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17.10.2018 A8-0288/213 

Predlog spremembe  213 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Silikiotis 

(Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Direktiva 98/83/ES je določila 

pravni okvir za varovanje zdravja ljudi 

pred škodljivimi učinki vsakršne 

kontaminacije vode, namenjene za 

prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je 

zdravstveno ustrezna in čista. Ta direktiva 

bi morala imeti isti cilj. V ta namen je treba 

na ravni Unije predpisati minimalne 

zahteve, ki jih mora izpolnjevati voda, 

predvidena za ta namen. Države članice bi 

morale sprejeti potrebne ukrepe za 

zagotovitev, da je voda, namenjena za 

prehrano ljudi, brez mikroorganizmov in 

parazitov ter brez snovi, ki lahko v 

določenih primerih predstavljajo morebitno 

nevarnost za zdravje ljudi, ter da izpolnjuje 

navedene minimalne zahteve. 

(2) Direktiva 98/83/ES je določila 

pravni okvir za varovanje zdravja ljudi 

pred škodljivimi učinki vsakršne 

kontaminacije vode, namenjene za 

prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je 

zdravstveno ustrezna in čista. Ta direktiva 

bi morala imeti isti cilj in zagotavljati 

splošni dostop do te vode za vse v Uniji. V 

ta namen je treba na ravni Unije predpisati 

minimalne zahteve, ki jih mora izpolnjevati 

voda, predvidena za ta namen. Države 

članice bi morale sprejeti vse potrebne 

ukrepe za zagotovitev, da je voda, 

namenjena za prehrano ljudi, brez 

mikroorganizmov in parazitov ter brez 

snovi, ki lahko v določenih primerih 

predstavljajo morebitno nevarnost za 

zdravje ljudi, ter da izpolnjuje navedene 

minimalne zahteve. 

Or. en 

Obrazložitev 

Države članice bi morale biti dolžne zagotoviti splošen dostop do vode za vse v EU. 
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17.10.2018 A8-0288/214 

Predlog spremembe  214 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Silikiotis 

(Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

Predlog direktive 

Uvodna izjava 17 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (17a) Glede na to, da je ta direktiva odziv 

na evropsko državljansko pobudo 

„Right2Water“, je bistvenega pomena, da 

se v okviru preučitve dostopnosti vode 

preuči tudi njena cenovna dostopnost. 

Vzpostavitev evropske opazovalnice za 

vodno revščino bo državam članicam in 

Komisiji pomagala pri preučitvi cenovne 

dostopnosti in dostopnosti vode za ljudi, 

zlasti ranljive in marginalizirane skupine. 

Or. en 

Obrazložitev 

Ustanovitev opazovalnice za vodno revščino bi lahko pozitivno povezala prizadevanja 

pristojnih organov pri preučevanju cenovne dostopnosti vode za ljudi na robu družbe ter tako 

pomagala občinam in državam članicam pri oceni dostopnosti pitne vode za te najbolj 

ranljive ljudi. 
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17.10.2018 A8-0288/215 

Predlog spremembe  215 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Silikiotis 

(Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Cilj te direktive je varovanje 

zdravja ljudi pred škodljivimi učinki 

vsakršne kontaminacije vode, namenjene 

za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je 

zdravstveno ustrezna in čista. 

2. Cilj te direktive je varovanje 

zdravja ljudi pred škodljivimi učinki 

vsakršne kontaminacije vode, namenjene 

za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je 

zdravstveno ustrezna in čista, ter poskrbeti 

za splošni dostop do vode, namenjene za 

prehrano ljudi. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/216 

Predlog spremembe  216 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Silikiotis 

(Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) opredelitev nevarnosti in možnih 

virov onesnaževanja, ki prizadevajo vodna 

telesa, zajeta z oceno nevarnosti. V ta 

namen lahko države članice uporabijo 

pregled vplivov človekovega delovanja, ki 

je bil opravljen v skladu s členom 5 

Direktive 2000/60/ES, in informacije o 

pomembnih obremenitvah, zbrane v skladu 

s točko 1.4 Priloge II k navedeni direktivi; 

(c) opredelitev nevarnosti in možnih 

virov onesnaževanja, ki prizadevajo vodna 

telesa, zajeta z oceno nevarnosti. Takšne 

raziskave in opredelitev virov 

onesnaževanja se redno posodabljajo z 

namenom, da se odkrijejo nove snovi, ki 

vplivajo na mikroplastiko, zlasti PFAS. V 

ta namen lahko države članice uporabijo 

pregled vplivov človekovega delovanja, ki 

je bil opravljen v skladu s členom 5 

Direktive 2000/60/ES, in informacije o 

pomembnih obremenitvah, zbrane v skladu 

s točko 1.4 Priloge II k navedeni direktivi; 

Or. en 

Obrazložitev 

Pomembno je, da lahko organi za preiskovanje in spremljanje posodabljajo svoje metode 

odkrivanja novih snovi, kot so mikroplastika in PFAS, ki so zelo škodljive za zdravje ljudi. 
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17.10.2018 A8-0288/217 

Predlog spremembe  217 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Silikiotis 

(Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

Predlog direktive 

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice lahko za namene rednega 

spremljanja uporabijo spremljanje, ki se je 

opravilo v skladu z drugo zakonodajo 

Unije. 

Države članice lahko za namene rednega 

spremljanja in za namene odkrivanja 

novih škodljivih snovi z novimi 

preiskavami uporabijo spremljanje, ki se je 

opravilo v skladu z drugo zakonodajo 

Unije, in zmogljivosti za raziskave, 

določene v drugi zakonodaji Unije. 

Or. en 

Obrazložitev 

Redno spremljanje omogoča vključitev pravočasne ocene novih škodljivih snovi, zlasti tistih, 

ki nastanejo zaradi industrijskih izboljšav v proizvodnji plastike in mikroplastike, tudi če je 

izvedeno v skladu z drugo zakonodajo Unije in ob njeni podpori. 
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Predlog spremembe  218 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Silikiotis 

(Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli, Ángela 

Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Brez poseganja v člen 9 Direktive 

2000/60/ES države članice sprejmejo vse 

potrebne ukrepe za izboljšanje dostopa do 

vode, namenjene za prehrano ljudi, in 

spodbujanje njene uporabe na svojem 

ozemlju. To vključuje vse naslednje 

ukrepe: 

1. Države članice brez poseganja v 

člen 9 Direktive 2000/60/ES sprejmejo vse 

potrebne ukrepe za zagotovitev splošnega 

dostopa vseh do vode, namenjene za 

prehrano ljudi, in spodbujanje njene 

uporabe na svojem ozemlju. To vključuje 

vse naslednje ukrepe: 

 

Or. en 

 

 


