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18.10.2018 A8-0288/187 

Poprawka  187 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Dyrektywą 98/83/WE ustanowiono 

ramy prawne ochrony zdrowia ludzi przed 

szkodliwymi skutkami wszelkiego 

zanieczyszczenia wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi poprzez zapewnienie, 

aby była ona zdatna do użycia i czysta. 

Niniejsza dyrektywa powinna mieć taki 

sam cel. Dlatego też niezbędne jest 

ustanowienie na poziomie unijnym 

minimalnych wymogów, które spełniać 

musi woda przeznaczona do tego celu. 

Państwa członkowskie powinny 

zastosować niezbędne środki w celu 

zapewnienia, aby woda przeznaczona do 

spożycia przez ludzi była wolna od 

wszelkich mikroorganizmów i pasożytów 

oraz wszelkich substancji, które w 

pewnych przypadkach stanowią 

potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, 

oraz aby spełniała ona wspomniane 

minimalne wymogi. 

(2) Dyrektywą 98/83/WE ustanowiono 

ramy prawne ochrony zdrowia ludzi przed 

szkodliwymi skutkami wszelkiego 

zanieczyszczenia wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi poprzez zapewnienie, 

aby była ona zdatna do użycia i czysta. 

Niniejsza dyrektywa powinna mieć taki 

sam cel i powinna zapewnić powszechny 

dostęp do takiej wody dla wszystkich w 

Unii. Dlatego też niezbędne jest 

ustanowienie na poziomie unijnym 

minimalnych wymogów, które spełniać 

musi woda przeznaczona do tego celu. 

Państwa członkowskie powinny 

zastosować wszystkie niezbędne środki w 

celu zapewnienia, aby woda przeznaczona 

do spożycia przez ludzi była wolna od 

wszelkich mikroorganizmów i pasożytów 

oraz wszelkich substancji, które w 

pewnych przypadkach stanowią 

potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, 

oraz aby spełniała ona wspomniane 

minimalne wymogi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z programem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, a w szczególności z 

celem zrównoważonego rozwoju ONZ nr 6, w 2015 r. został przyjęty cel dotyczący zapewnienia 

powszechnego i sprawiedliwego dostępu dla wszystkich do bezpiecznej i przystępnej cenowo wody pitnej. 

Powinno to zostać tu odzwierciedlone. 
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18.10.2018 A8-0288/188 

Poprawka  188 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 

Motyw 14 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(14) Podejście oparte na analizie ryzyka 

powinno być stopniowo wprowadzane 

przez wszystkich dostawców wody, w tym 

małe podmioty, ponieważ ocena dyrektywy 

98/83/WE wykazała, że dostawcy nie w 

pełni je wdrażają, co jest czasami 

spowodowane kosztami przeprowadzania 

niepotrzebnych operacji monitorowania. 

Przy stosowaniu podejścia opartego na 

analizie ryzyka należy uwzględniać 

kwestie bezpieczeństwa. 

(14) Podejście oparte na analizie ryzyka 

powinno być wprowadzane przez 

wszystkich dostawców wody, w tym 

bardzo małe, małe i średnie podmioty, 

ponieważ ocena dyrektywy 98/83/WE 

wykazała, że dostawcy nie w pełni je 

wdrażają, co jest czasami spowodowane 

kosztami przeprowadzania niepotrzebnych 

operacji monitorowania, przy 

jednoczesnym umożliwieniu możliwości 

odstępstw w odniesieniu do bardzo małych 

dostawców. Przy stosowaniu podejścia 

opartego na analizie ryzyka należy 

uwzględniać kwestie bezpieczeństwa i 

zasadę „zanieczyszczający płaci”. W 

przypadku mniejszych dostawców wody 

właściwy organ powinien zapewniać 

wsparcie przy operacjach monitorowania 

dzięki wsparciu ekspertów. 

Or. en 

(Powiązana z poprawkami 23, 41, 77 i 90.) 

Uzasadnienie 

Korekta nadzoru w sprawozdaniu ENVI AM 23. Komisja ENVI wprowadziła nową kategorię „bardzo 

małych dostawców” (AM 41). W sprawozdaniu przewidziano również możliwość zwolnienia bardzo 

małych dostawców z oceny zagrożeń (AM 77) oraz, pod pewnymi warunkami, z oceny ryzyka związanego 

z zaopatrzeniem (AM 90). Oznacza to jednak, że dostawcy ci powinni a priori stosować w pierwszej 

kolejności podejście oparte na analizie ryzyka. Należy ich zatem umieścić w poprawce, z odniesieniem do 

ewentualnych odstępstw. 
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Poprawka  189 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 1 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Celem niniejszej dyrektywy jest 

ochrona zdrowia ludzkiego przed 

szkodliwymi skutkami wszelkiego 

zanieczyszczenia wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi przez zapewnienie, 

aby była zdatna do użycia i czysta. 

2. Celem niniejszej dyrektywy jest 

ochrona zdrowia ludzkiego przed 

szkodliwymi skutkami wszelkiego 

zanieczyszczenia wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi przez zapewnienie, 

aby była zdatna do użycia i czysta oraz 

zapewnienie powszechnego dostępu do 

wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Zgodnie z programem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, a w szczególności z 

celem zrównoważonego rozwoju ONZ nr 6, w 2015 r. został przyjęty cel dotyczący zapewnienia 

powszechnego i sprawiedliwego dostępu dla wszystkich do bezpiecznej i przystępnej cenowo wody pitnej. 

Powinno to zostać tu odzwierciedlone. 
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Poprawka  190 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 – wprowadzenie  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nie naruszając art. 9 dyrektywy 

2000/60/WE, państwa członkowskie 

stosują wszelkie niezbędne środki, aby 

poprawić powszechny dostęp do wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi i 

wspierają stosowanie tych środków na 

swoim terytorium. Dotyczy to wszystkich 

poniższych środków: 

1. Nie naruszając art. 9 dyrektywy 

2000/60/WE, państwa członkowskie 

stosują wszelkie niezbędne środki, aby 

zapewnić powszechny dostęp do wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi i 

wspierają stosowanie tych środków na 

swoim terytorium. Dotyczy to wszystkich 

poniższych środków: 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/191 

Poprawka  191 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 a 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) identyfikacja osób bez dostępu do 

wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi oraz przyczyn braku dostępu (np. 

przynależność do wrażliwych i 

zmarginalizowanych grup), ocena 

możliwości poprawy dostępu dla tych osób 

i informowanie ich o możliwościach 

podłączenia się do systemu 

dystrybucyjnego lub o alternatywnych 

sposobach uzyskania dostępu do wody; 

a) identyfikacja osób bez dostępu lub 

z ograniczonym dostępem do wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w 

tym grup w niekorzystnej sytuacji i grup 

marginalizowanych, oraz przyczyn braku 

dostępu, ocena możliwości i 

podejmowanie działań w celu poprawy 

dostępu dla tych osób i informowanie ich o 

możliwościach podłączenia się do systemu 

dystrybucyjnego lub o alternatywnych 

sposobach uzyskania dostępu do wody; 

Or. en 



 

AM\1166518PL.docx  PE624.160v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0288/192 

Poprawka  192 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 a a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 aa) zapewnienie powszechnych dostaw 

wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/193 

Poprawka  193 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 a b (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ab) zakaz odłączania wody od 

gospodarstw domowych przez dostawców; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/194 

Poprawka  194 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 a c (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ac) dopilnowanie, by niezbędna 

minimalna ilość wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi była dostarczana 

wszystkim obywatelom i bez względu na 

okoliczności; W przypadku opóźnionych 

płatności dostawcy mogą zainstalować 

ogranicznik podaży zapewniający 

dostarczanie podstawowych codziennych 

dostaw na osobę zgodnie z zaleceniami 

Światowej Organizacji Zdrowia; 

Or. en 



 

AM\1166518PL.docx  PE624.160v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0288/195 

Poprawka  195 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) instalacja i utrzymanie na zewnątrz 

i w budynkach sprzętu zapewniającego 

swobodny dostęp do wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi w przestrzeni 

publicznej; 

b) instalacja i utrzymanie na zewnątrz 

i w budynkach sprzętu zapewniającego 

swobodny dostęp do wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi w przestrzeni 

publicznej, w tym punktów uzupełniania 

zasobów wody, w szczególności w 

obszarach o wysokim natężeniu ruchu 

pieszego; powinno się to gwarantować w 

miarę technicznych możliwości w sposób 

proporcjonalny do zapotrzebowania na 

takie środki i z uwzględnieniem 

specyficznych warunków lokalnych, 

takich jak klimat czy położenie 

geograficzne; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/196 

Poprawka  196 

Benedek Jávor 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

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 i 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(i) organizacja kampanii 

informacyjnych dotyczących jakości takiej 

wody; 

(i) organizacja kampanii 

informacyjnych dotyczących wysokiej 

jakości wody wodociągowej oraz 

podnoszących świadomość na temat 

najbliższych wyznaczonych punktów 

uzupełniania zasobów wody; 

Or. en 

 


