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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/187 

Módosítás  187 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt vízhez való hozzáférés 

(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 

egyetemes hozzáférést kell biztosítania az 

ilyen vízhez 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 

valamennyi 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 

Indokolás 

Összhangban a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrenddel, különösen a fenntartható fejlődés 6. céljával, 

vagyis azzal, hogy„ a biztonságos és megfizethető ivóvízhez való egyetemes és méltányos hozzáférés 

mindenki számára biztosítva legyen”; e célt 2015-ben fogadták el. Ennek itt meg kell jelennie. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/188 

Módosítás  188 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt vízhez való hozzáférés 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) A vízszolgáltatóknak fokozatosan 

be kell vezetniük a kockázatalapú 

megközelítést, így a kis méretű 

szolgáltatóknak is, mivel a 98/83/EK 

irányelv értékelése hiányosságokat tárt fel 

az ilyen szolgáltatók általi végrehajtás 

terén, olykor a szükségtelen ellenőrzési 

műveletek költségei miatt. A 

kockázatalapú megközelítés alkalmazása 

során figyelembe kell venni a biztonsági 

megfontolásokat. 

(14) A vízszolgáltatóknak be kell 

vezetniük a kockázatalapú megközelítést, 

így a nagyon kis, kis és közepes méretű 

szolgáltatóknak is, mivel a 98/83/EK 

irányelv értékelése hiányosságokat tárt fel 

az ilyen szolgáltatók általi végrehajtás 

terén, olykor a szükségtelen ellenőrzési 

műveletek költségei miatt, ugyanakkor a 

nagyon kis szolgáltatók esetében 

lehetőséget kell biztosítani az eltérésre. A 

kockázatalapú megközelítés alkalmazása 

során figyelembe kell venni a biztonsági 

megfontolásokat, valamint a „szennyező 

fizet” elvhez fűződő megfontolásokat is. A 

kisebb szolgáltatók esetében az illetékes 

hatóságnak szakértői segítség 

biztosításával támogatnia kell az 

ellenőrzési műveleteket. 

Or. en 

(Kapcsolódik a 23., 41., 77. és 90. módosításhoz.) 

Indokolás 

Tévesztés javítása az ENVI-jelentés 23. módosításában. Az ENVI bevezette a „nagyon kis szolgáltató” új 

kategóriáját (41. módosítás). Egyúttal bizonyos feltételekkel lehetőséget biztosít a nagyon kis szolgáltatók 

esetében a veszélyértékeléstől (77. módosítás) és az ellátási kockázat értékelésétől (90. módosítás) való 

eltekintésre. Azonban ez azt feltételezi, hogy ezek a szolgáltatók eleve már alkalmazzák a kockázatalapú 

megközelítést. Vagyis itt szükség van a kiegészítésre, hivatkozva a lehetséges eltérésre. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/189 

Módosítás  189 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt vízhez való hozzáférés 

(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 

egyetemes hozzáférés biztosítása az 

emberi fogyasztásra szánt vízhez. 

Or. en 

Indokolás 

Összhangban a 2030-ig tartó időszakra szóló menetrenddel, különösen a fenntartható fejlődés 6. céljával, 

vagyis azzal, hogy„ a biztonságos és megfizethető ivóvízhez való egyetemes és méltányos hozzáférés 

mindenki számára biztosítva legyen”; e célt 2015-ben fogadták el. Ennek itt meg kell jelennie. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/190 

Módosítás  190 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt vízhez való hozzáférés 

(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 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 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 A8-0288/191 

Módosítás  191 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt vízhez való hozzáférés 

(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 korlátozottan hozzáférő személyeket 

és a hozzáférésük hiányának okát, 

beleértve a veszélyeztetett és marginalizált 

csoportokat, 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; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/192 

Módosítás  192 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt vízhez való hozzáférés 

(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 

 aa) az emberi fogyasztásra szánt víz 

állami ellátásának biztosítása; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/193 

Módosítás  193 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt vízhez való hozzáférés 

(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 

 ab) a háztartásoknak történő 

vízszolgáltatás szolgáltatók általi 

felfüggesztésének tiltása; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/194 

Módosítás  194 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt vízhez való hozzáférés 

(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 

 ac) annak biztosítása, hogy az emberi 

fogyasztásra szánt víz minimális 

létfontosságú mennyisége valamennyi 

polgárnak minden körülmények között 

rendelkezésére álljon. Fizetési késedelem 

esetén a vízszolgáltató felszerelhet 

fogyasztáskorlátozó berendezést, amely 

biztosítja – az Egészségügyi 

Világszervezett ajánlását követve – a 

személyenkénti napi létfontosságú 

vízmennyiség szolgáltatását; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/195 

Módosítás  195 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt vízhez való hozzáférés 

(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 forgalmú 

területeken – telepíteni kell és karban kell 

tartani az emberi fogyasztásra szánt vízhez 

szabad hozzáférést biztosító kültéri és 

beltéri létesítményeket, beleértve 

utántöltési pontokat is; ezt a műszakilag 

erre alkalmas helyeken kell 

megvalósítani, arányosan az itt szükséges 

intézkedésekkel, továbbá figyelembe véve 

az egyedi helyi – így az éghajlati és 

földrajzi – körülményeket; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/196 

Módosítás  196 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt vízhez való hozzáférés 

(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 magas minőségével 

kapcsolatos lakossági tájékoztató 

kampányok folytatása és a figyelem 

felhívása a legközelebbi kijelölt utántöltési 

pontra; 

Or. en 

 


