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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

18.10.2018 A8-0288/206 

Muudatusettepanek  206 

Miriam Dalli 

fraktsiooni S&D 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 ning see peaks tagama liidus kõigile 

sellise vee üldise kättesaadavuse. 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 

Liikmesriigid peaksid olema kohustatud tagama ELis kõigile vee üldise kättesaadavuse. 
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Michel Dantin 
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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 

Komisjoni ettepanekuga kehtestatakse uued kohustused, mis ei ole seotud joogivee kvaliteediga. Artikkel 

13 sisaldab joogivee kättesaadavusega seotud sotsiaalseid elemente, viidates otseselt haavatavatele ja 

tõrjutud rühmadele, mis lisati vastusena Euroopa kodanikualgatusele „Right2Water“ ja nõudmisele 

sätestada õigus veele ELi õigusaktides. Selleks et artikkel 13 jääks direktiivi kohaldamisala piiresse, on 

oluline muuta pealkirja, et see hõlmaks vee kättesaadavuse mõõdet. 
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Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 13 – lõige 1 

 
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: 

(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; 

(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; 

(c) olmevee kasutamise edendamine (c) olmevee kasutamise edendamine 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

järgmiste meetmete abil: järgmiste meetmete abil: 

i) kampaaniad kodanike teavitamiseks 

olmevee kvaliteedist; 

i) kampaaniad kodanike teavitamiseks 

kraanivee kõrgest kvaliteedist ja 

teadlikkuse suurendamiseks lähimast 

kindlaksmääratud taastäitmise kohast; 

ii) olmevee pakkumise toetamine 

asutustes ja üldkasutatavates hoonetes; 

ii) sellise vee tasuta pakkumise 

tagamine asutustes ja üldkasutatavates 

hoonetes ning kõnealustes asutustes ja 

hoonetes ühekordselt kasutatavatesse 

plastpudelitesse või -mahutitesse pandud 

vee kasutamisest loobumise 

soodustamine; 

iii) olmevee tasuta pakkumise 

toetamine restoranides, sööklates ning 

toitlustusteenuste osutamisel. 

iii) klientidele sellise vee tasuta 

pakkumise toetamine restoranides, 

sööklates ning toitlustusteenuste 

osutamisel. 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriigid peaksid olema kohustatud tagama ELis kõigile vee üldise kättesaadavuse. 
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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, et tagada juurdepääs 

olmeveele ning et kõik sellega seotud 

meetmed on proportsionaalsed asjaomase 

jaotusvõrgu läbilaskevõime ja suurusega. 

Or. en 

Selgitus 

Liikmesriigid peaksid olema kohustatud tagama ELis kõigile vee üldise kättesaadavuse. 
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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 

Selgitus 

Liikmesriigid peaksid olema kohustatud tagama ELis kõigile vee üldise kättesaadavuse. 

 


