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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

17.10.2018 A8-0288/181 

Muudatusettepanek  181 

Ulrike Müller 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt a 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) veesüsteemi üldine toimivus 

tõhususe seisukohast, sealhulgas 

lekkemäärad ja energiatarve tarnitud vee 

kuupmeetri kohta; 

välja jäetud 

Or. en 



 

AM\1166488ET.docx  PE624.160v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0288/182 

Muudatusettepanek  182 

Ulrike Müller 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt b 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) veekäitleja haldus- ja 

juhtimissüsteem, sealhulgas juhatuse 

koosseis; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0288/183 

Muudatusettepanek  183 

Ulrike Müller 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(d) olmevee kuupmeetri eest võetava 

tariifi kulustruktuur, sealhulgas püsi- ja 

muutuvkulud, esitades vähemalt kulud, 

mis on seotud energiakasutusega tarnitud 

vee kuupmeetri kohta, veekäitleja poolt 

artikli 8 lõike 4 kohaselt võetud 

meetmetega ohuhindamise kohaldamisel, 

olmevee töötlemise ja jaotamisega, heitvee 

kogumise ja puhastamisega ning kulud, 

mis on seotud meetmetega artikli 13 

kohaldamisel, kui veekäitleja on sellised 

meetmed võtnud; 

välja jäetud 

Or. en 

Selgitus 

xx 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0288/184 

Muudatusettepanek  184 

Ulrike Müller 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt e 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(e) investeeringute summa, mis 

veekäitleja arvates on vajalik veeteenuste 

pakkumise rahalise jätkusuutlikkuse 

tagamiseks (sealhulgas taristu hooldus) 

ning tegelikult saadud või hüvitatud 

investeeringute summa; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0288/185 

Muudatusettepanek  185 

Ulrike Müller 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

IV lisa – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt g 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(g) kokkuvõte ja statistika 

tarbijakaebuste ning probleemidele 

reageerimise aja- ja nõuetekohasuse 

kohta; 

välja jäetud 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

17.10.2018 A8-0288/186 

Muudatusettepanek  186 

Ulrike Müller 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

II lisa – B osa – punkt 2 

  

 

Komisjoni ettepanek 

Proovivõtusagedus 

Kõigi artikli 5 kohaselt kehtestatud parameetrite üle tehakse seiret vähemalt järgmises tabelis 

märgitud sagedusega, välja arvatud juhul, kui artikli 9 ja käesoleva lisa C osa kohaselt tehtud 

veevarustusriski hindamise põhjal on määratud teistsugune proovivõtusagedus: 

Tabel 1 

Nõuetele vastavuse seireks vajalik proovivõtu ja analüüside miinimumsagedus 

Veevarustustsoonis ühe päeva jooksul 

jaotatava või toodetava vee ruumala 

(m3) 

Proovide miinimumarv 

aastas 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

> 100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: kõik proovid tuleb võtta ajal, mil on suur risk, et soolestiku patogeenid töötlemise käigus 

ei hävine. 

 

b: vähemalt 10 proovi tuleb võtta ajal, mil on suur risk, et soolestiku patogeenid töötlemise 

käigus ei hävine. 

 

Märkus 1: veevarustustsoon on geograafiliselt määratletud piirkond, kus olmevesi võetakse 

ühest või mitmest allikast ning kus vee kvaliteedi võib lugeda umbes ühetaoliseks. 

Märkus 2: mahud arvutatakse kalendriaasta keskmistena. Miinimumsageduse 

kindlaksmääramiseks võib vee hulga asemel kasutada veevarustustsooni elanike arvu, 

eeldades inimese ööpäevaseks veetarbimiseks 200 l. 

 

Märkus 3: liikmesriigid, kes on otsustanud jätta käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja 

artikli 3 lõike 2 punkti b kohase isikliku veevarustuse, kohaldavad kõnealuseid sagedusi 

üksnes veevarustustsoonidele, mille ööpäevas jaotatava vee kogus on 10–100 m3. 
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Muudatusettepanek 

Proovivõtusagedus 

Kõigi artikli 5 kohaselt kehtestatud parameetrite üle tehakse seiret vähemalt järgmises tabelis 

märgitud sagedusega, välja arvatud juhul, kui artikli 9 ja käesoleva lisa C osa kohaselt tehtud 

veevarustusriski hindamise põhjal on määratud teistsugune proovivõtusagedus: 

Tabel 1 

 
 

Nõuetele vastavuse seireks vajalik proovivõtu ja analüüside 

miinimumsagedus 

 
 

Veevarustustsoonis ühe päeva jooksul 

jaotatava või toodetava vee ruumala  

(vt märkusi 1 ja 2) m3  
 

A-rühma 

parameeter 

(mikrobioloogilin

e parameeter) – 

proovide arv 

aastas  

(vt märkust 3)  
 

B-rühma 

parameeter 

(keemiline 

parameeter) – 

proovide arv 

aastas  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(vt märkust 

4)  
 

> 0  

(vt märkust 

4)  
 

> 100  
 

≤ 1000  
 

4 1 

> 1000  
 

≤ 10000  
 

4 

 

+3 

 

iga täiendava 1000 

m3/pv ja ülejäänud 

osa kohta 

kogumahust 

1 

 

+1 

 

iga täiendava 1000 

m3/pv ja ülejäänud 

osa kohta 

kogumahust 

> 10000   
 

≤ 100000 3  

+ 1  

iga täiendava 10 

000 m3/pv ja  

ja ülejäänud osa 

kohta 

kogumahust  
 

> 100000  
 

 12  

+ 1  

iga täiendava 25 

000 m3/pv ja 

ülejäänud osa 

kohta 

kogumahust  
 

 

 

Märkus 1: veevarustustsoon on geograafiliselt määratletud piirkond, kus olmevesi võetakse 
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ühest või mitmest allikast ning kus vee kvaliteedi võib lugeda umbes ühetaoliseks.  

 

Märkus 2: mahud arvutatakse kalendriaasta keskmistena. Miinimumsageduse 

kindlaksmääramiseks võib vee hulga asemel kasutada veevarustustsooni elanike arvu, 

eeldades inimese ööpäevaseks veetarbimiseks 200 l.  

 

Märkus 3: osutatud sagedus arvutatakse järgmiselt: nt 4 300 m3 /pv = 16 proovi (4 esimese 

1 000 m3 kohta /pv + 12 lisa 3 300 m3 /pv).  

 

Märkus 4: liikmesriigid, kes on otsustanud jätta käesoleva direktiivi reguleerimisalast välja 

artikli 3 lõike 2 punkti b kohase isikliku veevarustuse, kohaldavad kõnealuseid sagedusi 

üksnes veevarustustsoonidele, mille ööpäevas jaotatava vee kogus on 10–100 m3.  

Or. en 

 

 


