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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

17.10.2018 A8-0288/213 

Τροπολογία  213 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Sabine Lösing, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Jiří Maštálka, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara 

Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η οδηγία 98/83/ΕΚ θέσπισε το 

νομικό πλαίσιο για την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς 

επιπτώσεις τυχόν μόλυνσης του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης, διασφαλίζοντας 

ότι αυτό είναι υγιεινό και καθαρό. Η 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιδιώκει 

τον ίδιο στόχο. Για τον σκοπό αυτόν, 

επιβάλλεται να θεσπιστούν σε ενωσιακό 

επίπεδο οι ελάχιστες απαιτήσεις με τις 

οποίες πρέπει να συμμορφώνεται το νερό 

που προορίζεται για τον σκοπό αυτόν. Τα 

κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι το 

νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι 

απαλλαγμένο από οποιουσδήποτε 

μικροοργανισμούς και παράσιτα, καθώς 

και από ουσίες οι οποίες, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, συνιστούν δυνητικό κίνδυνο 

για την ανθρώπινη υγεία, και ότι πληροί τις 

εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις. 

(2) Η οδηγία 98/83/ΕΚ θέσπισε το 

νομικό πλαίσιο για την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς 

επιπτώσεις τυχόν μόλυνσης του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης, διασφαλίζοντας 

ότι αυτό είναι υγιεινό και καθαρό. Η 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιδιώκει 

τον ίδιο στόχο και θα πρέπει να παρέχει 

καθολική πρόσβαση σε τέτοιο νερό για 

όλους στην Ένωση. Για τον σκοπό αυτόν, 

επιβάλλεται να θεσπιστούν σε ενωσιακό 

επίπεδο οι ελάχιστες απαιτήσεις με τις 

οποίες πρέπει να συμμορφώνεται το νερό 

που προορίζεται για τον σκοπό αυτόν. Τα 

κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν όλα 

τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι 

το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι 

απαλλαγμένο από οποιουσδήποτε 

μικροοργανισμούς και παράσιτα, καθώς 

και από ουσίες οι οποίες, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, συνιστούν δυνητικό κίνδυνο 

για την ανθρώπινη υγεία, και ότι πληροί τις 

εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν καθολική πρόσβαση στο νερό για όλους 
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στην ΕΕ. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0288/214 

Τροπολογία  214 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Sabine Lösing, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Jiří Maštálka, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara 

Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

on behalf of the GUE/NGL Group 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17α) Δεδομένου ότι η παρούσα οδηγία 

ανταποκρίνεται στην Ευρωπαϊκή 

Πρωτοβουλία Πολιτών Right2Water, 

είναι σημαντικό να εξεταστεί η 

οικονομική προσιτότητα του νερού στο 

πλαίσιο της εξέτασης της 

προσβασιμότητάς του. Η δημιουργία ενός 

ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου για την 

ανεπαρκή ύδρευση θα βοηθήσει τα κράτη 

μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν την 

οικονομική προσιτότητα και την 

προσβασιμότητα του νερού στους 

πληθυσμούς, ιδίως στις ευπαθείς και 

περιθωριοποιημένες ομάδες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να βοηθηθούν οι δήμοι και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την προσβασιμότητα σε πόσιμο 

νερό για τους πλέον ευάλωτους ανθρώπους, η δημιουργία παρατηρητηρίου για την ανεπαρκή 

ύδρευση θα μπορούσε να ενσωματώσει θετικά τις προσπάθειες των αρμόδιων αρχών να 

εξετάσουν την οικονομική προσιτότητα του νερού για τους περιθωριοποιημένους αυτούς 

ανθρώπους. 
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17.10.2018 A8-0288/215 

Τροπολογία  215 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Sabine Lösing, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Jiří Maštálka, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara 

Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι 

η προστασία της ανθρώπινης υγείας από 

τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται 

στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι 

είναι υγιεινό και καθαρό. 

2. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι 

η προστασία της ανθρώπινης υγείας από 

τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται 

στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι 

είναι υγιεινό και καθαρό, καθώς και η 

παροχή καθολικής πρόσβασης σε νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/216 

Τροπολογία  216 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Sabine Lösing, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Jiří Maštálka, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara 

Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) προσδιορισμός των πηγών 

επικινδυνότητας και των πιθανών πηγών 

ρύπανσης που επηρεάζουν τα υδατικά 

συστήματα που καλύπτονται από την 

εκτίμηση επικινδυνότητας. Για τον σκοπό 

αυτόν, τα κράτη μέλη μπορούν να 

χρησιμοποιούν την επισκόπηση των 

επιπτώσεων των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων που έχει πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 

2000/60/ΕΚ, καθώς και πληροφορίες 

σχετικά με τις σημαντικές πιέσεις που 

συλλέγονται σύμφωνα με το σημείο 1.4 

του παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας· 

γ) προσδιορισμός των πηγών 

επικινδυνότητας και των πιθανών πηγών 

ρύπανσης που επηρεάζουν τα υδατικά 

συστήματα που καλύπτονται από την 

εκτίμηση επικινδυνότητας. Αυτή η έρευνα 

και ο προσδιορισμός πηγών ρύπανσης 

επικαιροποιούνται τακτικά για την 

ανίχνευση νέων ουσιών που επηρεάζουν 

τα μικροπλαστικά, ιδίως PFAS. Για τον 

σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη μπορούν να 

χρησιμοποιούν την επισκόπηση των 

επιπτώσεων των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων που έχει πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 

2000/60/ΕΚ, καθώς και πληροφορίες 

σχετικά με τις σημαντικές πιέσεις που 

συλλέγονται σύμφωνα με το σημείο 1.4 

του παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό οι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την έρευνα και την παρακολούθηση να 

μπορούν να επικαιροποιούν τα μέσα ανίχνευσης νέων ουσιών, όπως τα μικροπλαστικά και οι 

PFAS, που είναι εξαιρετικά επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία. 
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17.10.2018 A8-0288/217 

Τροπολογία  217 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Sabine Lösing, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Jiří Maštálka, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara 

Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για την τακτική παρακολούθηση, τα κράτη 

μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν την 

παρακολούθηση που διενεργείται 

σύμφωνα με άλλες νομικές πράξεις της 

Ένωσης. 

Για την τακτική παρακολούθηση, καθώς 

και για τον σκοπό της ανίχνευσης νέων 

βλαβερών ουσιών μέσω νέων ερευνών, τα 

κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν 

την παρακολούθηση και έρευνα που 

διενεργείται, και την προβλεπόμενη 

ερευνητική ικανότητα, σύμφωνα με άλλες 

νομικές πράξεις της Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τακτική παρακολούθηση, ακόμα κι όταν διεξάγεται σύμφωνα, και με την υποστήριξη, άλλων 

νομοθετημάτων της Ένωσης, πρέπει να μπορεί να συμπεριλαμβάνει την έγκαιρη αξιολόγηση 

νέων βλαβερών ουσιών, ιδίως εκείνων που οφείλονται στη βελτίωση της βιομηχανικής 

παραγωγής πλαστικών και μικροπλαστικών. 
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17.10.2018 A8-0288/218 

Τροπολογία  218 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Sabine Lösing, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Jiří Maštálka, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara 

Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 

της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

βελτιωθεί η πρόσβαση όλων σε νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης και να 

προωθηθεί η χρήση του στο έδαφός τους. 

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται όλα τα 

ακόλουθα: 

1. Τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη 

του άρθρου 9 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

παρασχεθεί καθολική πρόσβαση για όλους 

σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και να 

προωθηθεί η χρήση του στο έδαφός τους. 

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται όλα τα 

ακόλουθα: 

 

Or. en 

 

 


