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18.10.2018 A8-0288/171 

Alteração  171 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

ii) concessão de incentivos ao 

fornecimento dessa água nos edifícios das 

administrações e nos edifícios públicos; 

ii) garantir o fornecimento dessa água 

a título gratuito nos edifícios das 

administrações e nos edifícios públicos e 

desencorajar a utilização de garrafas ou 

recipientes de plástico de utilização única 
nos edifícios das administrações e nos 

edifícios públicos; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/172 

Alteração  172 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea c) – subalínea iii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

iii) concessão de incentivos ao 

fornecimento dessa água a título gratuito 

nos restaurantes, cantinas e pelos serviços 

de entrega de refeições. 

iii) garantir o fornecimento dessa água 

a título gratuito nos restaurantes, cantinas e 

pelos serviços de entrega de refeições. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/173 

Alteração  173 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Se as obrigações previstas no 

presente artigo recaírem sobre as 

autoridades públicas locais em 

conformidade com o Direito nacional, os 

Estados-Membros certificam-se de que 

essas autoridades dispõem dos meios e 

recursos necessários para garantir o 

acesso à água para consumo humano e de 

que as medidas tomadas para o efeito são 

proporcionais relativamente às 

capacidades e à dimensão da rede de 

distribuição em causa. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/174 

Alteração  174 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 13 – n.º 2-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Tendo em conta os dados 

recolhidos ao abrigo das disposições 

constantes do artigo 15.º, n.º 1, alínea a),  

a Comissão deve colaborar com os 

Estados-Membros e o Banco Europeu de 

Investimento no apoio aos municípios da 

União que não disponham do capital 

necessário para a assistência técnica, 

para que tenham acesso aos fundos da 

União e a empréstimos a longo prazo a 

uma taxa de juro preferencial, em 

particular com vista a manter e a renovar 

as infraestruturas de água, de molde a 

alargar os serviços de abastecimento de 

água e de saneamento às populações 

vulneráveis e marginalizadas. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/175 

Alteração  175 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

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

 

Proposta de diretiva 

Artigo 14 – n.º 1-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 1-A. Os Estados-Membros asseguram a 

participação efetiva do público na 

governação da água destinada ao 

consumo humano, garantindo que os 

cidadãos são devidamente informados e 

participam em qualquer processo 

decisório sobre a sua gestão. 

Or. en 

 


