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Poprawka  171 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) działania zachęcające do 

udostępniania takiej wody w budynkach 

administracji i użyteczności publicznej; 

(ii) zapewnienie darmowego dostępu 

do takiej wody w budynkach administracji 

i użyteczności publicznej, a także 

zniechęcanie do korzystania zwody w 

butelkach lub pojemnikach 

jednorazowego użytku w tychże 
budynkach administracji i użyteczności 

publicznej; 

Or. en 
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Poprawka  172 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c – podpunkt iii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) działania zachęcające do 

darmowego udostępniania takiej wody w 

restauracjach, stołówkach i w ramach usług 

gastronomicznych. 

(iii) zapewnienie darmowego 

udostępniania takiej wody w restauracjach, 

stołówkach i w ramach usług 

gastronomicznych. 

Or. en 
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Poprawka  173 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Jeżeli na podstawie prawa 

krajowego na lokalnych organach 

publicznych spoczywają pewne obowiązki 

określone w niniejszym artykule, państwa 

członkowskie dopilnowują, aby te organy 

miały środki i zasoby potrzebne do 

zagwarantowania dostępu do wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz 

by podjęte w związku z tym działania były 

proporcjonalne do możliwości i wielkości 

danej sieci dystrybucji. 

Or. en 
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Poprawka  174 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Biorąc pod uwagę dane 

zgromadzone na mocy przepisów art. 15 

ust. 1 lit. a) Komisja współpracuje z 

państwami członkowskimi i Europejskim 

Bankiem Inwestycyjnym, aby udzielać 

wsparcia tym gminom w Unii, które nie 

dysponują niezbędnym kapitałem, aby 

umożliwić im dostęp do pomocy 

technicznej, funduszy unijnych, z których 

mogłyby skorzystać, oraz pożyczek 

długoterminowych o preferencyjnym 

oprocentowaniu, szczególnie w celu 

utrzymania i modernizacji infrastruktury 

wodociągowej służącej zapewnieniu 

zaopatrzenia w wysokiej jakości wodę, a 

także w celu rozszerzenia usług wodno-

kanalizacyjnych na znajdujące się w 

niekorzystnej sytuacji i zmarginalizowane 

grupy ludności. 

Or. en 
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Poprawka  175 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 14 – ustęp 1 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Państwa członkowskie zapewniają 

skuteczny udział społeczeństwa w 

zarządzaniu zasobami wodnymi 

przeznaczonymi do spożycia przez ludzi 

poprzez zagwarantowanie, że obywatele są 

należycie informowani o wszelkich 

procesach decyzyjnych dotyczących 

zarządzania tymi zasobami oraz biorą 

udział w tych procesach. 

Or. en 

 


