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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/171 

Módosítás  171 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a közigazgatásban és a 

középületekben az emberi fogyasztásra 

szánt víz biztosításának ösztönzése; 

ii. a közigazgatásban és a 

középületekben az emberi fogyasztásra 

szánt víz ingyenes biztosítása, valamint az 

egyszer használatos műanyag palackokba 

vagy tartályokba töltött víz használatától 

való eltérítés e közigazgatási szerveknél és 

középületekben; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/172 

Módosítás  172 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés – c pont – iii pont 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

iii. az emberi fogyasztásra szánt víz 

ingyenes biztosításának ösztönzése az 

éttermekben, étkezdékben és a rendezvény-

vendéglátó szolgáltatások nyújtásakor. 

iii. az emberi fogyasztásra szánt víz 

ingyenes biztosítása az éttermekben, 

étkezdékben és a rendezvény-vendéglátó 

szolgáltatások nyújtásakor. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/173 

Módosítás  173 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) Amennyiben az e cikkben 

meghatározott kötelezettségek a nemzeti 

jog értelmében a helyi hatóságokra 

hárulnak, a tagállamok gondoskodnak 

arról, hogy az ilyen hatóságok 

rendelkezzenek az emberi fogyasztásra 

szánt vízhez való hozzáférés biztosításához 

szükséges eszközökkel és forrásokkal, 

valamint hogy az e tekintetben hozott 

bármely intézkedés arányos legyen az 

érintett elosztó hálózat kapacitásaival és 

méretével. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/174 

Módosítás  174 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

13 cikk – 2 b bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2b) A Bizottság a 15. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott 

rendelkezések szerint gyűjtött adatok 

figyelembevételével együttműködik a 

tagállamokkal és az Európai Beruházási 

Bankkal, hogy támogassa az Unióban 

azokat az önkormányzatokat, amelyek 

nem rendelkeznek a szükséges tőkével, 

hogy lehetővé tegye számukra a technikai 

segítségnyújtáshoz, a rendelkezésre álló 

uniós finanszírozáshoz és a kedvezményes 

kamatozású hosszú távú kölcsönökhöz 

való hozzáférést, különösen a vízügyi 

infrastruktúra karbantartása és felújítása 

céljából, annak érdekében, hogy 

biztosítsák a veszélyeztetett és 

marginalizált csoportok számára a jó 

minőségű vízellátást, és bővítsék a 

számukra nyújtott vízellátási és 

szennyvízelvezetési szolgáltatásokat. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

18.10.2018 A8-0288/175 

Módosítás  175 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

 

Irányelvre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 
A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A tagállamok biztosítják a 

nyilvánosság tényleges részvételét az 

emberi fogyasztásra szánt vízzel 

kapcsolatos irányításban azáltal, hogy 

gondoskodnak az állampolgárok 

megfelelő tájékoztatásáról, valamint 

részvételéről az emberi fogyasztásra szánt 

vízzel való gazdálkodást érintő 

valamennyi döntéshozatali eljárásban. 

Or. en 

 


