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17.10.2018 A8-0288/181 

Pakeitimas 181 

 Ulrike Müller  

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

 IV priedo 1 dalies 7 punkto a papunktis  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) bendrą vandens sistemos veikimo 

efektyvumą, įskaitant nuotėkio lygį ir 

energijos suvartojimą vienam kubiniam 

tiekiamo vandens metrui; 

Išbraukta. 

  

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Pakeitimas 182 

 Ulrike Müller  

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

 IV priedo 1 dalies 7 punkto b papunktis  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) informacija apie vandens tiekėjo 

vadybą ir valdymą, įskaitant valdybos 

sudėtį; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Pakeitimas 183 

 Ulrike Müller  

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

 IV priedo 1 dalies 7 punkto d papunktis  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) informacija apie vartotojams 

taikomo tarifo už kubinį vandens metrą 

išlaidų struktūrą, įskaitant kintamąsias ir 

pastoviąsias išlaidas, nurodant bent 

išlaidas, susijusias su energijos 

sunaudojimu vienam kubiniam metrui 

tiekiamo vandens, priemonėmis, kurių 

pagal 8 straipsnio 4 dalį ėmėsi vandens 

tiekėjas pavojingumo vertinimo tikslais, 

žmonėms vartoti skirto vandens ruošimu 

ir skirstymu, nuotekų rinkimu ir valymu, 

taip pat išlaidas, susijusias su 

priemonėmis, kurių imtasi taikant 13 

straipsnį, jei jų ėmėsi vandens tiekėjai; 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

 xx  
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17.10.2018 A8-0288/184 

Pakeitimas 184 

 Ulrike Müller  

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

 IV priedo 1 dalies 7 punkto e papunktis  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) investicijų suma, kurią vandens 

tiekėjas laiko būtina siekiant užtikrinti 

vandens paslaugų (įskaitant 

infrastruktūros priežiūrą) teikimo 

finansinį tvarumą, ir faktiškai gautų ar 

susigrąžintų investicijų suma; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Pakeitimas 185 

 Ulrike Müller  

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

 IV priedo 1 dalies 7 punkto g papunktis  

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

g) vartotojų skundų duomenų taip 

pat duomenų apie tai, ar problemos 

išspręstos laiku ir tinkamai, santrauka ir 

statistika; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Pakeitimas 186 

 Ulrike Müller  

ALDE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

 II priedo B dalies 2 punktas 

  

 

Komisijos siūlomas tekstas 

Bandinių ėmimo dažnumas 

Visų pagal 5 straipsnį nustatytų parametrų monitoringas vykdomas bent tolesnėje lentelėje 

nustatytu dažnumu, nebent remiantis pagal 9 straipsnį ir šio priedo C dalį atliktu tiekimo 

rizikos vertinimu nustatomas kitas bandinių ėmimo dažnumas. 

1 lentelė 

Minimalus su atitikties monitoringu susijusio bandinių ėmimo ir analizės 

dažnumas 

Vandens tiekimo objekto teritorijoje 

per dieną paskirstomo ar išgaunamo 

vandens tūris (m3) 

Minimalus bandinių 

skaičius per 

metus 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: visi bandiniai turi būti imami laikotarpiu, pasižyminčiu didele enterinių patogenų 

sukeliamų ligų protrūkio rizika. 

 

b: bent dešimt bandinių turi būti imama laikotarpiu, pasižyminčiu didele enterinių 

patogenų sukeliamų ligų protrūkio rizika. 

 

1 pastaba: Vandens tiekimo objekto teritorija yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje 

žmonėms vartoti skirtas vanduo tiekiamas iš vieno ar daugiau vandens tiekimo šaltinių, o 

vandens kokybė gali būti laikoma beveik vienoda. 

2 pastaba Tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis. Nustatant minimalų 

bandinių ėmimo dažnumą gali būti atsižvelgiama ne į vandens tūrį, o į vandens tiekimo 

objekto teritorijos gyventojų skaičių, remiantis prielaida, kad sunaudojamo vandens kiekis yra 

200 l per dieną vienam gyventojui. 
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3 pastaba: Valstybės narės, kurios pagal šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalies b punktą 

nusprendė netaikyti direktyvos nuostatų iš individualios vandens tiekimo sistemos tiekiamam 

vandeniui, minėtu dažnumu ima bandinius tik vandens tiekimo objekto teritorijose, kuriose 

per dieną paskirstoma nuo 10 iki 100 m3 vandens. 

 

Pakeitimas 

Bandinių ėmimo dažnumas 

Visų pagal 5 straipsnį nustatytų parametrų monitoringas vykdomas bent tolesnėje lentelėje 

nustatytu dažnumu, nebent remiantis pagal 9 straipsnį ir šio priedo C dalį atliktu tiekimo 

rizikos vertinimu nustatomas kitas bandinių ėmimo dažnumas. 

1 

lentelė 

 
 

Minimalus su atitikties monitoringu susijusio bandinių ėmimo ir analizės 

dažnumas 

 
 

Vandens tiekimo objekto teritorijoje per 

dieną paskirstomo ar išgaunamo vandens 

tūris  

(Žr. 1 ir 2 pastabas) m3  
 

A grupės 

parametras 

(mikrobiologinis 

parametras) – 

bandinių skaičius 

per metus  

(žr. 3 pastabą)  
 

B grupės 

parametras 

(cheminis 

parametras) – 

bandinių skaičius 

per metus  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(Žr. 4 

pastabą)  
 

> 0  

(Žr. 4 

pastabą)  
 

> 100  
 

≤ 1000  
 

4 1 

> 1000  
 

≤ 10000  
 

4 

 

+3 

 

1000 m3 tiekiamo 

vandens per dieną ir 

bendrojo tūrio 

daliai 

1 

 

+1 

 

1000 m3 tiekiamo 

vandens per dieną ir 

bendrojo tūrio 

daliai 

> 10000   
 

≤ 100000 3  

+ 1  

10 000 m3 

tiekiamo vandens 

per dieną ir  

bendrojo tūrio 

daliai  
 

> 100000  
 

 12  

+ 1  

ir 1 papildomas 

mėginys 
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25 000 m³ 

tiekiamo vandens 

per dieną ir 

bendrojo tūrio 

daliai  
 

 

 

1 pastaba: Vandens tiekimo objekto teritorija yra geografiškai apibrėžta teritorija, kurioje 

žmonėms vartoti skirtas vanduo tiekiamas iš vieno ar daugiau vandens tiekimo šaltinių, o 

vandens kokybė gali būti laikoma beveik vienoda.  

 

2 pastaba Tūris apskaičiuojamas kaip vienų kalendorinių metų vidurkis. Nustatant minimalų 

bandinių ėmimo dažnumą gali būti atsižvelgiama ne į vandens tūrį, o į vandens tiekimo 

objekto teritorijos gyventojų skaičių, remiantis prielaida, kad sunaudojamo vandens kiekis yra 

200 l per dieną vienam gyventojui.  

 

3 pastaba: Nurodytas dažnumas apskaičiuojamas taip: pvz., 4 300 m 3/day = 16 mėginių 

(keturi pirmieji 1 000 m 3/day + 12 papildomiems 3 300 m 3/day).  

 

4 pastaba: Valstybės narės, kurios pagal šios direktyvos 3 straipsnio 2 dalies b punktą 

nusprendė netaikyti direktyvos nuostatų iš individualios vandens tiekimo sistemos tiekiamam 

vandeniui, minėtu dažnumu ima bandinius tik vandens tiekimo objekto teritorijose, kuriose 

per dieną paskirstoma nuo 10 iki 100 m3 vandens.  

Or. en 

 

 


