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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0288/187 

Τροπολογία  187 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η οδηγία 98/83/ΕΚ θέσπισε το 

νομικό πλαίσιο για την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς 

επιπτώσεις τυχόν μόλυνσης του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης, διασφαλίζοντας 

ότι αυτό είναι υγιεινό και καθαρό. Η 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιδιώκει 

τον ίδιο στόχο. Για τον σκοπό αυτόν, 

επιβάλλεται να θεσπιστούν σε ενωσιακό 

επίπεδο οι ελάχιστες απαιτήσεις με τις 

οποίες πρέπει να συμμορφώνεται το νερό 

που προορίζεται για τον σκοπό αυτόν. Τα 

κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι το 

νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι 

απαλλαγμένο από οποιουσδήποτε 

μικροοργανισμούς και παράσιτα, καθώς 

και από ουσίες οι οποίες, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, συνιστούν δυνητικό κίνδυνο 

για την ανθρώπινη υγεία, και ότι πληροί τις 

εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις. 

2) Η οδηγία 98/83/ΕΚ θέσπισε το 

νομικό πλαίσιο για την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας από τις δυσμενείς 

επιπτώσεις τυχόν μόλυνσης του νερού 

ανθρώπινης κατανάλωσης, διασφαλίζοντας 

ότι αυτό είναι υγιεινό και καθαρό. Η 

παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιδιώκει 

τον ίδιο στόχο και θα πρέπει να παρέχει 

καθολική πρόσβαση σε τέτοιο νερό για 

όλους στην Ένωση. Για τον σκοπό αυτόν, 

επιβάλλεται να θεσπιστούν σε ενωσιακό 

επίπεδο οι ελάχιστες απαιτήσεις με τις 

οποίες πρέπει να συμμορφώνεται το νερό 

που προορίζεται για τον σκοπό αυτόν. Τα 

κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν όλα 

τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι 

το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι 

απαλλαγμένο από οποιουσδήποτε 

μικροοργανισμούς και παράσιτα, καθώς 

και από ουσίες οι οποίες, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, συνιστούν δυνητικό κίνδυνο 

για την ανθρώπινη υγεία, και ότι πληροί τις 

εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το θεματολόγιο του 2030, ιδίως τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 6, το 2015 εγκρίθηκε ο στόχος 

της «επίτευξης καθολικής και ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλές και οικονομικώς προσιτό πόσιμο νερό για 

όλους». Αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο σημείο. 
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Τροπολογία  188 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Recital 14 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η προσέγγιση βάσει κινδύνου θα 

πρέπει να εφαρμοστεί σταδιακά από όλους 

τους φορείς ύδρευσης, 

συμπεριλαμβανομένων των μικρών 

φορέων, καθώς η αξιολόγηση της οδηγίας 

98/83/ΕΚ υπέδειξε ελλείψεις στην 

εφαρμογή της από τους εν λόγω φορείς, 

οφειλόμενες ενίοτε στο κόστος από τη 

διεξαγωγή περιττών δραστηριοτήτων 

παρακολούθησης. Όταν ακολουθείται η 

προσέγγιση βάσει κινδύνου, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα θέματα ασφάλειας. 

(14) Η προσέγγιση βάσει κινδύνου θα 

πρέπει να εφαρμοστεί από όλους τους 

φορείς ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένων 

των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 

φορέων, καθώς η αξιολόγηση της οδηγίας 

98/83/ΕΚ υπέδειξε ελλείψεις στην 

εφαρμογή της από τους εν λόγω φορείς, 

οφειλόμενες ενίοτε στο κόστος από τη 

διεξαγωγή περιττών δραστηριοτήτων 

παρακολούθησης, ενώ θα πρέπει να 

υπάρχει η δυνατότητα παρεκκλίσεων για 

πολύ μικρούς φορείς. Όταν ακολουθείται 

η προσέγγιση βάσει κινδύνου, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα θέματα ασφάλειας 

και τα θέματα που άπτονται της αρχής «ο 

ρυπαίνων πληρώνει». Για μικρότερους 

φορείς ύδρευσης, οι δραστηριότητες 

παρακολούθησης θα πρέπει να 

στηρίζονται από την αρμόδια αρχή με την 

παροχή εμπειρογνωσίας. 

Or. en 

(Συνδέεται με τις τροπολογίες 23, 41, 77 και 90.) 

Αιτιολόγηση 

Διόρθωση αβλεψίας στην τροπολογία 23 στην έκθεση της ENVI. Το ENVI εισήγαγε μια νέα κατηγορία 

«πολύ μικρών φορέων» (AM 41). Προβλέπει επίσης τη δυνατότητα εξαίρεσης των πολύ μικρών φορέων 

από την εκτίμηση επικινδυνότητας (AM 77) και από την εκτίμηση κινδύνου στην παροχή (AM 90) υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται ότι και οι εν λόγω φορείς θα πρέπει a priori να 

εφαρμόζουν εξαρχής την προσέγγιση βάσει κινδύνου. Ως εκ τούτου, πρέπει να προστεθούν στο σημείο αυτό, 

με αναφορά σε πιθανές παρεκκλίσεις. 
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18.10.2018 A8-0288/189 

Τροπολογία  189 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι 

η προστασία της ανθρώπινης υγείας από 

τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται 

στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι 

είναι υγιεινό και καθαρό. 

2. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι 

η προστασία της ανθρώπινης υγείας από 

τις δυσμενείς επιπτώσεις που οφείλονται 

στη μόλυνση του νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης, μέσω της εξασφάλισης ότι 

είναι υγιεινό και καθαρό, καθώς και η 

παροχή καθολικής πρόσβασης σε νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το θεματολόγιο του 2030, ιδίως τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης 6, το 2015 εγκρίθηκε ο στόχος 

της «επίτευξης καθολικής και ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλές και οικονομικώς προσιτό πόσιμο νερό για 

όλους». Αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στο συγκεκριμένο σημείο. 
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18.10.2018 A8-0288/190 

Τροπολογία  190 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος  

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 

της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

βελτιωθεί η πρόσβαση όλων σε νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης και να 

προωθηθεί η χρήση του στο έδαφός τους. 

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται όλα τα 

ακόλουθα: 

1. Τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη 

του άρθρου 9 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, 

λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

παρασχεθεί καθολική πρόσβαση για όλους 

σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και να 

προωθηθεί η χρήση του στο έδαφός τους. 

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται όλα τα 

ακόλουθα: 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/191 

Τροπολογία  191 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προσδιορισμός των ατόμων που δεν 

έχουν πρόσβαση σε νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης, και των αιτιών αυτής της 

αδυναμίας πρόσβασης (παραδείγματος 

χάρη, τα μέλη ευπαθών και 

περιθωριοποιημένων ομάδων), 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων βελτίωσης 

της πρόσβασης για τα άτομα αυτά και 

πληροφόρησή τους σχετικά με τις 

δυνατότητες σύνδεσης στο δίκτυο 

ύδρευσης ή σχετικά με εναλλακτικούς 

τρόπους πρόσβασης σε τέτοιο νερό· 

α) προσδιορισμός των ατόμων που δεν 

έχουν ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε 

νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών και 

περιθωριοποιημένων ομάδων, και των 

αιτιών αυτής της αδυναμίας πρόσβασης, 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων και 

ανάληψη δράσης βελτίωσης της 

πρόσβασης για τα άτομα αυτά και 

πληροφόρησή τους σχετικά με τις 

δυνατότητες σύνδεσης στο δίκτυο 

ύδρευσης ή σχετικά με εναλλακτικούς 

τρόπους πρόσβασης σε τέτοιο νερό· 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/192 

Τροπολογία  192 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) διασφάλιση της δημόσιας 

παροχής νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0288/193 

Τροπολογία  193 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α β) απαγόρευση διακοπής της 

παροχής νερού από φορείς ύδρευσης σε 

νοικοκυριά· 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/194 

Τροπολογία  194 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α γ) διασφάλιση ότι παρέχεται σε 

όλους τους πολίτες ελάχιστη ζωτική 

ποσότητα νερού ανθρώπινης 

κατανάλωσης σε όλες τις περιστάσεις. Σε 

περίπτωση καθυστερημένων πληρωμών, 

οι φορείς ύδρευσης μπορούν να 

εγκαταστήσουν σύστημα περιορισμού της 

παροχής το οποίο  διασφαλίζει την 

απαραίτητη ημερήσια παροχή ανά άτομο 

που συνιστάται από την Παγκόσμια 

Οργάνωση Υγείας· 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/195 

Τροπολογία  195 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) εγκατάσταση και συντήρηση 

εξοπλισμού εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων για την ελεύθερη πρόσβαση σε 

νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε 

δημόσιους χώρους· 

β) εγκατάσταση και συντήρηση 

εξοπλισμού εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων, συμπεριλαμβανομένων των 

σημείων επαναπλήρωσης, για την 

ελεύθερη πρόσβαση σε νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης σε δημόσιους χώρους, ιδίως 

σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας· 

αυτό υλοποιείται όπου είναι τεχνικά 

εφικτό, κατά τρόπο αναλογικό προς την 

ανάγκη λήψης τέτοιων μέτρων και 

λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 

τοπικών συνθηκών, όπως το κλίμα και η 

γεωγραφία· 

Or. en 
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Τροπολογία  196 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο i 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης 

των πολιτών σχετικά με την ποιότητα του 

νερού αυτού· 

(i) έναρξη εκστρατειών ενημέρωσης 

των πολιτών σχετικά με την υψηλή 

ποιότητα του νερού της βρύσης και 

ευαισθητοποίησης σχετικά με το 

πλησιέστερο σημείο επαναπλήρωσης που 

έχει οριστεί· 

Or. en 

 


