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LT Suvienijusi įvairovę LT 

18.10.2018 A8-0288/197 

Pakeitimas 197 

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 ii papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

ii) skatinant tiekti šį vandenį 

administraciniuose ir viešuose pastatuose; 

ii) užtikrinant nemokamą šio vandens 

tiekimą administraciniuose ir viešuose 

pastatuose, taip pat atgrasant nuo į 

vienkartinius plastikinius butelius ar 

talpas išpilstyto vandens naudojimo 

tokiuose administraciniuose pastatuose; 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

18.10.2018 A8-0288/198 

Pakeitimas 198 

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 iii papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

iii) skatinant nemokamai siūlyti šį 

vandenį restoranuose, valgyklose ir 

aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugų 

įstaigose. 

iii) užtikrinant, kad toks vanduo būtų 

nemokamai siūlomas klientams 

restoranuose, valgyklose ir aprūpinimo 

maistu ir gėrimais paslaugų įstaigose. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

18.10.2018 A8-0288/199 

Pakeitimas 199 

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 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2 a. ai šiame straipsnyje nustatytos 

pareigos pagal nacionalinę teisę tenka 

vietos valdžios institucijoms, valstybės 

narės užtikrina, kad tokios institucijos 

turėtų priemonių ir išteklių, kad 

užtikrintų prieigą prie žmonėms vartoti 

skirto vandens ir kad bet kokios 

priemonės šioje srityje būtų proporcingos 

atitinkamo aprūpinimo tinklo 

pajėgumams ir dydžiui. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

18.10.2018 A8-0288/200 

Pakeitimas 200 

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 2 b dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2 b. Atsižvelgiant į pagal 15 straipsnio 

1 dalies a punkto nuostatas surinktus 

duomenis, Komisija bendradarbiauja su 

valstybėmis narėmis ir Europos investicijų 

banku, siekiant paremti Sąjungos 

savivaldybes, kurioms trūksta būtino 

kapitalo, kad suteiktų joms galimybę gauti 

techninę pagalbą, Sąjungos finansavimą 

ir ilgalaikes paskolas lengvatinėmis 

palūkanų normomis, ypač siekiant 

prižiūrėti ir atnaujinti vandens 

infrastruktūrą, kad būtų užtikrinamos 

aukštos kokybės vandens tiekimo ir 

sanitarijos paslaugos pažeidžiamų ir 

marginalizuotų gyventojų grupėms. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/201 

Pakeitimas 201 

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 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (b a) žmonėms vartoti skirto vandens 

ruošimą ir skirstymą, įskaitant su tuo 

susijusias išlaidas; 

Or. en 

(susijęs su ENVI 125 pakeitimu). 

Pagrindimas 

Į informaciją, kuri turi būti teikiama visuomenei, turėtų būti įtrauktos ir išlaidos, susijusios su vandens 

valymu ir paskirstymu, kaip pasiūlė Komisija14 straipsnio a punkto ii papunktyje, ne tik bendra 

informacija apie vandens apdorojimą ir paskirstymą. 
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18.10.2018 A8-0288/202 

Pakeitimas 202 

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 

IV priedo 1 dalies 2 punkto b papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(b) šešių mėnesių stambių tiekėjų 

atveju; 

(b) šešių mėnesių vidutinio dydžio ir 

stambių vandens tiekėjų atveju; 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į tai, kad 43 pakeitime pradedama taikyti nauja „vidutinio dydžio tiekėjų“ kategorija, 

svarbu atitinkamai pakeisti tekstą, nes kitaip būtų neaišku, kokiu dažnumu vidutinio dydžio vandens 

tiekėjai turėtų atnaujinti internetu pateikiamą informaciją apie cheminių parametrų monitoringo 

rezultatus. Atsižvelgiant į apibrėžčių pakeitimus, ENVI apibrėžti „vidutinio dydžio tiekėjai“ atitinka 

Komisijos apibrėžtus „stambius vandens tiekėjus“. Todėl vidutinio dydžio tiekėjams taikomas tas pats 

informacijos atnaujinimo dažnumo reikalavimas, kaip ir stambiems vandens tiekėjams. 
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18.10.2018 A8-0288/203 

Pakeitimas 203 

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 

IV priedo 1 dalies 2 punkto c papunktis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(c) vienų metų smulkių vandens tiekėjų 

atveju; 

(c) vienų metų labai smulkių ir 

smulkių vandens tiekėjų atveju; 

Or. en 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į tai, kad AM 41 pradėta taikyti nauja „labai smulkių vandens tiekėjų“ kategorija, juos 

reikia aiškiai paminėti čia, siekiant užtikrinti, kad jie taip pat internetu teiktų informaciją apie naujausius 

cheminių parametrų stebėsenos rezultatus. Smulkūs vandens tiekėjai turėtų bent kartą per metus 

atnaujinti informaciją. 

 


