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18.10.2018 A8-0288/206 

Predlog spremembe  206 

Miriam Dalli 

v imenu skupine S&D 

 

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 spodbujati 

splošni dostop do te 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 

Države članice bi morale biti dolžne zagotoviti splošen dostop do vode za vse v EU. 
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18.10.2018 A8-0288/207 

Predlog spremembe  207 

Miriam Dalli 

v imenu skupine S&D 

 

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 

Predlog Komisije uvaja nove obveznosti, ki ne zadevajo kakovosti pitne vode. Člen 13 vsebuje 

socialne elemente v zvezi z dostopnostjo pitne vode, pri čemer se sklicuje neposredno na 

ranljive in marginalizirane skupine, ki so bili uvedeni kot odziv na evropsko državljansko 

pobudo „Pravica do vode“ in zahtevo po zapisu pravice do vode v pravo EU. Da bi člen 13 

ostal znotraj področja uporabe direktive, je bistvenega pomena, da se naslov spremeni tako, 

da bo zajemal tudi razsežnost dostopa do vode. 
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18.10.2018 A8-0288/208 

Predlog spremembe  208 

Miriam Dalli 

v imenu skupine S&D 

 

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 

 

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: 

(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; 

(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; 

(c) promocija vode, namenjene za 

prehrano ljudi, s: 

(c) promocija vode, namenjene za 

prehrano ljudi, s: 
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(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; 

(ii) spodbujanjem oskrbe s takšno vodo 

v upravah in javnih zgradbah; 

(ii) zagotavljanjem brezplačne oskrbe s 

takšno vodo v upravah in javnih zgradbah 

ter odvračanjem od uporabe z vodo 

polnjenih plastenk ali posod za enkratno 

uporabo v takšnih upravah in zgradbah; 

(iii) spodbujanjem proste oskrbe s 

takšno vodo v restavracijah, menzah in 

gostilnah. 

(iii) spodbujanjem proste oskrbe strank 

s takšno vodo v restavracijah, menzah in 

gostilnah. 

Or. en 

Obrazložitev 

Države članice bi morale biti dolžne zagotoviti splošen dostop do vode za vse v EU. 
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18.10.2018 A8-0288/209 

Predlog spremembe  209 

Miriam Dalli 

v imenu skupine S&D 

 

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 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Kadar so obveznosti iz tega člena 

lokalnim organom naložene po 

nacionalnem pravu, države članice 

zagotovijo, da imajo ti organi sredstva in 

vire za zagotovitev dostopa do vode, 

namenjene za prehrano ljudi, in da so vsi 

sprejeti ukrepi sorazmerni z zmogljivostmi 

in velikostjo posameznega vodovodnega 

omrežja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Države članice bi morale biti dolžne zagotoviti splošen dostop do vode za vse v EU. 
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18.10.2018 A8-0288/210 

Predlog spremembe  210 

Miriam Dalli 

v imenu skupine S&D 

 

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 2 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Komisija ob upoštevanju podatkov, 

zbranih v skladu z določbami iz točke (a) 

člena 15(1), sodeluje z državami 

članicami in Evropsko investicijsko banko 

pri podpori mestnih občin v Uniji, ki 

nimajo dovolj kapitala za dostop do 

tehnične pomoči, razpoložljivega 

financiranja Unije in dolgoročnih posojil 

po ugodnejši obrestni meri, predvsem 

zato, da bi z vzdrževanjem in obnovo 

vodne infrastrukture zagotavljali oskrbo s 

kakovostno vodo ter razširili vodne in 

komunalne storitve na ranljive in 

marginalizirane skupine prebivalstva. 

Or. en 

Obrazložitev 

Države članice bi morale biti dolžne zagotoviti splošen dostop do vode za vse v EU. 

 

 


