
 

AM\1166518LT.docx  PE624.160v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

18.10.2018 A8-0288/187 

Pakeitimas 187 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

2 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) Direktyva 98/83/EC nustatyta 

teisinė sistema, kuria siekiama apsaugoti 

žmonių sveikatą nuo žmonėms vartoti 

skirto vandens bet kokio užterštumo 

neigiamo poveikio užtikrinant, kad tas 

vanduo būtų sveikas ir švarus. To paties 

tikslo turėtų būti siekiama ir šia direktyva. 

Šiuo tikslu Sąjungos lygmeniu būtina 

nustatyti minimalius reikalavimus , kuriuos 

turi atitikti tam tikslui skirtas vanduo. 

Valstybės narės turėtų imtis visų būtinų 

priemonių siekdamos užtikrinti, kad 

žmonėms vartoti skirtame vandenyje 

nebūtų jokių mikroorganizmų ar parazitų ir 

jokių medžiagų, kurios tam tikrais atvejais 

kelia potencialų pavojų žmonių sveikatai, 

ir kad tas vanduo atitiktų minėtus 

minimalius reikalavimus; 

(2) Direktyva 98/83/EC nustatyta 

teisinė sistema, kuria siekiama apsaugoti 

žmonių sveikatą nuo žmonėms vartoti 

skirto vandens bet kokio užterštumo 

neigiamo poveikio užtikrinant, kad tas 

vanduo būtų sveikas ir švarus. To paties 

tikslo turėtų būti siekiama ir šia direktyva, 

ja taip pat turėtų būti suteikiama visuotinė 

prieiga prie tokio vandens visoje 

Sąjungoje. Šiuo tikslu Sąjungos lygmeniu 

būtina nustatyti minimalius reikalavimus , 

kuriuos turi atitikti tam tikslui skirtas 

vanduo. Valstybės narės turėtų imtis visų 

būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad 

žmonėms vartoti skirtame vandenyje 

nebūtų jokių mikroorganizmų ar parazitų ir 

jokių medžiagų, kurios tam tikrais atvejais 

kelia potencialų pavojų žmonių sveikatai, 

ir kad tas vanduo atitiktų minėtus 

minimalius reikalavimus; 

Or. en 

Pagrindimas 

Pagal 2030 m. darbotvarkę, ypač jos šeštąjį darnaus vystymosi tikslą, 2015 m. buvo nustatyta užduotis 

„pasiekti, kad visiems būtų užtikrintos visuotinės ir lygiateisės galimybės gauti saugų ir įperkamą 

geriamąjį vandenį“. Tai turėtų būti atspindėta šiame dokumente. 
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18.10.2018 A8-0288/188 

Pakeitimas 188 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

14 konstatuojamoji dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) rizika grindžiamą požiūrį 

palaipsniui turėtų pradėti taikyti visi 

vandens tiekėjai, įskaitant smulkius, nes 

Direktyvos 98/83/EB įvertinimas atskleidė, 

kad tie tiekėjai ją įgyvendino ne visiškai 

tinkamai – kartais dėl išlaidų, kurių 

reikalavo nebūtinos monitoringo 

operacijos. Taikant rizika grindžiamą 

požiūrį turėtų būti atsižvelgiama į saugumo 

klausimus; 

(14) rizika grindžiamą požiūrį turėtų 

pradėti taikyti visi vandens tiekėjai, 

įskaitant labai smulkius, smulkius ir 

vidutinio dydžio tiekėjus, nes Direktyvos 

98/83/EB įvertinimas atskleidė, kad tie 

tiekėjai ją įgyvendino ne visiškai 

tinkamai – kartais dėl išlaidų, kurių 

reikalavo nebūtinos monitoringo 

operacijos, tačiau numatant labai 

smulkiems tiekėjams galimybę taikyti 

nukrypti leidžiančias nuostatas. Taikant 

rizika grindžiamą požiūrį turėtų būti 

atsižvelgiama į saugumo klausimus ir 

principą „teršėjas moka“. Kompetentinga 

institucija turėtų padėti smulkesniems 

vandens teikėjams vykdyti monitoringo 

operacijas teikdama ekspertines žinias; 

Or. en 

(Pakeitimas susijęs su 23, 41, 77 ir 90 pakeitimais.) 

Pagrindimas 

Ištaisoma ENVI ataskaitos 23 pakeitimo klaida. ENVI pradėjo taikyti naują „labai smulkių tiekėjų“ 

kategoriją (41 pakeitimas). Pakeitimu taip pat numatyta galimybė tam tikromis sąlygomis atleisti labai 

smulkius tiekėjus nuo rizikos vertinimo atlikimo (AM 77) ir nuo rizikos tiekimui vertinimo atlikimo (AM 

90). Tačiau tai reiškia, kad tokie tiekėjai pirmiausia turėtų laikytis rizika pagrįsto požiūrio. Todėl juos 

reikia įtraukti, nurodant galimybę taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas. 
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18.10.2018 A8-0288/189 

Pakeitimas 189 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

1 straipsnio 2 dalis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Šios direktyvos tikslas – apsaugoti 

žmonių sveikatą nuo neigiamo bet kokio 

vandens užterštumo poveikio užtikrinant, 

kad tas vanduo būtų sveikas ir švarus. 

2. Šios direktyvos tikslas – apsaugoti 

žmonių sveikatą nuo neigiamo bet kokio 

vandens užterštumo poveikio užtikrinant, 

kad tas vanduo būtų sveikas ir švarus ir 

suteikti visuotinę prieigą prie žmonėms 

vartoti skirto vandens. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pagal 2030 m. darbotvarkę, ypač jos šeštąjį darnaus vystymosi tikslą, 2015 m. buvo nustatyta užduotis 

„pasiekti, kad visiems būtų užtikrintos visuotinės ir lygiateisės galimybės gauti saugų ir įperkamą 

geriamąjį vandenį“. Tai turėtų būti atspindėta šiame dokumente. 
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18.10.2018 A8-0288/190 

Pakeitimas 190 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis  

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nepažeisdamos Direktyvos 

2000/60/EB 9 straipsnio valstybės narės 

imasi visų būtinų priemonių siekdamos 

visiems gyventojams pagerinti prieigą prie 

žmonėms vartoti skirto vandens ir savo 

teritorijoje skatina jį naudoti. Būtinos 

priemonės yra šios: 

1. Valstybės narės, nepažeisdamos 

Direktyvos 2000/60/EB 9 straipsnio 

valstybės narės imasi visų būtinų 

priemonių siekdamos visiems gyventojams 

suteikti visuotinę prieigą prie žmonėms 

vartoti skirto vandens ir savo teritorijoje 

skatina jį naudoti. Būtinos priemonės yra 

šios: 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/191 

Pakeitimas 191 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

13 straipsnio pirmos pastraipos a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) nustatyti, kurie gyventojai neturi 

prieigos prie žmonėms vartoti skirto 

vandens ir kodėl (pvz., nes priklauso 

pažeidžiamai ir marginalizuotai grupei), 

įvertinti galimybes gerinti prieigą tiems 

gyventojams ir informuoti juos apie 

galimybes prisijungti prie skirstomojo 

tinklo arba apie alternatyvias prieigos prie 

to vandens įgijimo priemones; 

a) nustatyti, kurie gyventojai neturi 

prieigos arba turi ribotą prieigą prie 

žmonėms vartoti skirto vandens, įskaitant 

pažeidžiamas ir marginalizuotas grupes, ir 

kodėl, įvertinti galimybes ir imtis 

priemonių siekiant gerinti prieigą tiems 

gyventojams ir informuoti juos apie 

galimybes prisijungti prie skirstomojo 

tinklo arba apie alternatyvias prieigos prie 

to vandens įgijimo priemones; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/192 

Pakeitimas 192 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

13 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) užtikrinti viešąjį žmonėms vartoti 

skirto vandens tiekimą; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/193 

Pakeitimas 193 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

13 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ab) uždrausti vandens tiekėjams 

atjungti namų ūkius nuo vandentiekio; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/194 

Pakeitimas 194 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

13 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ac) užtikrinti, kad visais atvejais 

visiems piliečiams būtų tiekiamas 

mažiausias gyvybiškai svarbus žmonėms 

vartoti skirto vandens kiekis. Pavėluotų 

mokėjimų atveju tiekėjai gali įrengti 

specialų tiekimą ribojantį mechanizmą, 

kuris užtikrina Pasaulinės sveikatos 

organizacijos vienam asmeniui 

rekomenduojamo vandens kiekio tiekimą; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/195 

Pakeitimas 195 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

13 straipsnio 1 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) viešose erdvėse diegti ir prižiūrėti 

laisvos prieigos prie žmonėms vartoti 

skirto vandens vidaus ir lauko įrangą; 

b) viešose erdvėse, visų pirma labai 

lankomose vietose, diegti ir prižiūrėti 

nemokamos prieigos prie žmonėms vartoti 

skirto vandens vidaus ir lauko įrangą, 

įskaitant punktus, kuriuose galima 

prisipilti vandens; tai turi būti daroma, 

kai tai techniškai įmanoma, turi būti 

proporcinga tokių priemonių poreikiui ir 

atsižvelgiant į ypatingas vietos aplinkybes, 

pvz., klimatines ir geografines sąlygas; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/196 

Pakeitimas 196 

Benedek Jávor 

Verts/ALE 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 

13 straipsnio 1 dalies c punkto i papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) vykdant piliečių informavimo apie 

šio vandens kokybę kampanijas; 

i) vykdant piliečių informavimo apie 

aukštą vandentiekio vandens kokybę 

kampanijas ir didinti informuotumą apie 

artimiausias pažymėtas vietas, kuriose 

galima prisipilti vandens; 

Or. en 

 


