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18.10.2018 A8-0288/187 

Predlog spremembe  187 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(2) Direktiva 98/83/ES je določila 

pravni okvir za varovanje zdravja ljudi 

pred škodljivimi učinki vsakršne 

kontaminacije vode, namenjene za 

prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je 

zdravstveno ustrezna in čista. Ta direktiva 

bi morala imeti isti cilj. V ta namen je treba 

na ravni Unije predpisati minimalne 

zahteve , ki jih mora izpolnjevati voda, 

predvidena za ta namen. Države članice bi 

morale sprejeti potrebne ukrepe za 

zagotovitev, da je voda, namenjena za 

prehrano ljudi, brez mikroorganizmov in 

parazitov ter brez snovi, ki lahko v 

določenih primerih predstavljajo morebitno 

nevarnost za zdravje ljudi, ter da izpolnjuje 

navedene minimalne zahteve. 

(2) Direktiva 98/83/ES je določila 

pravni okvir za varovanje zdravja ljudi 

pred škodljivimi učinki vsakršne 

kontaminacije vode, namenjene za 

prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je 

zdravstveno ustrezna in čista. Ta direktiva 

bi morala imeti isti cilj in zagotavljati 

splošni dostop do take vode za vse v Uniji. 

V ta namen je treba na ravni Unije 

predpisati minimalne zahteve , ki jih mora 

izpolnjevati voda, predvidena za ta namen. 

Države članice bi morale sprejeti vse 

potrebne ukrepe za zagotovitev, da je voda, 

namenjena za prehrano ljudi, brez 

mikroorganizmov in parazitov ter brez 

snovi, ki lahko v določenih primerih 

predstavljajo morebitno nevarnost za 

zdravje ljudi, ter da izpolnjuje navedene 

minimalne zahteve. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu z Agendo 2030, zlasti ciljem trajnostnega razvoja št. 6 „vsem omogočiti enakopraven dostop do 

čiste in poceni pitne vode“, ki je bil sprejet leta 2015. To bi se moralo tukaj odražati. 
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18.10.2018 A8-0288/188 

Predlog spremembe  188 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Uvodna izjava 14 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Pristop, ki temelji na tveganju, bi 

morali postopoma uporabljati vsi 

dobavitelji vode, vključno z malimi 

dobavitelji vode, saj je ocena Direktive 

98/83/ES pokazala, da jo ti dobavitelji 

pomanjkljivo izvajajo, včasih zaradi 

stroškov izvajanja nepotrebnih dejavnosti 

spremljanja. Pri uporabi pristopa, ki temelji 

na tveganju, bi bilo treba upoštevati 

varnostne pomisleke. 

(14) Pristop, ki temelji na tveganju, bi 

morali uporabljati vsi dobavitelji vode, 

vključno z zelo majhnimi, malimi in 

srednjimi dobavitelji vode, saj je ocena 

Direktive 98/83/ES pokazala, da jo ti 

dobavitelji pomanjkljivo izvajajo, včasih 

zaradi stroškov izvajanja nepotrebnih 

dejavnosti spremljanja, hkrati pa bi 

morala obstajati možnost odstopanj za 

zelo majhne dobavitelje. Pri uporabi 

pristopa, ki temelji na tveganju, bi bilo 

treba upoštevati varnostne pomisleke in 

načelo, da „plača onesnaževalec“. Pri 

manjših dobaviteljih vode bi moral 

pristojni organ podpirati dejavnosti 

spremljanja tako, da bi zagotavljal 

strokovno podporo. 

Or. en 

(Predlog je povezan s predlogi sprememb 23, 41, 77 in 90.) 

Obrazložitev 

Popravek pomanjkljivosti v predlogu spremembe 23 v poročilu odbora ENVI. Odbor ENVI je uvedel novo 

kategorijo „zelo majhnih dobaviteljev“ (PS 41). Pod določenimi pogoji določa tudi možnost izvzetja zelo 

majhnih dobaviteljev iz ocenjevanja nevarnosti (PS 77) in ocene tveganja pri oskrbi (AM 90). To pa 

pomeni, da bi morali ti dobavitelji načeloma najprej uporabiti pristop, ki temelji na tveganju, zato je 

treba dopisati, da so mogoča odstopanja. 
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18.10.2018 A8-0288/189 

Predlog spremembe  189 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Člen 1 – odstavek 2 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Cilj te direktive je varovanje 

zdravja ljudi pred škodljivimi učinki 

vsakršne kontaminacije vode, namenjene 

za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je 

zdravstveno ustrezna in čista. 

2. Cilj te direktive je varovanje 

zdravja ljudi pred škodljivimi učinki 

vsakršne kontaminacije vode, namenjene 

za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je 

zdravstveno ustrezna in čista, ter 

zagotavljanje splošnega dostopa do vode, 

namenjene za prehrano ljudi. 

Or. en 

Obrazložitev 

V skladu z Agendo 2030, zlasti ciljem trajnostnega razvoja št. 6 „vsem omogočiti enakopraven dostop do 

čiste in poceni pitne vode“, ki je bil sprejet leta 2015. To bi se moralo tukaj odražati. 
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18.10.2018 A8-0288/190 

Predlog spremembe  190 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del  

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Brez poseganja v člen 9 Direktive 

2000/60/ES države članice sprejmejo vse 

potrebne ukrepe za izboljšanje dostopa do 

vode, namenjene za prehrano ljudi, in 

spodbujanje njene uporabe na svojem 

ozemlju. To vključuje vse naslednje 

ukrepe: 

1. Države članice brez poseganja v 

člen 9 Direktive 2000/60/ES sprejmejo vse 

potrebne ukrepe za zagotovitev splošnega 

dostopa vseh do vode, namenjene za 

prehrano ljudi, in spodbujanje njene 

uporabe na svojem ozemlju. To vključuje 

vse naslednje ukrepe: 

Or. en 



 

AM\1166518SL.docx  PE624.160v01-00 
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18.10.2018 A8-0288/191 

Predlog spremembe  191 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 – točka a 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) opredelitev oseb, ki nimajo dostopa 

do vode, namenjene za prehrano ljudi, in 

razlogov za pomanjkanje dostopa (kot je 

pripadnost ranljivi in marginalizirani 

skupini), ocena možnosti za izboljšanje 

dostopa teh oseb in njihovo seznanjanje z 

možnostmi priključitve na distribucijsko 

omrežje ali drugimi načini dostopa do 

takšne vode; 

(a) opredelitev oseb, ki nimajo dostopa 

ali imajo omejen dostop do vode, 

namenjene za prehrano ljudi, vključno z 

ranljivimi in marginaliziranimi 

skupinami, in razlogov za pomanjkanje 

dostopa, ocena možnosti in sprejetje 

ukrepov za izboljšanje dostopa teh oseb in 

njihovo seznanjanje z možnostmi 

priključitve na distribucijsko omrežje ali 

drugimi načini dostopa do takšne vode; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/192 

Predlog spremembe  192 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 – točka a a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) zagotovitev javne oskrbe z vodo, 

namenjeno za prehrano ljudi; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/193 

Predlog spremembe  193 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 – točka a b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ab) prepoved za dobavitelje vode, da 

odklopijo gospodinjstva; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/194 

Predlog spremembe  194 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 – točka a c (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ac) zagotavljanje, da imajo vsi 

prebivalci ne glede na okoliščine vitalno 

minimalna količino vode, namenjene za 

prehrano ljudi. Pri zamudah pri plačilu 

lahko dobavitelji namestijo omejevalnik 

dobave, ki zagotavlja osnovno dnevno 

oskrbo na osebo, kot jo priporoča 

Svetovna zdravstvena organizacija; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/195 

Predlog spremembe  195 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) namestitev in vzdrževanje zunanje 

in notranje opreme za prost dostop do 

vode, namenjene za prehrano ljudi, na 

javnih mestih; 

(b) namestitev in vzdrževanje zunanje 

in notranje opreme, vključno s točkami za 

ponovno polnjenje, za prost dostop do 

vode, namenjene za prehrano ljudi, na 

javnih mestih, zlasti na zelo obljudenih 

območjih; izvedba je odvisna od tehnične 

izvedljivosti, pri čemer je treba upoštevati 

sorazmernost s potrebami takega ukrepa 

in posebne lokalne razmere, kot sta 

podnebje in zemljepisna lega; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/196 

Predlog spremembe  196 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 – točka c – točka i 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(i) kampanjami za obveščanje 

državljanov o kakovosti takšne vode; 

(i) kampanjami za obveščanje 

državljanov o visoki kakovosti vode iz pipe 

ter seznanjanje z najbližjimi namenskimi 

točkami za ponovno polnjenje; 

Or. en 

 


