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18.10.2018 A8-0288/171 

Amendement  171 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 1 – letter c – punt ii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(ii) de verstrekking van dat water in 

openbare en overheidsgebouwen aan te 

moedigen; 

(ii) de gratis verstrekking van dat water 

in openbare en overheidsgebouwen te 

verzekeren en het gebruik van water in 

plastic flessen of verpakkingen voor 

eenmalig gebruik in dergelijke openbare 

en overheidsgebouwen te ontmoedigen; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/172 

Amendement  172 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 1 – letter c – punt iii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(iii) de gratis verstrekking van dat water 

door restaurants, kantines en 

cateringdiensten aan te moedigen. 

(iii) de gratis verstrekking van dat water 

door restaurants, kantines en 

cateringdiensten te verzekeren. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/173 

Amendement  173 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Wanneer er krachtens dit artikel 

verplichtingen rusten op lokale 

overheidsinstanties uit hoofde van het 

nationaal recht, zorgen de lidstaten ervoor 

dat deze autoriteiten de financiële en 

andere middelen hebben om toegang tot 

voor menselijke consumptie bestemd 

water te waarborgen en dat eventuele 

maatregelen in dit verband in verhouding 

staan tot de capaciteit en de omvang van 

het betreffende distributienet. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/174 

Amendement  174 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 13 – lid 2 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Op basis van de gegevens die 

worden verzameld uit hoofde van de 

bepalingen in artikel 15, lid 1, onder a), 

werkt de Commissie met de lidstaten en de 

Europese Investeringsbank samen om 

gemeenten in de Unie die onvoldoende 

kapitaal hebben te helpen toegang te 

krijgen tot technische ondersteuning, 

beschikbare Unie-fondsen en 

langetermijnleningen tegen een 

preferentieel rentetarief, met name om 

waterinfrastructuur te onderhouden en 

vernieuwen om de levering van kwalitatief 

hoogwaardig water te garanderen en de 

water- en sanitaire diensten uit te breiden 

zodat deze ook beschikbaar zijn voor 

kwetsbare en gemarginaliseerde 

bevolkingsgroepen. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/175 

Amendement  175 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de 

bevolking effectief deelneemt aan de 

governance inzake voor menselijke 

consumptie bestemd water door te 

verzekeren dat burgers goed geïnformeerd 

worden over en deelnemen aan 

besluitvormingsprocedures over het 

beheer ervan. 

Or. en 

 


