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Pakeitimas 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 

GUE/NGL 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 

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 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 

GUE/NGL 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 

17 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (17a) atsižvelgiant į tai, kad šia direktyva 

reaguojama į Europos piliečių iniciatyvą 

„Right2Water“, nagrinėjant, ar vanduo 

prieinamas, svarbu išsiaiškinti ir jo 

įperkamumą. Įsteigus Europos vandens 

trūkumo observatoriją valstybėms narėms 

ir Komisijai bus lengviau išsiaiškinti, ar 

vanduo žmonėms prieinamas ir 

įperkamas, visų pirma pažeidžiamoms ir 

marginalizuotoms grupėms; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant padėti savivaldybėms ir valstybėms narėms įvertinti labiausiai pažeidžiamų žmonių 

prieigos prie geriamo vandens galimybes steigiama vandens trūkumo observatorija galėtų 

tinkamai integruoti kompetentingų institucijų pastangas siekiant išsiaiškinti vandens 

įperkamumą tokioms marginalizuotoms grupėms. 
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Pakeitimas 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 

GUE/NGL 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 

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 
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Pakeitimas 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 

GUE/NGL 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 

8 straipsnio 1 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(c) įvardijami į pavojingumo vertinimą 

įtrauktiems vandens telkiniams kylantys 

pavojai ir galimi jų taršos šaltiniai. Šiuo 

tikslu valstybės narės gali naudoti pagal 

Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnį 

parengtą žmogaus veiklos poveikio 

apžvalgą ir pagal tos direktyvos II priedo 

1.4 punktą surinktą informaciją apie 

reikšmingą poveikį; 

(c) įvardijami į pavojingumo vertinimą 

įtrauktiems vandens telkiniams kylantys 

pavojai ir galimi jų taršos šaltiniai. Tokie 

tyrimai ir taršos šaltinių įvardijimas 

reguliariai tikslinami, siekiant aptikti 

naujas medžiagas, darančias poveikį 

mikroplastikams, visų pirma PFAS. Šiuo 

tikslu valstybės narės gali naudoti pagal 

Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnį 

parengtą žmogaus veiklos poveikio 

apžvalgą ir pagal tos direktyvos II priedo 

1.4 punktą surinktą informaciją apie 

reikšmingą poveikį; 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu, kad vykdydamos tyrimo ir stebėsenos veiklą institucijos galėtų atnaujinti priemones, 

naudojamas naujoms labai kenksmingoms žmonių sveikatai medžiagoms, pvz., 

mikroplastikams ir PFAS, aptikti. 
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Pakeitimas 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 

GUE/NGL 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 

8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekdamos užtikrinti reguliarų 

monitoringą valstybės narės gali pasitelkti 

pagal kitus Sąjungos teisės aktus vykdomą 

monitoringą. 

Siekdamos užtikrinti reguliarią stebėseną, 

taip pat vykdant naujus tyrimus 

siekdamos aptikti naujas kenksmingas 

medžiagas, valstybės narės gali pasitelkti 

pagal kitus Sąjungos teisės aktus vykdomą 

stebėseną ir tyrimų pajėgumus. 

Or. en 

Pagrindimas 

Į reguliarią stebėseną, net jei ji atliekama pagal Sąjungos teisės aktus ir jais remiantis, turi 

būti galima laiku įtraukti naujų kenksmingų medžiagų, ypač atsirandančių tobulėjant 

pramonei plastiko ir mikroplastiko gamybos srityje, vertinimą. 
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Pakeitimas 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 

GUE/NGL 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 įžanginė 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, 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: 

 

Or. en 

 

 


