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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/161 

Módosítás  161 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 98/83/EK irányelv jogi keretet 

hozott létre annak érdekében, hogy a víz 

egészségességének és tisztaságának 

biztosítása által óvja az emberi egészséget 

az emberi fogyasztásra szánt víz 

szennyezettsége által okozott káros 

hatásoktól. Ennek az irányelvnek ugyanezt 

a célt kell szolgálnia. E cél érdekében 

uniós szinten van szükség azoknak a 

minimumkövetelményeknek a 

meghatározására, amelyeknek az e célra 

szánt víznek meg kell felelnie. A 

tagállamoknak meg kell hozniuk az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy az emberi 

fogyasztásra szánt ivóvíz mentes legyen 

bármiféle mikroorganizmustól és 

parazitától, valamint olyan anyagoktól, 

amelyek akár veszélyt is jelenhetnek az 

emberi egészségre nézve, és biztosítaniuk 

kell, hogy az ivóvíz megfeleljen az említett 

minimumkövetelményeknek. 

(2) A 98/83/EK irányelv jogi keretet 

hozott létre annak érdekében, hogy a víz 

egészségességének és tisztaságának 

biztosítása által óvja az emberi egészséget 

az emberi fogyasztásra szánt víz 

szennyezettsége által okozott káros 

hatásoktól. Ennek az irányelvnek ugyanezt 

a célt kell szolgálnia, és mindenki számára 

biztosítania kell az ilyen vízhez való 

egyetemes hozzáférést az Unióban. E cél 

érdekében uniós szinten van szükség 

azoknak a minimumkövetelményeknek a 

meghatározására, amelyeknek az e célra 

szánt víznek meg kell felelnie. A 

tagállamoknak meg kell hozniuk minden 

ahhoz szükséges intézkedést, hogy az 

emberi fogyasztásra szánt ivóvíz mentes 

legyen bármiféle mikroorganizmustól és 

parazitától, valamint olyan anyagoktól, 

amelyek akár veszélyt is jelenhetnek az 

emberi egészségre nézve, és biztosítaniuk 

kell, hogy az ivóvíz megfeleljen az említett 

minimumkövetelményeknek. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/162 

Módosítás  162 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Ezen irányelv az emberi 

fogyasztásra szánt víz minőségére 

vonatkozik. 

(1) Ezen irányelv az Unióban 

mindenki számára elérhető, emberi 

fogyasztásra szánt víz minőségére 

vonatkozik. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/163 

Módosítás  163 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ezen irányelv célja az emberi 

egészség megóvása az emberi fogyasztásra 

szánt víz szennyezettsége által okozott 

káros hatásoktól a víz egészségességének 

és tisztaságának biztosítása által. 

(2) Ezen irányelv célja az emberi 

egészség megóvása az emberi fogyasztásra 

szánt víz szennyezettsége által okozott 

káros hatásoktól a víz egészségességének 

és tisztaságának biztosítása által, valamint 

az emberi fogyasztásra szánt vízhez való 

egyetemes hozzáférés biztosítása. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/164 

Módosítás  164 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész  

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2000/60/EK irányelv 9. cikkének 

sérelme nélkül a tagállamok megtesznek 

minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy 

javítsák az emberi fogyasztásra szánt 

vízhez való egyetemes hozzáférést, és 

előmozdítsák annak használatát 

területükön. Ennek keretében többek között 

az alábbi intézkedéseket kell meghozni: 

(1) A tagállamok a 2000/60/EK 

irányelv 9. cikkének sérelme nélkül 

megtesznek minden ahhoz szükséges 

intézkedést, hogy mindenki számára 

biztosítsák az emberi fogyasztásra szánt 

vízhez való egyetemes hozzáférést, és 

előmozdítsák annak használatát 

területükön. Ennek keretében többek között 

az alábbi intézkedéseket kell meghozni: 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/165 

Módosítás  165 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) azonosítani kell az emberi 

fogyasztásra szánt vízhez hozzá nem férő 

személyeket és a hozzáférésük hiányának 

okát (pl. veszélyeztetett és marginalizált 

csoporthoz tartoznak), értékelni kell az e 

személyek hozzáférésének javítására 

kínálkozó lehetőségeket, tájékoztatva őket 

az elosztó hálózathoz való csatlakozás 

lehetőségéről vagy az emberi fogyasztásra 

szánt vízhez való hozzáférés alternatív 

módjairól; 

a) azonosítani kell az emberi 

fogyasztásra szánt vízhez hozzá nem férő 

vagy a hozzáférésben korlátozott 

személyeket – többek között a 
veszélyeztetett és marginalizált 

csoportokat – és az erre a helyzetre 

magyarázatot adó okokat, értékelni kell a 

lehetőségeket, továbbá intézkedéseket kell 

hozni az e személyek hozzáférésének 

javítása érdekében, tájékoztatva őket az 

elosztó hálózathoz való csatlakozás 

lehetőségéről vagy az emberi fogyasztásra 

szánt vízhez való hozzáférés alternatív 

módjairól; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/166 

Módosítás  166 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a a) biztosítani kell a lakosság emberi 

fogyasztásra szánt vízzel való ellátását; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/167 

Módosítás  167 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a b pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a b) meg kell tiltani, hogy a 

vízszolgáltatók lekapcsoljanak 

háztartásokat a vízhálózatról; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/168 

Módosítás  168 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – a c pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 a c) minden körülmények között 

biztosítani kell valamennyi polgár 

számára az emberi fogyasztásra szánt víz 

alapvető minimális mennyiségének 

szolgáltatását. Fizetési késedelem esetén a 

szolgáltató felszerelhet olyan, a 

vízszolgáltatás korlátozására alkalmas 

mechanizmust, amely biztosítja az 

Egészségügyi Világszervezet ajánlása 

szerint létfontosságú, személyenkénti napi 

vízmennyiség szolgáltatását. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/169 

Módosítás  169 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a közterületeken és nyilvános 

helyeken telepíteni kell és karban kell 

tartani az emberi fogyasztásra szánt vízhez 

szabad hozzáférést biztosító kültéri és 

beltéri létesítményeket; 

b) a közterületeken és nyilvános 

helyeken – különösen a nagy 

látogatottságú területeken – telepíteni kell 

és karban kell tartani az emberi 

fogyasztásra szánt vízhez szabad 

hozzáférést biztosító kültéri és beltéri 

létesítményeket, az újratöltő pontokat is 

ideértve; ezt az erre műszakilag alkalmas 

helyszíneken, az intézkedés iránti 

igényhez képest arányos módon, valamint 

az egyedi helyi körülményeket, például az 

éghajlati és földrajzi adottságokat 

figyelembe véve kell megvalósítani; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/170 

Módosítás  170 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

i. a víz minőségével kapcsolatos 

lakossági tájékoztató kampányok 

folytatása; 

i. a csapvíz jó minőségével 

kapcsolatos lakossági tájékoztató, valamint 

a figyelmet a legközelebbi kijelölt újratöltő 

pontra felhívó kampányok folytatása; 

Or. en 

 


