
 

AM\1166488PL.docx  PE624.160v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

17.10.2018 A8-0288/181 

Poprawka  181 

Ulrike Müller 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 

Załącznik IV – akapit 1 – punkt 7 – litera a 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) ogólnej sprawności systemu 

dystrybucji wody, od pozyskania surowej 

wody do dostawy w kranach, pod 

względem wydajności, w tym wskaźników 

wycieków wyrażonych jako procent 

dostarczonej wody i zużycia energii na 

metr sześcienny dostarczonej wody; 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Poprawka  182 

Ulrike Müller 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 

Załącznik IV – akapit 1 – punkt 7 – litera b 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) informacje na temat kierownictwa 

i zarządzania dotyczące dostawcy wody, w 

tym skład zarządu; 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Poprawka  183 

Ulrike Müller 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 

Załącznik IV – akapit 1 – punkt 7 – litera d 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

d) informacje na temat struktury 

kosztów taryfy pobieranej od 

konsumentów za metr sześcienny wody, w 

tym kosztów stałych i zmiennych, 

przedstawiające co najmniej koszty 

związane z zużyciem energii na metr 

sześcienny dostarczonej wody, środkami 

przyjętymi przez dostawców wody na 

potrzeby oceny zagrożenia na podstawie 

art. 8 ust. 4, uzdatnianiem i dystrybucją 

wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi, zbieraniem i oczyszczaniem 

ścieków, a także koszty związane ze 

środkami do celów art. 13, jeżeli takie 

środki zostały przyjęte przez dostawców 

wody; 

skreśla się 

Or. en 

Uzasadnienie 

xx 
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17.10.2018 A8-0288/184 

Poprawka  184 

Ulrike Müller 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 

Załącznik IV – akapit 1 – punkt 7 – litera e 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

e) kwota inwestycji uznanych przez 

dostawcę za konieczne do zapewnienia 

trwałości finansowej usług wodnych (w 

tym utrzymania infrastruktury) oraz 

kwota inwestycji faktycznie otrzymanych 

lub odzyskanych; 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Poprawka  185 

Ulrike Müller 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 

Załącznik IV – akapit 1 – punkt 7 – litera g 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

g) podsumowanie i statystyki 

dotyczące skarg konsumentów oraz 

terminowości i adekwatności reakcji na 

problemy; 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Poprawka  186 

Ulrike Müller 

w imieniu grupy ALDE 

 

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 

Załącznik II – Część B – punkt 2 

  

 

Tekst proponowany przez Komisję 

Częstotliwości pobierania próbek 

Wszystkie parametry określone zgodnie z art. 5 monitoruje się co najmniej z 

częstotliwościami określonymi w poniższej tabeli, chyba że na podstawie oceny ryzyka 

związanego z zaopatrzeniem przeprowadzonej zgodnie z art. 9 i częścią C niniejszego 

załącznika określono inną częstotliwość monitorowania. 

Tabela 1 

Minimalna częstotliwość pobierania próbek i wykonywania analiz do celów 

monitorowania zgodności 

Objętość (m3) wody dostarczanej lub 

produkowanej dziennie w strefie 

zaopatrzenia 

Minimalna liczba próbek 

rocznie 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: Wszystkie próbki pobiera się w okresach, gdy ryzyko przetrwania procesu uzdatniania 

przez patogeny jelitowe jest wysokie. 

 

b: Co najmniej 10 próbek pobiera się w okresach, gdy ryzyko przetrwania uzdatniania przez 

patogeny jelitowe jest wysokie. 

 

Uwaga 1: Strefa  zaopatrzenia jest określonym geograficznie obszarem, z którego pochodzi 

woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z jednego lub więcej źródeł, a jakość wody 

można uznać w przybliżeniu za jednolitą. 

Uwaga 2: Wielkości są obliczane jako średnie pobrane w ciągu roku kalendarzowego. 

Zamiast objętości wody można wykorzystać liczbę mieszkańców strefy zaopatrzenia w celu 

ustalenia minimalnej częstotliwości, przyjmując, że  zużycie wody wynosi 200 l/(dzień* na 

mieszkańca). 
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Uwaga 3: Państwa członkowskie, które postanowiły zwolnić poszczególne dostawy na mocy 

art. 3 ust. 2 lit. b)  stosują te częstotliwości wyłącznie do stref zaopatrzenia, które dystrybuują 

pomiędzy 10 a 100 m3 dziennie. 

 

Poprawka 

Częstotliwości pobierania próbek 

Wszystkie parametry określone zgodnie z art. 5 monitoruje się co najmniej z 

częstotliwościami określonymi w poniższej tabeli, chyba że na podstawie oceny ryzyka 

związanego z zaopatrzeniem przeprowadzonej zgodnie z art. 9 i częścią C niniejszego 

załącznika określono inną częstotliwość monitorowania. 

Tabela 

1 

 
 

Minimalna częstotliwość pobierania próbek i wykonywania analiz do 

celów monitorowania zgodności 

 
 

Objętość wody dostarczanej lub 

produkowanej dziennie w strefie 

zaopatrzenia  

(zob. uwaga 1 i 2) m3  
 

Parametr grupy A 

(parametr 

mikrobiologiczny) 

– 

liczba próbek 

rocznie  

(zob. uwaga 3)  
 

Parametr grupy B 

(parametr 

chemiczny) – 

liczba próbek 

rocznie  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(zob. uwaga 

4)  
 

> 0  

(zob. uwaga 

4)  
 

> 100  
 

≤ 1000  
 

4 1 

> 1000  
 

≤ 10000  
 

4 

 

+3 

 

na każde 1000 m3/d 

i ich część 

całkowitej objętości 

1 

 

+1 

 

na każde 1000 m3/d 

i ich część 

całkowitej objętości 

> 10000   
 

≤ 100000 3  

+ 1  

na każde 10000 

m3/dzień i  

i ich część 

całkowitej 

objętości  
 

> 100000  
 

 12  

+ 1  

na każde 25000 
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m3/dzień i ich 

część całkowitej 

objętości  
 

 

 

Uwaga 1: Strefa  zaopatrzenia jest określonym geograficznie obszarem, z którego pochodzi 

woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z jednego lub więcej źródeł, a jakość wody 

można uznać w przybliżeniu za jednolitą.  

 

Uwaga 2: Wielkości są obliczane jako średnie pobrane w ciągu roku kalendarzowego. 

Zamiast objętości wody można wykorzystać liczbę mieszkańców strefy zaopatrzenia w celu 

ustalenia minimalnej częstotliwości, przyjmując, że  zużycie wody wynosi 200 l/(dzień* na 

mieszkańca).  

 

Uwaga 3: Wskazaną częstotliwość oblicza się w następujący sposób: np. 4300 m3/dzień = 16 

próbek (cztery dla pierwszych 1000 m3/dzień + 12 dla dodatkowych 3300 m3/dzień).  

 

Uwaga 4: Państwa członkowskie, które postanowiły zwolnić poszczególne dostawy na mocy 

art. 3 ust. 2 lit. b) niniejszej dyrektywy stosują te częstotliwości wyłącznie do stref 

zaopatrzenia, które dystrybuują pomiędzy 10 a 100 m3 dziennie.  

Or. en 

 

 


