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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0288/197 

Tarkistus  197 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

ii) edistämällä kyseisen veden 

saatavuutta hallinnoissa ja julkisissa 

rakennuksissa; 

ii) varmistamalla kyseisen veden 

vapaa saatavuus hallinnoissa ja julkisissa 

rakennuksissa ja kannustamalla 

luopumaan kertakäyttöisiin 

muovipulloihin pullotetun veden käytöstä 

näissä hallinnoissa ja julkisissa 

rakennuksissa; 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0288/198 

Tarkistus  198 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

iii) edistämällä kyseisen veden 

vapaata saatavuutta ravintoloissa, 

ruokaloissa ja ateriapalveluissa. 

iii) varmistamalla kyseisen veden 

vapaa saatavuus ravintoloiden, 

ruokaloiden ja ateriapalveluiden 

asiakkaille. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0288/199 

Tarkistus  199 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 2 a kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 a. Jos tässä artiklassa säädetyt 

velvoitteet kuuluvat kansallisen 

lainsäädännön nojalla 

paikallisviranomaisille, jäsenvaltioiden on 

varmistettava, että kyseisillä 

viranomaisilla on keinot ja resurssit 

varmistaa ihmisten käyttöön tarkoitetun 

veden saatavuus ja että kaikki tältä osin 

toteutetut toimenpiteet ovat oikeasuhteisia 

asianomaisen jakeluverkoston 

kapasiteettiin ja kokoon nähden. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0288/200 

Tarkistus  200 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

13 artikla – 2 b kohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 2 b. Jäljempänä 15 artiklan 1 kohdan a 

alakohdan säännösten mukaisesti kerätyt 

tiedot huomioon ottaen komissio tekee 

yhteistyötä jäsenvaltioiden ja Euroopan 

investointipankin kanssa sellaisten 

unionin kuntien tukemiseksi, joilla ei ole 

tarvittavaa pääomaa voidakseen hankkia 

teknistä tukea, saatavilla olevaa unionin 

rahoitusta ja pitkäaikaisia lainoja 

tavallista alhaisemmalla korolla, 

erityisesti vesi-infrastruktuurin 

ylläpitämistä ja uudistamista varten, jotta 

varmistetaan korkealaatuisen veden 

saanti ja asetetaan vesi- ja jätevesipalvelut 

myös heikoimmassa asemassa olevien ja 

syrjäytyneiden väestöryhmien saataville. 

Or. en 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0288/201 

Tarkistus  201 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi) 

 
Komission teksti Tarkistus 

 b a) ihmisten käyttöön tarkoitetun 

veden käsittely ja jakelu, niihin liittyvät 

kustannukset mukaan lukien; 

Or. en 

(Liittyy ENVE-valiokunnan tarkistukseen 125.) 

Perustelu 

Yleisölle annettaviin tietoihin olisi sisällytettävä veden käsittelyyn ja jakeluun liittyvät kustannukset, kuten 

komissio ehdottaa 14 artiklan a alakohdan ii alakohdassa, eikä pelkästään veden käsittelyä ja jakelua 

koskevia yleisiä tietoja. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0288/202 

Tarkistus  202 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) kuusi kuukautta, jos on kyse 

suurista veden toimittajista; 

b) kuusi kuukautta, jos on kyse 

keskisuurista ja suurista veden 

toimittajista; 

Or. en 

Perustelu 

Koska tarkistuksessa 43 on otettu käyttöön uusi ”keskisuurten veden toimittajien” luokka, on tärkeää 

tehdä siitä johtuvat muutokset tässä, muuten olisi epäselvää, miten usein keskisuurten veden tuottajien on 

päivitettävä verkossa tietojaan kemiallisia muuttujia koskevan seurannan tuloksista. Koska määritelmiä 

muutetaan, ENVI-valiokunnan tarkoittamat ”keskisuuret veden toimittajat” vastaavat komission 

määrittelemiä ”suuria veden toimittajia”. Keskisuurilla veden toimittajilla olisi siksi oltava sama 

päivittämistiheys kuin suurilla veden toimittajilla. 
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FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

18.10.2018 A8-0288/203 

Tarkistus  203 

Benedek Jávor 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

c) vuoden, jos on kyse pienistä veden 

toimittajista; 

c) vuoden, jos on kyse hyvin pienistä 

ja pienistä veden toimittajista; 

Or. en 

Perustelu 

Koska tarkistuksella 41 on otettu käyttöön ”hyvin pienten veden toimittajien” luokka, niihin on viitattava 

nimenomaisesti tässä, jotta varmistetaan, että myös ne toimittavat verkossa tietoja uusimmista 

kemiallisten muuttujien seurannan tuloksista. Pieniin veden toimittajiin olisi sovellettava vuoden pituista 

päivittämisen vähimmäistiheyttä. 

 


