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18.10.2018 A8-0288/161 

Tarkistus  161 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Direktiivissä 98/83/EY asetetaan 

oikeudelliset puitteet, joiden tavoitteena on 

suojella ihmisten terveyttä ihmisten 

käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta 

aiheutuvilta haitallisilta vaikutuksilta 

varmistamalla, että vesi on terveellistä ja 

puhdasta. Tällä direktiivillä olisi oltava 

sama tavoite. Tämän vuoksi on tarpeen 

vahvistaa unionin tasolla ne 

vähimmäisvaatimukset, jotka kyseiseen 

käyttöön tarkoitetun veden on täytettävä, . 

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi ei sisällä 

pieneliöitä tai loisia tai mitään aineita, 

joista tietyissä tapauksissa voi olla vaaraa 

ihmisten terveydelle, ja että se täyttää 

mainitut vähimmäisvaatimukset. 

(2) Direktiivissä 98/83/EY asetetaan 

oikeudelliset puitteet, joiden tavoitteena on 

suojella ihmisten terveyttä ihmisten 

käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta 

aiheutuvilta haitallisilta vaikutuksilta 

varmistamalla, että vesi on terveellistä ja 

puhdasta. Tällä direktiivillä olisi oltava 

sama tavoite, ja sillä olisi varmistettava 

tällaisen veden saatavuus kaikille 

unionissa. Tämän vuoksi on tarpeen 

vahvistaa unionin tasolla ne 

vähimmäisvaatimukset, jotka kyseiseen 

käyttöön tarkoitetun veden on täytettävä. 

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava kaikki 

tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että ihmisten käyttöön 

tarkoitettu vesi ei sisällä pieneliöitä tai 

loisia tai mitään aineita, joista tietyissä 

tapauksissa voi olla vaaraa ihmisten 

terveydelle, ja että se täyttää mainitut 

vähimmäisvaatimukset. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/162 

Tarkistus  162 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Tämä direktiivi koskee ihmisten 

käyttöön tarkoitetun veden laatua. 

1. Tämä direktiivi koskee kaikkien 

ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua 

unionissa. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0288/163 

Tarkistus  163 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Tämän direktiivin tavoitteena on 

suojella ihmisten terveyttä ihmisten 

käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta 

aiheutuvilta vaikutuksilta varmistamalla, 

että vesi on terveellistä ja puhdasta. 

2. Tämän direktiivin tavoitteena on 

suojella ihmisten terveyttä ihmisten 

käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta 

aiheutuvilta vaikutuksilta varmistamalla, 

että vesi on terveellistä ja puhdasta, ja 

saada ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi 

kaikkien saataville. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/164 

Tarkistus  164 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta – johdantokappale  

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla 

parannetaan ihmisten käyttöön 

tarkoitetun veden saatavuutta kaikille, ja 

edistettävä sen käyttöä alueellaan, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 

2000/60/EY 9 artiklan soveltamista. 

Toimenpiteisiin on kuuluttava kaikki 

seuraavat toimenpiteet: 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla 

saadaan ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi 

kaikkien saataville, ja edistettävä sen 

käyttöä alueellaan, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta direktiivin 2000/60/EY 

9 artiklan soveltamista. Toimenpiteisiin on 

kuuluttava kaikki seuraavat toimenpiteet: 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/165 

Tarkistus  165 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) tunnistetaan ihmiset, joilla ei ole 

mahdollisuutta saada ihmisten käyttöön 

tarkoitettua vettä, sekä syyt saatavuuden 

puuttumiseen (kuten kuuluminen 

heikoimmassa asemassa oleviin ja 

syrjäytyneisiin ryhmiin), arvioidaan 

mahdollisuuksia parantaa kyseisten 

ihmisten mahdollisuuksia saada vettä ja 

tiedotetaan heille mahdollisuuksista liittyä 

vedenjakeluverkkoon sekä vaihtoehtoisista 

keinoista saada vettä; 

a) tunnistetaan ihmiset, joilla ei ole 

mahdollisuutta tai joilla on rajalliset 

mahdollisuudet saada ihmisten käyttöön 

tarkoitettua vettä, kuten heikoimmassa 

asemassa olevat ja syrjäytyneet ryhmät, 
sekä syyt saatavuuden puuttumiseen, 

arvioidaan mahdollisuuksia parantaa 

kyseisten ihmisten mahdollisuuksia saada 

vettä ja toteutetaan toimia heidän 

vedensaantinsa parantamiseksi sekä 
tiedotetaan heille mahdollisuuksista liittyä 

vedenjakeluverkkoon sekä vaihtoehtoisista 

keinoista saada vettä; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/166 

Tarkistus  166 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a a) varmistetaan julkinen 

juomavesihuolto; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/167 

Tarkistus  167 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a b) kielletään veden toimittajia 

katkaisemasta kotitalouksien veden 

toimituksia; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0288/168 

Tarkistus  168 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 a c) varmistetaan, että kaikki 

kansalaiset saavat kaikissa olosuhteissa 

elintärkeän vähimmäismäärän ihmisten 

käyttöön tarkoitettua vettä. Jos maksu 

viivästyy, veden toimittajat voivat ottaa 

käyttöön tähän tarkoitetun mekanismin, 

jolla rajataan toimitusta ja varmistetaan 

Maailman terveysjärjestön suosittelema 

välttämätön päivittäinen toimitus henkilöä 

kohti; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0288/169 

Tarkistus  169 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) perustetaan ja ylläpidetään ulkona 

ja sisätiloissa laitteistoja, joilla tarjotaan 

ilmaiseksi ihmisten käyttöön tarkoitettua 

vettä julkisissa tiloissa; 

b) perustetaan ja ylläpidetään ulkona 

ja sisätiloissa laitteistoja, kuten 

täyttöpisteitä, joilla tarjotaan ilmaiseksi 

ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä 

julkisissa tiloissa, erityisesti paikoissa, 

joissa on runsaasti kävijöitä; näin 

toimitaan, jos se on teknisesti 

toteuttamiskelpoista, ja lisäksi 

toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia 

niiden tarpeellisuuteen nähden ja niissä 

on otettava huomioon paikalliset 

erityisolosuhteet, kuten ilmasto ja 

maantiede; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/170 

Tarkistus  170 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

EFDD-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

i) käynnistämällä kampanjoita, joilla 

tiedotetaan kansalaisille kyseisen veden 

laadusta; 

i) käynnistämällä kampanjoita, joilla 

tiedotetaan kansalaisille hanaveden 

korkeasta laadusta ja lähimmästä 

nimetystä täyttöpisteestä; 

Or. en 

 


