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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.10.2018 A8-0288/213 

Módosítás  213 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL 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 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A 98/83/EK irányelv jogi keretet 

hozott létre annak érdekében, hogy a víz 

egészségességének és tisztaságának 

biztosítása által óvja az emberi egészséget 

az emberi fogyasztásra szánt víz 

szennyezettsége által okozott káros 

hatásoktól. Ennek az irányelvnek ugyanezt 

a célt kell szolgálnia. E cél érdekében 

uniós szinten van szükség azoknak a 

minimumkövetelményeknek a 

meghatározására, amelyeknek az e célra 

szánt víznek meg kell felelnie. A 

tagállamoknak meg kell hozniuk az ahhoz 

szükséges intézkedéseket, hogy az emberi 

fogyasztásra szánt ivóvíz mentes legyen 

bármiféle mikroorganizmustól és 

parazitától, valamint olyan anyagoktól, 

amelyek akár veszélyt is jelenhetnek az 

emberi egészségre nézve, és biztosítaniuk 

kell, hogy az ivóvíz megfeleljen az említett 

minimumkövetelményeknek. 

(2) A 98/83/EK irányelv jogi keretet 

hozott létre annak érdekében, hogy a víz 

egészségességének és tisztaságának 

biztosítása által óvja az emberi egészséget 

az emberi fogyasztásra szánt víz 

szennyezettsége által okozott káros 

hatásoktól. Ennek az irányelvnek ugyanezt 

a célt kell szolgálnia, és mindenki számára 

biztosítania kell az ilyen vízhez való 

egyetemes hozzáférést az Unióban. E cél 

érdekében uniós szinten van szükség 

azoknak a minimumkövetelményeknek a 

meghatározására, amelyeknek az e célra 

szánt víznek meg kell felelnie. A 

tagállamoknak meg kell hozniuk minden 

ahhoz szükséges intézkedést, hogy az 

emberi fogyasztásra szánt ivóvíz mentes 

legyen bármiféle mikroorganizmustól és 

parazitától, valamint olyan anyagoktól, 

amelyek akár veszélyt is jelenhetnek az 

emberi egészségre nézve, és biztosítaniuk 

kell, hogy az ivóvíz megfeleljen az említett 

minimumkövetelményeknek. 

Or. en 
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Indokolás 

A tagállamokat kötelezni kell arra, hogy mindenki számára biztosítsák a vízhez való 

egyetemes hozzáférést az EU-ban. 
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17.10.2018 A8-0288/214 

Módosítás  214 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL 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 

17 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (17a) Mivel az irányelv a „Right2Water” 

elnevezésű európai polgári 

kezdeményezésre reagál, a vízhez való 

hozzáférhetőség vizsgálata részeként 

elengedhetetlen a víz megfizethetőségének 

vizsgálata is. Egy vízhiánnyal foglalkozó 

uniós megfigyelőközpont létrehozása 

támogatást fog nyújtani a tagállamoknak 

és a Bizottságnak az emberek, különösen 

a kiszolgáltatott és marginalizált 

csoportok vízhez való hozzáférésének és a 

víz megfizethetőségének vizsgálatában. 

Or. en 

Indokolás 

Annak elősegítése érdekében, hogy az önkormányzatok és a tagállamok felmérhessék a 

leginkább kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek ivóvízhez való hozzáférését, egy, a 

vízhiánnyal foglalkozó uniós megfigyelőközpont létrehozása ténylegesen integrálná az 

illetékes hatóságok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megvizsgálják a víz megfizethetőségét az 

ilyen marginalizált emberek számára. 
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17.10.2018 A8-0288/215 

Módosítás  215 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL 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 

1 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Ezen irányelv célja az emberi 

egészség megóvása az emberi fogyasztásra 

szánt víz szennyezettsége által okozott 

káros hatásoktól a víz egészségességének 

és tisztaságának biztosítása által. 

(2) Ezen irányelv célja az emberi 

egészség megóvása az emberi fogyasztásra 

szánt víz szennyezettsége által okozott 

káros hatásoktól a víz egészségességének 

és tisztaságának biztosítása által, valamint 

az emberi fogyasztásra szánt vízhez való 

egyetemes hozzáférés biztosítása. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/216 

Módosítás  216 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL 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 

8 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) a veszélyértékelés tárgyát képező 

víztesteket érintő veszélyek és lehetséges 

szennyezési források azonosítása. E célra a 

tagállamok felhasználhatják az emberi 

tevékenységek hatásainak a 2000/60/EK 

irányelv 5. cikkével összhangban elvégzett 

vizsgálatát, valamint az említett irányelv II. 

mellékletének 1.4. pontjával összhangban 

összegyűjtött, jelentős terhelésekre 

vonatkozó információkat; 

c) a veszélyértékelés tárgyát képező 

víztesteket érintő veszélyek és lehetséges 

szennyezési források azonosítása. Az ilyen 

kutatást és a szennyezési források 

azonosítását rendszeresen aktualizálni 

kell a mikroműanyagokat érintő új 

anyagok, különösen a PFAS kimutatása 

érdekében. E célra a tagállamok 

felhasználhatják az emberi tevékenységek 

hatásainak a 2000/60/EK irányelv 5. 

cikkével összhangban elvégzett vizsgálatát, 

valamint az említett irányelv II. 

mellékletének 1.4. pontjával összhangban 

összegyűjtött, jelentős terhelésekre 

vonatkozó információkat; 

Or. en 

Indokolás 

Fontos, hogy a vizsgálati és ellenőrzési tevékenység képes legyen frissíteni az új anyagok, így 

például az emberi egészségre rendkívül káros mikroműanyagok és PFAS kimutatására 

szolgáló eszközeit. 
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17.10.2018 A8-0288/217 

Módosítás  217 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL 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 

8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A rendszeres ellenőrzés céljára a 

tagállamok használhatják a más uniós 

jogszabályokkal összhangban végzett 

nyomon követést. 

A rendszeres ellenőrzés, valamint az új 

káros anyagok felderítésére irányuló új 

vizsgálatok céljára a tagállamok 

használhatják a más uniós jogszabályokkal 

összhangban biztosított nyomon követési és 

vizsgálati kapacitást. 

Or. en 

Indokolás 

A rendszeres ellenőrzésnek – még ha azt más uniós jogszabályokkal összhangban, azok 

támogatásával is végzik – magában kell foglalnia a különösen a műanyagok és a 

mikroműanyagok gyártása terén megvalósuló ipari fejlesztések következtében keletkező új 

káros anyagok kellő időben történő értékelését. 
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17.10.2018 A8-0288/218 

Módosítás  218 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL 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 – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A 2000/60/EK irányelv 9. cikkének 

sérelme nélkül a tagállamok megtesznek 

minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy 

javítsák az emberi fogyasztásra szánt 

vízhez való egyetemes hozzáférést, és 

előmozdítsák annak használatát 

területükön. Ennek keretében többek között 

az alábbi intézkedéseket kell meghozni: 

(1) A 2000/60/EK irányelv 9. cikkének 

sérelme nélkül a tagállamok megtesznek 

minden ahhoz szükséges intézkedést, hogy 

mindenki számára biztosítsák az emberi 

fogyasztásra szánt vízhez való egyetemes 

hozzáférést, és előmozdítsák annak 

használatát területükön. Ennek keretében 

többek között az alábbi intézkedéseket kell 

meghozni: 

 

Or. en 

 

 


