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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

17.10.2018 A8-0288/181 

Tarkistus  181 

Ulrike Müller 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

a) vesijärjestelmän yleinen 

suoritustaso tehokkuutena ilmaistuna, 

mukaan lukien vuotojen määrät ja 

energian kulutus kuutiometriä toimitettua 

vettä kohden; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0288/182 

Tarkistus  182 

Ulrike Müller 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

b) tiedot veden toimittajan 

hallinnosta ja hallintorakenteesta, 

mukaan lukien johtokunnan 

kokoonpano; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0288/183 

Tarkistus  183 

Ulrike Müller 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

d) tiedot kuluttajilta kuutiometristä 

vettä perittävän hinnan 

kustannusrakenteesta, mukaan lukien 

kiinteät ja muuttuvat kustannukset, joista 

on ilmoitettava vähintään energiankäytön 

kustannukset kuutiometriltä toimitettua 

vettä, veden toimittajien toimenpiteet 

8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun vaaran 

arvioinnin osalta, ihmisten käyttöön 

tarkoitetun veden käsittely ja jakelu, 

jäteveden keräys ja käsittely sekä 

kustannukset, jotka liittyvät 13 artiklan 

mukaisiin toimenpiteisiin, jos veden 

toimittajat ovat toteuttaneet niitä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0288/184 

Tarkistus  184 

Ulrike Müller 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – 7 alakohta – e alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

e) investointien määrä, jonka veden 

toimittaja katsoo tarpeelliseksi, jotta se voi 

varmistaa vesipalvelujen toimittamisen 

(mukaan lukien infrastruktuurin ylläpito) 

taloudellisen kestävyyden, sekä tosiasiassa 

saadut tai hankitut investoinnit; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0288/185 

Tarkistus  185 

Ulrike Müller 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – 7 alakohta – g alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

g) yhteenveto ja tilastotiedot 

kuluttajien valituksista sekä ongelmien 

ratkaisemisen ajoista ja 

asianmukaisuudesta; 

Poistetaan. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

17.10.2018 A8-0288/186 

Tarkistus  186 

Ulrike Müller 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

Ehdotus direktiiviksi 

Liite II – B osa – 2 kohta 

  

 

Komission teksti 

Näytteenottotiheydet 

Kaikki 5 artiklan mukaisesti asetettuja muuttujia on seurattava vähintään seuraavassa 

taulukossa esitetyillä tiheyksillä, ellei päätetä muusta näytteenottotiheydestä 9 artiklan ja 

tämän liitteen C osan mukaisen toimituksiin liittyvien riskien arvioinnin perusteella: 

Taulukko 1 

Näytteenoton ja analysoinnin vähimmäistiheys vaatimustenmukaisuuden 

valvontaa varten 

Vedenjakelualueella päivittäin 

toimitettavan tai tuotettavan veden 

määrä (m3) 

Näytteiden lukumäärä 

vuodessa 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: kaikki näytteet on otettava aikoina, jolloin on olemassa suuri riski siitä, että käsittelystä 

pääsee läpi suolistopatogeeneja. 

 

b: vähintään 10 näytettä on otettava aikoina, jolloin on olemassa suuri riski siitä, että 

käsittelystä pääsee läpi suolistopatogeeneja. 

 

Huomautus 1: Vedenjakelualue on maantieteellisesti määritelty alue, josta ihmisten käyttöön 

tarkoitettu vesi on peräisin yhdestä tai useammasta lähteestä ja jolla tulevan veden laatua 

voidaan pitää jokseenkin tasaisena. 

Huomautus 2: Määrät lasketaan kalenterivuoden keskiarvoina. Vedenjakelualueella asuvien 

asukkaiden lukumäärää voidaan käyttää vesimäärän sijaan määritettäessä vähimmäistiheyttä 

olettaen, että veden kulutus on 200 litraa/ (pv*/hlö). 

 

Huomautus 3 Jäsenvaltiot, jotka ovat päättäneet myöntää vapautuksen yksittäisille 

vedentoimituksille 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, soveltavat näitä tiheyksiä 

ainoastaan niillä vedenjakelualueilla, joille vettä toimitetaan 10–100 m3/pv. 
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Tarkistus 

Näytteenottotiheydet 

Kaikki 5 artiklan mukaisesti asetettuja muuttujia on seurattava vähintään seuraavassa 

taulukossa esitetyillä tiheyksillä, ellei päätetä muusta näytteenottotiheydestä 9 artiklan ja 

tämän liitteen C osan mukaisen toimituksiin liittyvien riskien arvioinnin perusteella: 

Taulukko 1 

 
 

Näytteenoton ja analysoinnin vähimmäistiheys vaatimustenmukaisuuden 

valvontaa varten 

 
 

Vedenjakelualueella päivittäin 

toimitettavan tai tuotettavan veden määrä 

(Ks. huomautukset 1 ja 2) m3  
 

Ryhmän A 

muuttuja 

(mikrobiologinen 

muuttuja) – 

näytteiden 

lukumäärä 

vuodessa  

(Ks. huomautus 3) 
 

Ryhmän B 

muuttuja 

(kemiallinen 

muuttuja) – 

näytteiden 

lukumäärä 

vuodessa 
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(Ks. 

huomautu 4) 
 

> 0  

(Ks. 

huomautus 4)  
 

> 100  
 

≤ 

1 000  
 

4 1 

> 

1 000 
 

≤ 

10 000  
 

4 

 

+ 3 

 

Jokaista 1 000 m3/pv 

ja tämän määrän 

osaa kohti suhteessa 

kokonaistilavuuteen 

1 

 

+ 1 

 

Jokaista 1 000 m3/pv ja 

tämän määrän osaa 

kohti suhteessa 

kokonaistilavuuteen 

> 

10 000 

 

 

≤ 100 000 3  

+ 1  

Jokaista 1 000 m3/pv 

ja 

tämän määrän osaa 

kohti suhteessa 

kokonaistilavuuteen 
 

> 

100 000 
 

 12  

+ 1  

Jokaista 

25 000 m3/pv ja 

tämän määrän osaa 

kohti suhteessa 

kokonaistilavuuteen 
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Huomautus 1: Vedenjakelualue on maantieteellisesti määritelty alue, josta ihmisten käyttöön 

tarkoitettu vesi on peräisin yhdestä tai useammasta lähteestä ja jolla tulevan veden laatua 

voidaan pitää jokseenkin tasaisena. 

 

Huomautus 2: Määrät lasketaan kalenterivuoden keskiarvoina. Vedenjakelualueella asuvien 

asukkaiden lukumäärää voidaan käyttää vesimäärän sijaan määritettäessä vähimmäistiheyttä 

olettaen, että veden kulutus on 200 litraa/ (pv*/hlö). 

 

Huomautus 3: Ilmoitettu tiheys lasketaan seuraavasti: esim. 4 300 m3/pv = 16 näytettä 

(neljä näytettä ensimmäistä 1 000 m3/pv kohti + 12 näytettä seuraavaa 3 300 m3/pv kohti) 

 

Huomautus 4: Jäsenvaltiot, jotka ovat päättäneet myöntää vapautuksen yksittäisille 

vedentoimituksille tämän direktiivin 3 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, soveltavat 

näitä tiheyksiä ainoastaan niillä vedenjakelualueilla, joille vettä toimitetaan 10–100 m3/pv.  

Or. en 

 

 


