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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/187 

Muudatusettepanek  187 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(2) Direktiiviga 98/83/EÜ sätestati 

õigusraamistik, millega kaitstakse inimeste 

tervist olmevee mis tahes saastatusest 

tuleneva kahjuliku mõju eest, tagades 

olmevee tervislikkuse ja puhtuse. 

Käesoleva direktiivi eesmärk peaks olema 

sama. Selleks on tarvis liidu tasandil ette 

näha miinimumnõuded, millele nimetatud 

vesi peab vastama. Liikmesriigid peaksid 

võtma vajalikud meetmed tagamaks, et 

olmevees ei esine mikroorganisme, 

parasiite ega aineid, mis võivad teatavatel 

juhtudel kujutada ohtu inimeste tervisele, 

ning et vesi vastab kõnealustele 

miinimumnõuetele. 

(2) Direktiiviga 98/83/EÜ sätestati 

õigusraamistik, millega kaitstakse inimeste 

tervist olmevee mis tahes saastatusest 

tuleneva kahjuliku mõju eest, tagades 

olmevee tervislikkuse ja puhtuse. 

Käesoleva direktiivi eesmärk peaks olema 

sama ja sellega tuleks tagada liidus kõigile 

sellise vee üldine kättesaadavus. Selleks 

on tarvis liidu tasandil ette näha 

miinimumnõuded, millele nimetatud vesi 

peab vastama. Liikmesriigid peaksid võtma 

kõik vajalikud meetmed tagamaks, et 

olmevees ei esine mikroorganisme, 

parasiite ega aineid, mis võivad teatavatel 

juhtudel kujutada ohtu inimeste tervisele, 

ning et vesi vastab kõnealustele 

miinimumnõuetele. 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlas kestliku arengu tegevuskavaga 2030, eriti kestliku arengu 6. eesmärgiga, kiideti 2015. aastal 

heaks asjaomane ülesanne „tagada kõikidele inimestele üldine ja õiglane juurdepääs ohutule ja 

taskukohasele joogiveele“. Seda tuleks siinkohal arvesse võtta. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/188 

Muudatusettepanek  188 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 14 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Riskipõhise käsitluse peaksid järk-

järgult kasutusele võtma kõik veekäitlejad, 

sealhulgas väikesed veekäitlejad, 

arvestades et direktiivi 98/83/EÜ 

hindamise tulemusena selgus, et just 

viimastel esines riskipõhise käsitluse 

rakendamisel puudusi, mis olid kohati 

seotud tarbetute seiretoimingute 

kulukusega. Riskipõhise käsitluse 

rakendamisel tuleks arvesse võtta 

turvalisusega seotud küsimusi. 

(14) Riskipõhise käsitluse peaksid 

kasutusele võtma kõik veekäitlejad, 

sealhulgas väga väikesed, väikesed ja 

keskmise suurusega veekäitlejad, 

arvestades et direktiivi 98/83/EÜ 

hindamise tulemusena selgus, et just 

viimastel esines riskipõhise käsitluse 

rakendamisel puudusi, mis olid kohati 

seotud tarbetute seiretoimingute 

kulukusega, seejuures peaks olema 

võimalik lubada erandite tegemist väga 

väikestele käitlejatele. Riskipõhise 

käsitluse rakendamisel tuleks arvesse võtta 

turvalisuse ja põhimõttega „saastaja 

maksab“ seotud kaalutlusi. Väiksemate 

käitlejate puhul peaks pädev asutus 

seiretegevust toetama eksperditoe 

pakkumise kaudu. 

Or. en 

(Seotud muudatusettepanekutega 23, 41, 77 ja 90.) 

Selgitus 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse (ENVI) komisjoni raporti muudatusettepanekus 23 esineva 

tähelepanematuse parandus. ENVI-komisjon võttis kasutusele uue kategooria „väga väike veekäitleja“ 

(muudatusettepanek 41). Samuti loob ENVI-komisjon võimaluse lubada teatavatel tingimustel väga 

väikestele veekäitlejatele erandite tegemist ohuhindamisel (muudatusettepanek 77) ja veevarustusriski 

hindamisel (muudatusettepanek 90). See tähendab aga, et ka need käitlejad peaksid esmajoones võtma 

põhimõtteliselt kasutusele riskipõhise käsitluse. Seetõttu tuleb nad siinkohal koos viitega võimalikele 

eranditele teksti lisada. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/189 

Muudatusettepanek  189 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 1 – lõige 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesoleva direktiivi eesmärk on 

kaitsta inimeste tervist olmevee mistahes 

saastatusest tulenevate kahjulike mõjude 

eest, tagades olmevee tervislikkuse ja 

puhtuse. 

2. Käesoleva direktiivi eesmärk on 

kaitsta inimeste tervist olmevee mistahes 

saastatusest tulenevate kahjulike mõjude 

eest, tagades olmevee tervislikkuse ja 

puhtuse, ning tagada olmevee üldine 

kättesaadavus. 

Or. en 

Selgitus 

Kooskõlas kestliku arengu tegevuskavaga 2030, eriti kestliku arengu 6. eesmärgiga, kiideti 2015. aastal 

heaks asjaomane ülesanne „tagada kõikidele inimestele üldine ja õiglane juurdepääs ohutule ja 

taskukohasele joogiveele“. Seda tuleks siinkohal arvesse võtta. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/190 

Muudatusettepanek  190 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa  

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Ilma et see piiraks direktiivi 

2000/60/EÜ artikli 9 kohaldamist, võtavad 

liikmesriigid kõik vajalikud meetmed, et 

suurendada olmevee kättesaadavust kõigi 

jaoks ning edendada selle kasutamist oma 

territooriumil. See hõlmab kõiki järgmisi 

meetmeid: 

1. Ilma et see piiraks direktiivi 

2000/60/EÜ artikli 9 kohaldamist, võtavad 

liikmesriigid kõik vajalikud meetmed, et 

tagada olmevee üldine kättesaadavus 

kõigi jaoks ning edendada selle kasutamist 

oma territooriumil. See hõlmab kõiki 

järgmisi meetmeid: 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/191 

Muudatusettepanek  191 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) selliste inimeste kindlakstegemine, 

kelle jaoks olmevesi ei ole kättesaadav, 

ning selle põhjuste väljaselgitamine (nt 

kuulumine haavatavasse ja tõrjutud 

rühma), selliste inimeste puhul vee 

kättesaadavuse suurendamise võimaluste 

hindamine ning nende inimeste teavitamine 

jaotusvõrguga ühinemise võimalustest või 

alternatiivsetest olmevee saamise 

võimalustest; 

(a) selliste inimeste kindlakstegemine, 

kelle jaoks olmevesi ei ole kättesaadav või 

kellel on sellele piiratud juurdepääs, sh 

haavatavad ja tõrjutud rühmad, ning 

puuduliku kättesaadavuse põhjuste 

väljaselgitamine, selliste inimeste puhul 

vee kättesaadavuse suurendamise 

võimaluste hindamine ja meetmete 

võtmine ning nende inimeste teavitamine 

jaotusvõrguga ühinemise võimalustest või 

alternatiivsetest olmevee saamise 

võimalustest; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/192 

Muudatusettepanek  192 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a a) olmevee kättesaadavuse tagamine 

riiklikul tasandil; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/193 

Muudatusettepanek  193 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a b) veekäitlejatel kodumajapidamiste 

veega varustamise katkestamise 

keelustamine; 

Or. en 



 

AM\1166518ET.docx  PE624.160v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/194 

Muudatusettepanek  194 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a c (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (a c) kõigi kodanike varustamise 

tagamine olemveega elutegevuseks 

vajalikus minimaalses koguses 

tingimustest olenemata; seejuures on 

maksete hilinemise korral lubatud 

käitlejatel paigaldada veekasutust piirav 

seadeldis, mis tagab olmeveega 

varustamise Maailma 

Tervishoiuorganisatsiooni poolt 

soovitatud hädavajalikuks päevaseks 

kasutuseks inimese kohta;  

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/195 

Muudatusettepanek  195 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) avalikus ruumis olmevee tasuta 

pakkumiseks vajaliku väli- ja 

sisetingimustes sobiva varustuse hankimine 

ja hooldamine; 

(b) avalikus ruumis olmevee tasuta 

pakkumiseks vajaliku väli- ja 

sisetingimustes sobiva varustuse, sh 

taastäitmise kohtade hankimine ja 

hooldamine, eelkõige suure möödujate 

arvuga piirkondades; seda tehakse 

tehnilise teostatavuse korral ja viisil, mis 

on proportsionaalne vajadusega 

kõnealuste meetmete järele, ning võttes 

arvesse konkreetseid kohalikke tingimusi, 

nagu kliima ja geograafia; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/196 

Muudatusettepanek  196 

Benedek Jávor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Olmevee kvaliteet 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c – alapunkt i 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

i) kampaaniad kodanike teavitamiseks 

olmevee kvaliteedist; 

i) kampaaniad kodanike teavitamiseks 

kraanivee kõrgest kvaliteedist ja 

teadlikkuse suurendamiseks lähimast 

tähistatud taastäitmise kohast; 

Or. en 

 


