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18.10.2018 A8-0288/171 

Изменение  171 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 – буква в – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) насърчаване на снабдяването на 

административните и обществените 

сгради с такива води; 

ii) гарантиране на безплатното 

снабдяване на административните и 

обществените сгради с такива води, 

както и въвеждане на възпиращи 

фактори за използването на вода, 

поставена в бутилки или в съдове за 

еднократна употреба, в тези 

администрации и публични сгради; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/172 

Изменение  172 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 – буква в – подточка iii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) насърчаване на безплатното 

предоставяне на такива води в 

ресторанти, столови и при услугите във 

връзка с кетъринга. 

iii) гарантиране на безплатното 

предоставяне на такива води в 

ресторанти, столови и при услугите във 

връзка с кетъринга. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/173 

Изменение  173 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Когато задълженията, 

предвидени в настоящия член, са 

възложени на местни публични 

органи съгласно националното 

законодателство, държавите членки 

гарантират, че тези органи 

разполагат със средства и ресурси, за 

да осигурят достъп до води, 

предназначени за консумация от 

човека, както и че всички мерки в 

това отношение са пропорционални 

на капацитета и размера на 

съответната разпределителна 

мрежа. 

Or. en 
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Изменение  174 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Член 13 - параграф 2 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Като се имат предвид 

данните, събрани в съответствие с 

разпоредбите по член 15, параграф 1, 

точка а), Комисията си сътрудничи с 

държавите членки и с Европейската 

инвестиционна банка в подкрепа на 

общините в Съюза, които не 

разполагат с необходимия капитал, за 

да могат те да получат достъп до 

техническа помощ, до наличното 

финансиране от Съюза и до 

дългосрочни заеми при 

преференциални лихвени проценти, 

особено с цел да поддържат и да 

подновяват своята водна 

инфраструктура, така че да се 

гарантира предоставянето на 

висококачествена вода и да се 

разшири предоставянето на услуги, 

свързани с водата и 

канализационната инфраструктура, в 

полза на уязвимите и 

маргинализираните групи от 

населението. 

Or. en 
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Изменение  175 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Член 14 – параграф 1 a (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1 a. Държавите членки 

гарантират ефективното участие на 

обществеността в управлението на 

водите, предназначени за консумация 

от човека, като гарантират, че 

гражданите са надлежно 

информирани и участват във всеки 

процес на вземане на решения във 

връзка с управлението на тези води. 

Or. en 

 


