Consiliului.

2. Pe lângă definițiile la care se face 
referire la alineatul (1), se aplică 
următoarele definiții:
(a) „substanță radioactivă” înseamnă 
orice substanță care conține unul sau mai 
mulți radionuclizi cu un nivel de 
concentrație sau activitate care nu poate 
fi neglijat din punctul de vedere al 
radioprotecției;
(b) „doză totală orientativă” înseamnă 
doza efectivă angajată destinată ingerării 
timp de un an, rezultând din toți 
radionuclizii atât de origine naturală, cât 
și artificială, a căror prezență a fost 
detectată într-o rezervă de apă, cu 
excepția tritiului, a potasiului-40, a 
radonului și a produșilor de dezintegrare 
a radonului cu viață scurtă;
(c) „parametru valoric” înseamnă 
valoarea în cazul căreia statele membre 
analizează dacă prezența substanțelor 
radioactive în apa destinată consumului 
uman prezintă un risc pentru sănătatea 
umană și, după caz, iau măsurile 
corective necesare pentru a îmbunătăți 
calitatea apei până la un nivel care 
respectă cerințele legate de protecția 
sănătății umane din punctul de vedere al 
radioprotecției.

Or. en

Amendamentul 8

Articolul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 9

Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
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 stabiliți 
în conformitate cu prezenta directivă.

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
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 stabiliți 
în conformitate cu prezenta directivă. Apa 
destinată consumului uman respectă 
prezenta directivă dacă:
(a) nu conține substanțe radioactive care, 
prin numărul sau concentrația lor, 
constituie un pericol potențial pentru 
sănătatea umană și
(b) respectă cerințele minime prevăzute la 
anexa I și la anexa III; precum și dacă, în 
conformitate cu dispozițiile relevante ale 
articolului 9 și în conformitate cu tratatul, 
statele membre iau toate celelalte măsuri 
necesare pentru a se asigura că apa 
destinată consumului uman îndeplinește 
cerințele prezentei directive.
(2) Statele membre se asigură că măsurile 
de punere în aplicare a prezentei directive 
nu determină în nicio situație, direct sau 
indirect, nici deteriorarea calității actuale 
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a apei destinate consumului uman, în 
măsura în care acest lucru este relevant 
pentru protecția sănătății umane, și nici 
creșterea poluării apelor folosite pentru 
producerea apei potabile.

Or. en

Amendamentul 10

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În caz de nerespectare a parametrilor 
valorici stabiliți 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 stabiliți în conformitate cu 
prezenta directivă, statul membru 
analizează cât mai curând posibil dacă 
respectiva nerespectare reprezintă un risc 
pentru sănătatea umană. În cazul în care 
există un astfel de risc, statul membru în 
cauză ia cât mai curând posibil măsurile 
corective necesare pentru a restabili 
calitatea apei. Se acordă prioritate 
aplicării lor, ținându-se seama, printre 
altele, de măsura în care parametrul 
valoric relevant a fost depășit și de 
eventualul pericol la adresa sănătății 
umane. Măsurile corective în cauză pot 
consta chiar în închiderea instalației 
respective, în cazul în care calitatea apei 
determină luarea unor astfel de măsuri. 
Indiferent dacă parametrii valorici au fost 
respectați sau nu, statele membre asigură 
interzicerea distribuției apei destinate 
consumului uman care constituie un 
pericol potențial pentru sănătatea umană, 
limitarea utilizării acesteia sau adoptarea 
oricărei alte măsuri necesare pentru a 
proteja sănătatea umană. În astfel de 
cazuri, consumatorii sunt informați de 
îndată în acest sens și li se oferă 
consilierea necesară.

Or. en
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Amendamentul 11

Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Informarea și întocmirea de rapoarte

(1) Statele membre iau toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că informații 
adecvate și actualizate privind calitatea 
apei destinate consumului uman sunt 
disponibile pentru consumatori în toate 
cazurile, nu numai atunci când riscurile 
la adresa sănătății umane nu pot fi 
considerate neglijabile.
(2) Toate statele membre care dispun de 
sisteme de apă aflate în zone unde există 
eventuale surse de contaminare 
radioactivă, fie ele naturale sau construite 
de om, includ informații referitoare la 
concentrațiile de substanțe radioactive din 
apa destinată consumului uman în 
rapoartele lor trienale referitoare la 
calitatea apei destinate consumului uman, 
astfel cum prevede articolul 13 din 
Directiva 98/83/CE și în rapoartele 
trienale referitoare la siguranța nucleară, 
astfel cum prevede articolul 9 din 
Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului 
din 25 iunie 2009 de instituire a unui 
cadru comunitar pentru securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare1.
(3) Astfel cum prevede articolul 13 din 
Directiva 98/83/CE, Comisia include în 
raportul său referitor la calitatea apei 
destinate consumului uman de pe 
teritoriul Comunității concluziile statelor 
membre privind substanțele radioactive 
din apa destinată consumului uman.
_____________
1 JO L 172, 2.7.2009, p. 18.
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Amendamentul 12

Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Reexaminarea

Cel puțin o dată la cinci ani, Comisia 
revizuiește anexele în lumina progreselor 
științifice și tehnice și, după caz, prezintă 
propuneri de modificare.

Or. en

Amendamentul 13

Anexa 2 – 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 investigații 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 investigații.

În cazul în care, pentru a se asigura 
respectarea prezentei directive, sunt 
utilizate rezultatele altor programe de 
supraveghere sau investigații 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 investigații. Acestea nu se 
bazează doar pe informațiile furnizate de 
părțile interesate.

Or. en


