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18.10.2018 A8-0288/206 

Tarkistus  206 

Miriam Dalli 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Johdanto-osan 2 kappale 

 
Komission teksti Tarkistus 

(2) Direktiivissä 98/83/EY asetetaan 

oikeudelliset puitteet, joiden tavoitteena on 

suojella ihmisten terveyttä ihmisten 

käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta 

aiheutuvilta haitallisilta vaikutuksilta 

varmistamalla, että vesi on terveellistä ja 

puhdasta. Tällä direktiivillä olisi oltava 

sama tavoite. Tämän vuoksi on tarpeen 

vahvistaa unionin tasolla ne 

vähimmäisvaatimukset, jotka kyseiseen 

käyttöön tarkoitetun veden on täytettävä. 

Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 

ihmisten käyttöön tarkoitettu vesi ei sisällä 

pieneliöitä tai loisia tai mitään aineita, 

joista tietyissä tapauksissa voi olla vaaraa 

ihmisten terveydelle, ja että se täyttää 

mainitut vähimmäisvaatimukset. 

(2) Direktiivissä 98/83/EY asetetaan 

oikeudelliset puitteet, joiden tavoitteena on 

suojella ihmisten terveyttä ihmisten 

käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta 

aiheutuvilta haitallisilta vaikutuksilta 

varmistamalla, että vesi on terveellistä ja 

puhdasta. Tällä direktiivillä olisi oltava 

sama tavoite ja taattava tällaisen veden 

yleinen saatavuus kaikille unionissa. 

Tämän vuoksi on tarpeen vahvistaa unionin 

tasolla ne vähimmäisvaatimukset, jotka 

kyseiseen käyttöön tarkoitetun veden on 

täytettävä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 

kaikki tarvittavat toimenpiteet sen 

varmistamiseksi, että ihmisten käyttöön 

tarkoitettu vesi ei sisällä pieneliöitä tai 

loisia tai mitään aineita, joista tietyissä 

tapauksissa voi olla vaaraa ihmisten 

terveydelle, ja että se täyttää mainitut 

vähimmäisvaatimukset. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltiot olisi velvoitettava takaamaan veden yleinen saatavuus kaikille EU:ssa. 
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Tarkistus  207 

Miriam Dalli 

S&D-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

1 artikla – 2 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

2. Tämän direktiivin tavoitteena on 

suojella ihmisten terveyttä ihmisten 

käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta 

aiheutuvilta vaikutuksilta varmistamalla, 

että vesi on terveellistä ja puhdasta. 

2. Tämän direktiivin tavoitteena on 

suojella ihmisten terveyttä ihmisten 

käyttöön tarkoitetun veden saastumisesta 

aiheutuvilta vaikutuksilta varmistamalla, 

että vesi on terveellistä ja puhdasta, ja 

taata ihmisten käyttöön tarkoitetun veden 

yleinen saatavuus. 

Or. en 

Perustelu 

Komission ehdotuksessa asetetaan uusia velvoitteita, jotka eivät koske juomaveden laatua. Direktiivin 

13 artikla sisältää juomaveden saatavuuteen liittyviä sosiaalisia tekijöitä, ja siinä viitataan suoraan 

haavoittuvassa asemassa oleviin ja syrjäytyneisiin ryhmiin, jotka on otettu mukaan vastauksena 

eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen ”Vesi on perusoikeus” (Right2Water) ja vaatimukseen säätää 

oikeudesta veteen EU:n lainsäädännössä. Jotta 13 artikla kuuluisi edelleen direktiivin soveltamisalaan, 

on olennaista muuttaa otsikko käsittämään juomaveden saatavuuden ulottuvuus. 
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Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla 

parannetaan ihmisten käyttöön tarkoitetun 

veden saatavuutta kaikille, ja edistettävä 

sen käyttöä alueellaan, sanotun kuitenkaan 

rajoittamatta direktiivin 2000/60/EY 

9 artiklan soveltamista. Toimenpiteisiin on 

kuuluttava kaikki seuraavat toimenpiteet: 

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 

kaikki tarvittavat toimenpiteet, joilla 

taataan ihmisten käyttöön tarkoitetun 

veden yleinen saatavuus kaikille, ja 

edistettävä sen käyttöä alueellaan, sanotun 

kuitenkaan rajoittamatta 

direktiivin 2000/60/EY 9 artiklan 

soveltamista. Toimenpiteisiin on 

kuuluttava kaikki seuraavat toimenpiteet: 

a) tunnistetaan ihmiset, joilla ei ole 

mahdollisuutta saada ihmisten käyttöön 

tarkoitettua vettä, sekä syyt saatavuuden 

puuttumiseen (kuten kuuluminen 

heikoimmassa asemassa oleviin ja 

syrjäytyneisiin ryhmiin), arvioidaan 

mahdollisuuksia parantaa kyseisten 

ihmisten mahdollisuuksia saada vettä ja 

tiedotetaan heille mahdollisuuksista liittyä 

vedenjakeluverkkoon sekä vaihtoehtoisista 

keinoista saada vettä; 

a) tunnistetaan ihmiset, joilla ei ole 

mahdollisuutta tai joilla on rajalliset 

mahdollisuudet saada ihmisten käyttöön 

tarkoitettua vettä, kuten haavoittuvat ja 

syrjäytyneet ryhmät, sekä syyt saatavuuden 

puuttumiseen, arvioidaan mahdollisuuksia 

parantaa kyseisten ihmisten 

mahdollisuuksia saada vettä ja toteutetaan 

toimia saannin parantamiseksi ja 

tiedotetaan heille mahdollisuuksista liittyä 

vedenjakeluverkkoon sekä vaihtoehtoisista 

keinoista saada vettä; 

b) perustetaan ja ylläpidetään ulkona 

ja sisätiloissa laitteistoja, joilla tarjotaan 

ilmaiseksi ihmisten käyttöön tarkoitettua 

vettä julkisissa tiloissa; 

b) perustetaan ja ylläpidetään ulkona 

ja sisätiloissa laitteistoja, kuten 

täyttöpisteitä, joilla tarjotaan ilmaiseksi 

ihmisten käyttöön tarkoitettua vettä 

julkisissa tiloissa, erityisesti paikoissa, 

joissa on runsaasti kävijöitä; näin on 

toimittava, jos se on teknisesti 

toteuttamiskelpoista ja oikeasuhteista 

tällaisten toimenpiteiden tarpeellisuuteen 

nähden, ja ottaen huomioon paikalliset 
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erityisolosuhteet, kuten ilmaston ja 

maantieteen; 

c) edistetään ihmisten käyttöön 

tarkoitetun veden saatavuutta 

c) edistetään ihmisten käyttöön 

tarkoitetun veden saatavuutta 

i) käynnistämällä kampanjoita, joilla 

tiedotetaan kansalaisille kyseisen veden 

laadusta; 

i) käynnistämällä kampanjoita, joilla 

tiedotetaan kansalaisille hanaveden 

korkeasta laadusta ja lähimmästä 

nimetystä täyttöpisteestä; 

ii) edistämällä kyseisen veden 

saatavuutta hallinnoissa ja julkisissa 

rakennuksissa; 

ii) varmistamalla kyseisen veden 

vapaa saatavuus hallinnoissa ja julkisissa 

rakennuksissa ja kannustamalla 

luopumaan kertakäyttöisiin 

muovipulloihin pullotetun veden käytöstä 

näissä hallinnoissa ja rakennuksissa; 

iii) edistämällä kyseisen veden vapaata 

saatavuutta ravintoloissa, ruokaloissa ja 

ateriapalveluissa. 

iii) edistämällä kyseisen veden vapaata 

saatavuutta ravintoloiden, ruokaloiden ja 

ateriapalveluiden asiakkaille. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltiot olisi velvoitettava takaamaan veden yleinen saatavuus kaikille EU:ssa. 
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Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jos tässä artiklassa säädetyt 

velvoitteet kuuluvat kansallisen 

lainsäädännön nojalla 

paikallisviranomaisille, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kyseisillä 

viranomaisilla on keinot ja resurssit 

varmistaa ihmisten käyttöön tarkoitetun 

veden saatavuus ja että kaikki tältä osin 

toteutetut toimenpiteet ovat oikeasuhteisia 

asianomaisen jakeluverkoston 

kapasiteettiin ja kokoon nähden. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltiot olisi velvoitettava takaamaan veden yleinen saatavuus kaikille EU:ssa. 
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Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Jäljempänä 15 artiklan 1 kohdan 

a alakohdan säännösten mukaisesti 

kerätyt tiedot huomioon ottaen komissio 

tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja 

Euroopan investointipankin kanssa 

sellaisten unionin kuntien tukemiseksi, 

joilla ei ole tarvittavaa pääomaa 

voidakseen hankkia teknistä tukea, 

saatavilla olevaa unionin rahoitusta ja 

pitkäaikaisia lainoja tavallista 

alhaisemmalla korolla, erityisesti vesi-

infrastruktuurin ylläpitämistä ja 

uudistamista varten, jotta varmistetaan 

korkealaatuisen veden saanti ja asetetaan 

vesi- ja jätevesipalvelut myös 

heikoimmassa asemassa olevien ja 

syrjäytyneiden väestöryhmien saataville. 

Or. en 

Perustelu 

Jäsenvaltiot olisi velvoitettava takaamaan veden yleinen saatavuus kaikille EU:ssa. 

 


