
 

AM\1166488HU.docx  PE624.160v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.10.2018 A8-0288/181 

Módosítás  181 

Ulrike Müller 

az ALDE 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 

IV melléklet – 1 bekezdés – 7 pont – a pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a vízellátó rendszer általános 

teljesítménye a hatékonyság 

szempontjából, ezen belül a szivárgási 

arányok és az energiafelhasználás a 

szállított víz egy köbméterére vetítve; 

törölve 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Módosítás  182 

Ulrike Müller 

az ALDE 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 

IV melléklet – 1 bekezdés – 7 pont – b pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) a vízszolgáltató vállalat vezetésével 

és irányításával kapcsolatos információk, 

ezen belül az igazgatótanács összetétele; 

törölve 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Módosítás  183 

Ulrike Müller 

az ALDE 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 

IV melléklet – 1 bekezdés – 7 pont – d pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a fogyasztók számára a víz egy 

köbméteréért felszámított díj 

költségszerkezete, ezen belül az állandó és 

a változó költségek, bemutatva legalább az 

egy köbméternyi szolgáltatott vízre jutó 

energiafelhasználással kapcsolatos 

költségeket, a vízszolgáltatók által a 8. 

cikk (4) bekezdésében említett 

veszélyértékelés elvégzése céljából 

végrehajtott intézkedések költségeit, az 

emberi fogyasztásra szánt víz kezelésének 

és elosztásának költségeit, a szennyvíz 

összegyűjtésének és kezelésének 

költségeit, valamint a 13. cikk 

alkalmazásában végrehajtott 

intézkedésekkel kapcsolatos költségeket, 

amennyiben a vízszolgáltató megvalósított 

ilyeneket; 

törölve 

Or. en 

Indokolás 

xx 
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17.10.2018 A8-0288/184 

Módosítás  184 

Ulrike Müller 

az ALDE 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 

IV melléklet – 1 bekezdés – 7 pont – e pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) a vízszolgáltató által a 

vízszolgáltatás pénzügyi 

fenntarthatóságának biztosításához (ezen 

belül az infrastruktúra karbantartásához) 

szükségesnek ítélt beruházások összege és 

a ténylegesen kapott vagy megtérült 

beruházási összegek; 

törölve 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Módosítás  185 

Ulrike Müller 

az ALDE 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 

IV melléklet – 1 bekezdés – 7 pont – g pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

g) a fogyasztói panaszok 

összefoglalása, az azokkal kapcsolatos 

statisztikák, és a problémákra adott 

válaszok gyorsasága és megfelelősége; 

törölve 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Módosítás  186 

Ulrike Müller 

az ALDE 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 

II melléklet – B rész – 2 pont 

  

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

A mintavételek gyakorisága 

Az 5. cikk szerint meghatározott összes paramétert legalább a következő táblázatban 

meghatározott gyakorisággal kell ellenőrizni, kivéve, ha a 9. cikkel és ezen melléklet C. 

részével összhangban végzett ellátási kockázatelemzés alapján eltérő mintavételi gyakoriság 

kerül meghatározásra. 

1. táblázat 

Minimális mintavételi és elemzési gyakoriság a megfelelőség ellenőrzésére 

A vízellátási körzeten belül naponta 

szállított vagy előállított 

vízmennyiség (m3) 

A minták minimális száma  

évente 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: a mintavételt mindig olyankor kell végezni, amikor magas a kockázata annak, hogy a 

vízelosztási rendszerbe enterális kórokozók juthatnak be. 

 

b: legalább 10 mintát olyankor kell venni, amikor magas a kockázata annak, hogy a 

vízelosztási rendszerbe enterális kórokozók juthatnak be. 

 

1. megjegyzés: A vízellátási körzet az a földrajzilag meghatározott térség, amelyen belül az 

emberi fogyasztásra szánt víz egy vagy több forrásból származik, és a víz minősége 

hozzávetőlegesen egységesnek tekinthető. 

2. megjegyzés: A víz mennyiségét a naptári évben vett átlagok alapján számítják ki. A 

vízellátási körzetben lakók száma is használható a víz mennyisége helyett a minimális 

gyakoriság meghatározásához, 200 l/(nap*fő) vízfogyasztást feltételezve. 

 

3. megjegyzés: Azoknak a tagállamoknak, amelyek a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontja 
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szerint eltérést engedtek meg az egyedi ellátásból származó víz esetén, ezeket a 

gyakoriságokat csak olyan vízellátási körzetekre kell alkalmazniuk, amelyek naponta 10 

és100 m3 közötti mennyiségű vizet szolgáltatnak. 

 

Módosítás 

A mintavételek gyakorisága 

Az 5. cikk szerint meghatározott összes paramétert legalább a következő táblázatban 

meghatározott gyakorisággal kell ellenőrizni, kivéve, ha a 9. cikkel és ezen melléklet C. 

részével összhangban végzett ellátási kockázatelemzés alapján eltérő mintavételi gyakoriság 

kerül meghatározásra. 

1. 

tábláza

t 

 
 

Minimális mintavételi és elemzési gyakoriság a megfelelőség ellenőrzésére 

 
 

A vízellátási körzeten belül naponta 

szállított vagy előállított vízmennyiség  

(Lásd az 1. és a 2. megjegyzést) m3  
 

A. csoportba 

tartozó 

paraméterek 

(mikrobiológiai 

paraméterek) – 

a minták száma 

évente  

(Lásd a 3. 

megjegyzést)  
 

B. csoportba 

tartozó 

paraméterek 

(kémiai 

paraméterek) – 

a minták száma 

évente  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(Lásd a 4. 

megjegyzést

)  
 

> 0  

(Lásd a 4. 

megjegyzést

)  
 

> 100  
 

≤ 1000  
 

4 1 

> 1000  
 

≤ 10000  
 

4 

 

+3 

 

minta minden 

megkezdett 1 000 

m3/nap 

mennyiségre 

1 

 

+1 

 

minta minden 

megkezdett 1 000 

m3/nap 

mennyiségre 

> 10000   
 

≤ 100000 3  

+ 1  

minta minden 

megkezdett  

10 000 m3/nap 

mennyiségre  
 

> 100000  
 

 12  

+ 1  
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minta minden 

megkezdett 25 

000 m3/nap 

mennyiségre  
 

 

 

1. megjegyzés: A vízellátási körzet az a földrajzilag meghatározott térség, amelyen belül az 

emberi fogyasztásra szánt víz egy vagy több forrásból származik, és a víz minősége 

hozzávetőlegesen egységesnek tekinthető.  

 

2. megjegyzés: A víz mennyiségét a naptári évben vett átlagok alapján számítják ki. A 

vízellátási körzetben lakók száma is használható a víz mennyisége helyett a minimális 

gyakoriság meghatározásához, 200 l/(nap*fő) vízfogyasztást feltételezve.  

 

3. megjegyzés: A feltüntetett gyakoriság kiszámítása az alábbi módon történik: pl. 4 300 

m3/nap = 16 minta (4 minta az első 1 000 m3/nap mennyiségre + 12 további minta 3 300 

m3/nap mennyiségre).  

 

4. megjegyzés: Azoknak a tagállamoknak, amelyek az irányelv 3. cikke (2) bekezdésének b) 

pontja szerint eltérést engedtek meg az egyedi ellátásból származó víz esetén, ezeket a 

gyakoriságokat csak olyan vízellátási körzetekre kell alkalmazniuk, amelyek naponta 10 

és100 m3 közötti mennyiségű vizet szolgáltatnak.  

Or. en 

 

 


