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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/197 

Muudatusettepanek  197 

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 ii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

ii) olmevee pakkumise toetamine 

asutustes ja üldkasutatavates hoonetes; 

ii) sellise vee tasuta pakkumise 

tagamine asutustes ja üldkasutatavates 

hoonetes ning ühekordselt kasutatavatesse 

plastpudelitesse või -mahutitesse pandud 

vee kasutamisest loobumise soodustamine 
sellistes asutustes ja hoonetes; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/198 

Muudatusettepanek  198 

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 iii 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

iii) olmevee tasuta pakkumise 

toetamine restoranides, sööklates ning 

toitlustusteenuste osutamisel. 

iii) klientidele sellise vee tasuta 

pakkumise tagamine restoranides, 

sööklates ning toitlustusteenuste 

osutamisel. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/199 

Muudatusettepanek  199 

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 2 a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 a. Kui käesolevas artiklis sätestatud 

kohustused langevad siseriikliku õiguse 

alusel kohalikele ametiasutustele, tagavad 

liikmesriigid, et neil asutustel on vahendid 

ja ressursid juurdepääsu tagamiseks 

olmeveele ning et kõik sellega seotud 

meetmed on proportsionaalsed asjaomase 

jaotusvõrgu läbilaskevõime ja suurusega. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/200 

Muudatusettepanek  200 

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 2 b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2 b. Võttes arvesse artikli 15 lõike 1 

punkti a sätete kohaselt kogutud andmeid, 

teeb komisjon liikmesriikide ja Euroopa 

Investeerimispangaga koostööd liidu 

selliste omavalitsuste toetamiseks, kellel 

puudub vajalik kapital, mis võimaldaks 

neil saada tehnilist abi, kättesaadavaid 

liidu rahalisi vahendeid ja pikaajalisi 

laene soodsa intressimääraga, eelkõige 

selleks, et hooldada ja uuendada 

veetaristut kõrge kvaliteediga vee 

pakkumise tagamiseks ning laiendada 

vee- ja kanalisatsiooniteenuseid 

haavatavatele ja tõrjutud 

elanikkonnarühmadele. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/201 

Muudatusettepanek  201 

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 14 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (b a) olmevee töötlemine ja jaotamine, 

kaasa arvatud sellega seotud kulud; 

Or. en 

(Seotud ENVI-komisjoni muudatusettepanekuga 125.) 

Selgitus 

Avalikkusele esitatav teave peaks sisaldama olmevee töötlemise ja jaotamisega seotud kulusid, nagu 

komisjon on soovitanud artikli 14 punkti a alapunktis ii, mitte ainult üldist teavet vee töötlemise ja 

jaotamise kohta. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/202 

Muudatusettepanek  202 

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 

IV lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt e b (uus) 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) kuus kuud suurte veekäitlejate 

puhul; 

(b) kuus kuud suurte ja keskmise 

suurusega veekäitlejate puhul; 

Or. en 

Selgitus 

Kuna muudatusettepanekus 43 on võetud kasutusele uus kategooria „keskmise suurusega veekäitlejad“, 

on oluline teha siin vastav muudatus, vastasel juhul ei oleks selge, kui sageli peaksid keskmise suurusega 

veekäitlejad keemiliste parameetrite seire tulemusi veebis uuendama. Arvestades määratluse muutust, on 

ENVI-komisjoni osutatud „keskmise suurusega veekäitlejad“ võrdsed komisjoni määratletud „suurte 

veekäitlejatega“. Seepärast peaks keskmise suurusega veekäitlejad uuendama andmeid sama sageli nagu 

suured veekäitlejad. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/203 

Muudatusettepanek  203 

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 

IV lisa – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(c) üks aasta väikeste veekäitlejate 

puhul; 

(c) üks aasta väga väikeste ja väikeste 

veekäitlejate puhul; 

Or. en 

Selgitus 

Kuna muudatusettepanekus 41 on võetud kasutusele uus kategooria „väga väikesed veekäitlejad“, on 

oluline neile siin sõnaselgelt osutada, tagamaks, et ka nemad esitaksid veebis teavet keemiliste 

parameetrite seire kõige uuemate tulemuste kohta. Väikesed veekäitlejad peaksid uuendama andmeid 

vähemalt kord aastas. 

 


