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KORTFATTAD MOTIVERING

Syftet med kommissionens förslag är att inkludera kraven på kontroller av radioaktiva ämnen 
i en särskild lagstiftning som omfattas av Euratomfördraget för att upprätthålla en enhetlig, 
konsekvent och fullständig lagstiftning om strålskydd på gemenskapsnivå. I ett andra steg 
planerar kommissionen att stryka dessa krav i direktiv 98/83/EG (dricksvattensdirektivet).

Föredraganden beklagar att Europaparlamentet endast har en begränsad roll i beslutsprocessen 
eftersom detta direktiv omfattas av Euratomfördraget. Hon uppmanar därför kommissionen 
att ta vederbörlig hänsyn till Europaparlamentets yttrande när den inför och ser över detta 
direktiv. Föredraganden är också bekymrad över genomförandet av direktivet eftersom kraven 
för radioaktiva ämnen enligt dricksvattendirektivet fortfarande inte har genomförts.

Föredraganden anser att detta förslag skulle kunna äventyra enhetligheten i EU:s vatten- och 
dricksvattenslagstiftning, som för närvarande omfattas av fördraget om Europeiska unionen. 
Kommissionen bör därför se till att åtgärderna i detta direktiv överensstämmer med dem som 
ingår i direktiv 98/83/EG och annan vattenlagstiftning såsom 2000/60/EG och 2006/118/EG 
samt med skyddet av andra slags vatten, såsom grundvatten, mot radioaktiva föroreningar.

Avseende direktivets tillämpningsområde är det viktigt att vatten som används inom 
livsmedelsindustrin tas med. Det är dock positivt att kommissionen tagit med radon som ett 
parametervärde och vatten på flaska som en vattenkälla i den reviderade versionen av 
förslaget.

Dessutom är det viktigt att medborgarna informeras om kvaliteten på dricksvattnet. 
Medlemsstaterna måste därför inkludera information om radioaktiva ämnen i dessa typer av 
vatten i medlemsstaternas rapporter vart tredje år, både om kvaliteten på dricksvatten och om 
kärnsäkerheten.

Om detta direktiv inte följs, måste medlemsstaterna omedelbart vidta åtgärder för att återställa 
vattenkvaliteten och minska den potentiella faran för folkhälsan.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Parametervärdena baseras på 
tillgänglig vetenskaplig kunskap och 
försiktighetsprincipen har också beaktats. 
Dessa värden har valts för att säkerställa 
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att dricksvatten kan konsumeras av 
människor utan risk under ett helt liv –
med de mest sårbara medborgarna som 
referens – och de motsvarar därför en hög 
hälsoskyddsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 2

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 och/eller de 
standarder som fastställs i detta direktiv 
inte iakttas bör den berörda medlemsstaten 
undersöka orsaken till detta, bedöma om 
det innebär någon risk för människors 
hälsa och om nödvändigt vidta åtgärder så 
snart som möjligt för att återställa vattnets 
kvalitet. Dessa åtgärder får inbegripa att 
gå så långt som att stänga anläggningen i 
fråga, om vattenkvaliteten kräver en 
sådan åtgärd. Skulle sådana åtgärder 
krävas för att återställa 
dricksvattenkvaliteten, bör åtgärder som 
hejdar problemet vid källan prioriteras.

Or. en

Ändringsförslag 3

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 om alla åtgärder som vidtagits av de 
behöriga myndigheterna; hänsyn bör tas 
både till kommissionens tekniska och 
statistiska behov samt till den enskildes 
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rätt att få tillräckliga uppgifter om 
kvaliteten på dricksvattnet.

Or. en

Ändringsförslag 4

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Vatten som används i 
livsmedelsindustrin måste ingå i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 5

Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Metoderna för att analysera 
dricksvattnets kvalitet bör garantera 
tillförlitliga och jämförbara resultat.

(10) Metoderna för att analysera 
dricksvattnets kvalitet bör garantera 
tillförlitliga och jämförbara resultat. Dessa 
kontrollprogram bör vara anpassade till 
lokala behov och uppfylla de 
minimikontrollkrav som fastställs i det 
här direktivet.

Or. en

Ändringsförslag 6

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) För att säkerställa konsekvensen i 
den europeiska vattenpolitiken måste 
parametriska värden, avstånd i tid mellan 
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kontrollerna och metoder för kontroll av 
radioaktiva ämnen som används i detta 
direktiv överensstämma med dem i 
grundvattendirektivet och 
dricksvattendirektivet. Kommissionen bör 
också se till att det vid en översyn av 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område1 och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/118/EG av den 12 december 2006 
om skydd för grundvatten mot 
föroreningar och försämring2 görs en 
hänvisning till detta direktiv, så att alla 
typer av vatten skyddas fullt ut mot 
föroreningar av radioaktiva ämnen.
______________
1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 EUT L 372, 27.12.2006, s. 19.

Or. en

Ändringsförslag 7

Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv ska definitionerna i artikel 2 
i rådets direktiv 98/83/EG gälla.

1. I detta direktiv ska definitionerna i 
artikel 2 i rådets direktiv 98/83/EG gälla.

2. Utöver de definitioner som avses i 
punkt 1 ska följande definitioner gälla:
a) radioaktivt ämne: ett ämne som 
innehåller en eller flera radionuklider, 
vars aktivitet eller koncentration inte kan 
förbises ur strålskyddssynpunkt.
b) total indikativ dos: den intecknade 
effektiva dosen för det årliga intaget till 
följd av alla radionuklider vilkas 
förekomst i en vattentäkt har upptäckts. 
Detta gäller radionuklider av naturligt 
och artificiellt ursprung, med undantag 
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för tritium, kalium-40, radon och 
kortlivade sönderfallsprodukter av radon.
c) parametervärde: ett värde som ska 
medföra en skyldighet för 
medlemsstaterna att bedöma om 
förekomsten av radioaktiva ämnen i 
dricksvatten innebär en risk för 
människors hälsa och, när så är 
nödvändigt, vidta åtgärder för att 
förbättra vattenkvaliteten så att den 
uppnår en nivå som i 
strålskyddshänseende uppfyller kraven på 
skydd av människors hälsa.

Or. en

Ändringsförslag 8

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 
och 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

Ändringsförslag 9

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 

1. 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 
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direktiv. direktiv. Dricksvattnet överensstämmer 
med detta direktiv om det
a) är fritt från alla radioaktiva ämnen 
som, i antal eller koncentrationer, utgör 
en potentiell fara för människors hälsa 
och
b) uppfyller minimikraven i bilagorna I 
och III; och om medlemsstaterna, i 
enlighet med de tillämpliga 
bestämmelserna i artikel 9 samt i enlighet 
med fördraget, vidtar alla andra åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
dricksvattnet uppfyller kraven i detta 
direktiv.
2. Medlemsstaterna ska säkerställa att de 
åtgärder som vidtas för att genomföra 
bestämmelserna i detta direktiv inte under 
några omständigheter, vare sig direkt 
eller indirekt, medför försämring av den 
nuvarande dricksvattenkvaliteten i den 
mån detta har betydelse för skyddet av 
människors hälsa eller medför ökad 
förorening av vatten som används för 
framställning av dricksvatten.

Or. en

Ändringsförslag 10

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 
detta direktiv inte efterlevs ska 
medlemsstaten så snart som möjligt 
bedöma om detta innebär någon risk för 
människors hälsa. I fall då det finns en 
sådan risk ska den berörda medlemsstaten 
se till att nödvändiga åtgärder vidtas så 
snart som möjligt för att återställa vattnets 
kvalitet. Deras verkställighetsåtgärder ska 
prioriteras, med beaktande bland annat av 
i vilken utsträckning det relevanta 
parametriska värdet har överskridits och 
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den potentiella faran för människors 
hälsa. Dessa nödvändiga åtgärder får 
inbegripa att gå så långt som att stänga 
anläggningen i fråga, om vattenkvaliteten 
kräver en sådan åtgärd. Oberoende av om 
parametervärdena iakttas eller ej ska 
medlemsstaterna säkerställa att allt 
tillhandahållande av dricksvatten som 
utgör en potentiell fara för människors 
hälsa förbjuds eller att vattnets 
användning begränsas eller att sådana 
övriga åtgärder vidtas som är nödvändiga 
för att skydda människors hälsa. I sådana 
fall ska konsumenterna omedelbart 
informeras om detta och ges nödvändiga 
råd.

Or. en

Ändringsförslag 11

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 9a
Information och rapportering

1. Medlemsstaterna ska vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
konsumenterna har lämpliga och aktuella 
uppgifter om kvaliteten på dricksvatten
och inte endast när risken för människors 
hälsa inte kan anses vara av ringa 
betydelse.
2. Varje medlemsstat med vattensystem 
placerade i områden med potentiella 
källor till radioaktiva föroreningar, vare 
sig dessa är förorsakade av människan 
eller naturliga, ska ta med information 
om koncentrationen av radioaktiva 
ämnen i dricksvattnet i sina rapporter vart 
tredje år om dricksvattenkvaliteten i 
enlighet med artikel 13 i 
direktiv 98/83/EG och i sina rapporter 
vart tredje år om kärnsäkerheten i 
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enlighet med artikel 9 i rådets direktiv 
2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om 
upprättande av ett gemenskapsramverk 
för kärnsäkerhet vid kärntekniska 
anläggningar1.
3. Kommissionen ska i sin rapport om 
dricksvattenkvaliteten i gemenskapen i 
enlighet med artikel 13 i direktiv 
98/83/EG ta med medlemsstaternas 
resultat avseende radioaktiva ämnen i 
dricksvatten.
_____________
1EUT L 172, 2.7.2009, s. 18.

Or. en

Ändringsförslag 12

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 10a
Översyn

Kommissionen ska minst vart femte år se 
över bilagorna mot bakgrund av 
vetenskapliga och tekniska framsteg och 
därvid lämna förslag om nödvändiga 
ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 13

Bilaga 2 – punkt 2 – 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 

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

efterlevnad av detta direktiv ska 
medlemsstaten meddela kommissionen 
skälen för sitt beslut, inklusive resultaten 
av dessa övervakningsprogram eller 
undersökningar. Detta bör inte bygga 
enbart på information från 
intressenterna.

Or. en


