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Pagal 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų 

pakeitimo metodo naudojimo1 iš Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų 

atstovų sudaryta konsultacinė darbo grupė svarsto visus Komisijos pateiktus pasiūlymus dėl 

teisės aktų išdėstymo nauja redakcija. 

Pridedama konsultacinės darbo grupės nuomonė dėl minėtojo pasiūlymo. 

Teisės reikalų komitetas savo nuomonę apie šį dokumentą pateiks per 2018 m. gegužės 14–

15 d. posėdį. 

Priedas 

                                                 
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1. 
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TEISĖS TARNYBŲ 

KONSULTACINE DARBO GRUPE 

2018 m. gegužės 2 d., Briuselis 

NUOMONĖ 

 PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI 

  TARYBAI 

  KOMISIJAI 

Pasiūlymas dėl direktyvos Europos Parlamento ir Tarybos dėl žmonėms vartoti skirto 

vandens kokybės 

2018 m. vasario 1 d. COM(2017)0753 – 2017/0332(COD) 

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 

aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2018 m. kovo 19 d. 

susirinko į posėdį, kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis 

pasiūlymas. 

 

Šiame posėdyje1 apsvarčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo 

siekiama išdėstyti nauja redakcija 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyvą 98/83/EEB dėl 

žmonėms vartoti skirto vandens kokybės, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, 

kad toliau pateikiamos teksto dalys turėjo būti pažymėtos pilka spalva, paprastai naudojama 

esminiams pakeitimams žymėti: 

– išbraukiama Direktyvos 98/83/EB 18 konstatuojamoji dalis; 

– išbraukiamas Direktyvos 98/83/EB 26 konstatuojamosios dalies pirmas sakinys („kadangi 

yra svarbu išvengti užteršto vandens, kuris gali kelti potencialų pavojų žmonių sveikatai“); 

– 12 straipsnio 3 dalyje žodis „arba“ pakeičiamas žodžiu „ir“; 

– 18 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje išbraukiami žodžiai „Sutarties 189c straipsnyje 

nustatyta tvarka“; 

– II priedo A dalies 1 straipsnio b punkte žodžiai „kad laikomasi 4 ir 5 straipsniuose 

nustatytų įpareigojimų ir pagal 5 straipsnį nustatytų I priede nustatytų parametrų verčių“ 

pakeičiami žodžiais „kad laikomasi 4 straipsnyje nustatytų įpareigojimų ir pagal 5 straipsnį 

nustatytų parametrų verčių“; 

– II priedo C dalies 2 straipsnyje žodžiai „B dalies 2 punkte pateiktas“ žodžiais 

„monitoringui naudotas“; 

– II priedo C dalies 3 straipsnyje žodžiai „B dalies 2 punkte pateiktas“ žodžiais 

                                                 
1 Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi pasiūlymo versija anglų kalba – svarstomo pasiūlymo 

teksto originalo kalba. 
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„monitoringui naudotas“; 

– III priedo B dalies 1 straipsnio pirmoje pastraipoje ir išbraukiami žodžiai „ir C“. 

 

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad 

pasiūlyme, be jame arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. 

Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų 

nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus 

tekstus nekeičiant jų esmės. 
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