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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/197 

Módosítás  197 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE 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 – ii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a közigazgatásban és a 

középületekben az emberi fogyasztásra 

szánt víz biztosításának ösztönzése; 

ii. a közigazgatásban és a 

középületekben az emberi fogyasztásra 

szánt víz ingyenes biztosítása, valamint az 

egyszer használatos műanyag palackokba 

vagy tartályokba töltött víz használatának 

visszaszorítása e szerveknél és 

épületekben; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/198 

Módosítás  198 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE 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 – iii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. az emberi fogyasztásra szánt víz 

ingyenes biztosításának ösztönzése az 

éttermekben, étkezdékben és a rendezvény-

vendéglátó szolgáltatások nyújtásakor. 

iii. az emberi fogyasztásra szánt víz 

fogyasztók számára történő ingyenes 

biztosítása az éttermekben, étkezdékben és 

a rendezvény-vendéglátó szolgáltatások 

nyújtásakor. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/199 

Módosítás  199 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE 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 – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Amennyiben az e cikkben 

meghatározott kötelezettségek a nemzeti 

jog értelmében a helyi hatóságokra 

hárulnak, a tagállamok gondoskodnak 

arról, hogy az ilyen hatóságok 

rendelkezzenek az emberi fogyasztásra 

szánt vízhez való hozzáférés biztosításához 

szükséges eszközökkel és forrásokkal, 

valamint hogy az e tekintetben hozott 

bármely intézkedés arányos legyen az 

érintett elosztó hálózat kapacitásaival és 

méretével. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/200 

Módosítás  200 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE 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 – 2 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A Bizottság a 15. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott 

rendelkezések szerint gyűjtött adatok 

figyelembevételével együttműködik a 

tagállamokkal és az Európai Beruházási 

Bankkal, hogy támogassa az Unióban 

azokat az önkormányzatokat, amelyek 

nem rendelkeznek a szükséges tőkével, 

hogy lehetővé tegye számukra a technikai 

segítségnyújtáshoz, a rendelkezésre álló 

uniós finanszírozáshoz és a kedvezményes 

kamatozású hosszú távú kölcsönökhöz 

való hozzáférést, különösen a vízügyi 

infrastruktúra karbantartása és felújítása 

céljából, a jó minőségű víz biztosítása, 

valamint a vízellátási és 

szennyvízelvezetési szolgáltatásoknak a 

lakosság veszélyeztetett és marginalizált 

csoportjaira való kiterjesztése érdekében. 

Or. en 



 

AM\1166513HU.docx  PE624.160v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/201 

Módosítás  201 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE 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 

14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ba) az emberi fogyasztásra szánt víz 

kezelése és elosztása, ideértve az ezzel 

kapcsolatos költségeket is; 

Or. en 

(A ENVI bizottság 125. módosításával kapcsolatos.) 

Indokolás 

A Bizottság által a 14. cikk a) pontjának ii. alpontjában megfogalmazott javaslattal összhangban a 

nyilvánosság számára nyújtandó tájékoztatásnak magában kell foglalnia a víz kezelésével és elosztásával 

kapcsolatos költségeket is, és nem csupán a víz kezelésére és elosztására vonatkozó általános 

információkra kell kiterjednie. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/202 

Módosítás  202 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE 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 – 2 pont – b pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) nagy vízszolgáltatók esetében hat 

hónapnál; 

b) közepes és nagy vízszolgáltatók 

esetében hat hónapnál; 

Or. en 

Indokolás 

Mivel a 43. módosításban bevezetésre került a „közepes vízszolgáltatók” új kategóriája, fontos, hogy ezt 

a pontot konzekvensen megváltoztassuk, különben nem egyértelmű, hogy a közepes vízszolgáltatóknak 

milyen gyakran kell frissíteniük az online információkat a kémiai paraméterek nyomon követésével 

kapcsolatos eredmények tekintetében. A fogalommeghatározások módosításai alapján az ENVI bizottság 

által hivatkozott „közepes vízszolgáltatók” megfelelnek a Bizottság által meghatározott „nagy 

vízszolgáltatóknak” . A közepes vízszolgáltatóknak ennélfogva ugyanolyan gyakran kell frissíteniük az 

információkat, mint a nagy vízszolgáltatóknak. 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/203 

Módosítás  203 

Benedek Jávor 

a Verts/ALE 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 – 2 pont – c pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) kis vízszolgáltatók esetében egy 

évnél; 

c) nagyon kis és kis vízszolgáltatók 

esetében egy évnél; 

Or. en 

Indokolás 

Mivel a 41. módosításban bevezetésre került a „nagyon kis vízszolgáltatók” új kategóriája, itt is 

kifejezetten hivatkozni kell rájuk annak biztosítása érdekében, hogy ezek a vízszolgáltatók is rendelkezésre 

bocsássák az online információkat a kémiai paraméterek nyomon követésével kapcsolatos legfrissebb 

eredmények tekintetében. Ahogyan a kis vízszolgáltatók esetében is, velük kapcsolatban is az egyéves 

minimális frissítési gyakoriság alkalmazandó. 

 


