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Pranešimas A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Aprūpinimas žmonėms vartoti skirtu vandeniu 

(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 

Valstybės narės turėtų būti įpareigotos suteikti visuotinę prieigą prie vandens visiems ES gyventojams. 
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Pakeitimas 207 
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Pranešimas A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Aprūpinimas žmonėms vartoti skirtu vandeniu 

(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 

Komisijos pasiūlyme numatyti nauji įpareigojimai, nesusiję su geriamojo vandens kokybe. 13 straipsnyje 

yra socialinių elementų, susijusių su geriamojo vandens prieinamumu, kurie tiesiogiai susiję su 

pažeidžiamomis ir marginalizuotomis grupėmis ir kurie buvo numatyti reaguojant į Europos piliečių 

iniciatyvą „Right2Water“ ir poreikį teisę į vandenį įtvirtinti ES teisėje. Siekiant 13 straipsnį išlaikyti 

direktyvos taikymo srityje būtina iš dalies pakeisti antraštinę dalį, kad ji apimtų prieigos prie vandens 

aspektą. 
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Pakeitimas 208 

Miriam Dalli 

S&D frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Aprūpinimas žmonėms vartoti skirtu vandeniu 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 1 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: 

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; 

b) viešose erdvėse diegti ir prižiūrėti 

laisvos prieigos prie žmonėms vartoti 

skirto vandens vidaus ir lauko įrangą; 

b) viešose erdvėse, ypač intensyvaus 

pėsčiųjų eismo zonose, diegti ir prižiūrėti 

laisvos prieigos prie žmonėms vartoti 

skirto vandens vidaus ir lauko įrangą, 

įskaitant papildymo punktus; tai turi būti 

daroma, kai tai techniškai įmanoma, 

proporcingai tokių priemonių poreikiui ir 

atsižvelgiant į ypatingas vietos aplinkybes, 

pvz., klimatines ir geografines sąlygas; 

c) skatinti naudoti žmonėms vartoti 

skirtą vandenį tokiomis priemonėmis: 

c) skatinti naudoti žmonėms vartoti 

skirtą vandenį tokiomis priemonėmis: 

i) vykdant piliečių informavimo apie i) vykdant piliečių informavimo apie 

aukštą vandentiekio vandens kokybę 
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šio vandens kokybę kampanijas; kampanijas ir didinti informuotumą apie 

artimiausias pažymėtas vietas, kuriose 

galima prisipilti vandens; 

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; 

iii) skatinant nemokamai siūlyti šį 

vandenį restoranuose, valgyklose ir 

aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugų 

įstaigose. 

iii) skatinant nemokamai siūlyti šį 

vandenį klientams restoranuose, 

valgyklose ir aprūpinimo maistu ir 

gėrimais paslaugų įstaigose. 

Or. en 

Pagrindimas 

Valstybės narės turėtų būti įpareigotos suteikti visuotinę prieigą prie vandens visiems ES gyventojams. 
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Pranešimas A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Aprūpinimas žmonėms vartoti skirtu vandeniu 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. kai 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 

Pagrindimas 

Valstybės narės turėtų būti įpareigotos suteikti visuotinę prieigą prie vandens visiems ES gyventojams. 



 

AM\1166481LT.docx  PE624.160v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

18.10.2018 A8-0288/210 

Pakeitimas 210 

Miriam Dalli 
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Pranešimas A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Aprūpinimas žmonėms vartoti skirtu vandeniu 

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

 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2b. 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 

Pagrindimas 

Valstybės narės turėtų būti įpareigotos suteikti visuotinę prieigą prie vandens visiems ES gyventojams. 

 


