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17.10.2018 A8-0288/181 

Predlog spremembe  181 

Ulrike Müller 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

Predlog direktive 

Priloga IV – odstavek 1 – točka 7 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) splošni uspešnosti vodnega sistema 

v smislu učinkovitosti, vključno s 

stopnjami iztekanja vode in porabo 

energije na kubični meter dobavljene 

vode; 

črtano 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Predlog spremembe  182 

Ulrike Müller 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

Predlog direktive 

Priloga IV – odstavek 1 – točka 7 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) vodenju in upravljanju dobavitelja 

vode, vključno s sestavo vodstvenega 

organa; 

črtano 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Predlog spremembe  183 

Ulrike Müller 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

Predlog direktive 

Priloga IV – odstavek 1 – točka 7 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) stroškovni strukturi tarife, ki se 

potrošnikom zaračunava za kubični meter 

vode, vključno s stalnimi in 

spremenljivimi stroški, ki predstavljajo 

vsaj stroške, povezane s porabo energije 

za kubični meter dostavljene vode, ukrepi, 

ki jih sprejmejo dobavitelji vode za 

namene ocene nevarnosti v skladu s 

členom 8(4), obdelavo in distribucijo vode, 

namenjene za prehrano ljudi, ter 

zbiranjem in obdelavo odpadne vode, kot 

tudi stroške, povezane z ukrepi za namene 

člena 13, če so tovrstne ukrepe sprejeli 

dobavitelji vode; 

črtano 

Or. en 

Obrazložitev 

xx 
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17.10.2018 A8-0288/184 

Predlog spremembe  184 

Ulrike Müller 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

Predlog direktive 

Priloga IV – odstavek 1 – točka 7 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) količini naložb, ki so po mnenju 

dobavitelja potrebne za zagotovitev 

finančne vzdržnosti zagotavljanja storitev 

za rabo vode (vključno z vzdrževanjem 

infrastrukture), in znesku dejansko 

prejetih ali povrnjenih naložb; 

črtano 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Predlog spremembe  185 

Ulrike Müller 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

Predlog direktive 

Priloga IV – odstavek 1 – točka 7 – točka g 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(g) povzetku in statističnih podatkih o 

pritožbah potrošnikov ter o pravočasnosti 

in ustreznosti odzivov na težave; 

črtano 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Predlog spremembe  186 

Ulrike Müller 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

Predlog direktive 

Priloga II – del B – točka 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 

Pogostnost vzorčenja 

Vsi parametri, določeni v skladu s členom 5, se spremljajo vsaj po pogostnosti iz naslednje 

tabele, razen če ni na podlagi ocene tveganja pri oskrbi, ki se opravi v skladu s členom 9 in 

delom C te priloge, določena drugačna pogostnost vzorčenja.  

Tabela 1 

Najmanjša pogostnost vzorčenja in analiz za spremljanje skladnosti 

Količina (v m3) vode, ki se vsak dan 

dobavi ali proizvede na območju 

oskrbe 

Najmanjše število vzorcev 

na 

leto 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: Vsi vzorci se odvzamejo v času, ko je tveganje, da enterični patogeni preživijo čiščenje 

vode, visoko. 

 

b: Vsaj 10 vzorcev se odvzame v času, ko je tveganje, da enterični patogeni preživijo 

čiščenje vode, visoko. 

 

Opomba 1: Območje oskrbe je zemljepisno opredeljeno območje, na katerem voda, 

namenjena za prehrano ljudi, prihaja iz enega ali več virov, znotraj katerega je kakovost vode 

približno enaka. 

Opomba 2: Količine so izračunane kot povprečja v koledarskem letu. Namesto količine vode 

se za določitev najmanjše pogostnosti lahko uporabi število prebivalcev na območju oskrbe, 

pri čemer se predvideva, da je poraba vode 200 l na dan na prebivalca. 

 

Opomba 3: Države članice, ki so se pri posameznih sistemih za oskrbo z vodo odločile za 

izvzetje v skladu s členom 3(2)(b) , te pogostnosti uporabljajo samo za območja oskrbe, na 

katerih se dobavi med 10 in 100 m3 vode na dan.  
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Predlog spremembe 

Pogostnost vzorčenja 

Vsi parametri, določeni v skladu s členom 5, se spremljajo vsaj po pogostnosti iz naslednje 

tabele, razen če ni na podlagi ocene tveganja pri oskrbi, ki se opravi v skladu s členom 9 in 

delom C te priloge, določena drugačna pogostnost vzorčenja. 

Tabela 

1 

 
 

Najmanjša pogostnost vzorčenja in analiz za spremljanje skladnosti 

 
 

Količina vode, ki se vsak dan dobavi ali 

proizvede v območju oskrbe  

(glej opombi 1 in 2) m3  
 

Parameter 

skupine A 

(mikrobiološki 

parameter) – 

število vzorcev na 

leto  

(glej opombo 3)  
 

Parameter 

skupine B 

(kemični 

parameter) – 

število vzorcev na 

leto  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(glej opombo 4)  
 

> 0  

(glej opombo 4)  
 

> 100  
 

≤ 1000  
 

4 1 

> 1000  
 

≤ 10000  
 

4 

 

+3 

 

za vsakih 

1000 m3/dan in del 

skupne količine 

1 

 

+1 

 

za vsakih 

1000 m3/dan in del 

skupne količine 

> 10000   
 

≤ 100000 3  

+1  

za vsakih 

1000 m3/dan in  

del skupne 

količine  
 

> 100000  
 

 12  

+1  

za vsakih 25000 

m3/dan in del 

skupne količine  
 

 

 

Opomba 1: Območje oskrbe je zemljepisno opredeljeno območje, na katerem voda, 

namenjena za prehrano ljudi, prihaja iz enega ali več virov, znotraj katerega je kakovost vode 

približno enaka.  

 

Opomba 2: Količine so izračunane kot povprečja v koledarskem letu. Namesto količine vode 
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se za določitev najmanjše pogostnosti lahko uporabi število prebivalcev na območju oskrbe, 

pri čemer se predvideva, da je poraba vode 200 l na dan na prebivalca.  

 

Opomba 3: Navedena pogostnost se izračuna tako: npr. 4300 m3/dan = 16 vzorcev (štirje za 

prvih 1000 m3/dan + 12 za dodatnih 3300 m3/dan).  

 

Opomba 4: Države članice, ki so se pri posameznih sistemih za oskrbo z vodo odločile za 

izvzetje v skladu s členom 3(2)(b) te direktive, te pogostnosti uporabljajo samo za območja 

oskrbe, na katerih se dobavi med 10 in 100 m3 vode na dan.  

Or. en 

 

 


