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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0288/197 

Τροπολογία  197 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) προώθηση της παροχής τέτοιου 

νερού από τις δημόσιες διοικήσεις και στα 

δημόσια κτίρια· 

ii) διασφάλιση της δωρεάν παροχής 

τέτοιου νερού στις δημόσιες διοικήσεις και 

στα δημόσια κτίρια και αποθάρρυνση της 

χρήσης εμφιαλωμένου νερού σε 

πλαστικές φιάλες ή δοχεία μιας χρήσης 

στις εν λόγω δημόσιες διοικήσεις και στα 

δημόσια κτίρια· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0288/198 

Τροπολογία  198 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) προώθηση της δωρεάν παροχής 

τέτοιου νερού από εστιατόρια, καντίνες και 

υπηρεσίες τροφοδοσίας. 

iii) διασφάλιση της δωρεάν παροχής 

τέτοιου νερού σε πελάτες από εστιατόρια, 

καντίνες και υπηρεσίες τροφοδοσίας. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0288/199 

Τροπολογία  199 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Όταν οι υποχρεώσεις που 

θεσπίζονται στο παρόν άρθρο βαρύνουν 

τις τοπικές δημόσιες αρχές σύμφωνα με 

το εθνικό δίκαιο, τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 

διαθέτουν τα μέσα και τους πόρους για να 

εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε νερό 

ανθρώπινης κατανάλωσης και ότι 

οποιαδήποτε σχετικά μέτρα είναι 

αναλογικά προς την ικανότητα και το 

μέγεθος του οικείου δικτύου διανομής. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

18.10.2018 A8-0288/200 

Τροπολογία  200 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Βάσει των στοιχείων που 

συγκεντρώθηκαν δυνάμει των διατάξεων 

του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α), 

η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη 

μέλη και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων για να στηρίξουν τις 

δημοτικές αρχές στην ΕΕ που δεν 

διαθέτουν το απαραίτητο κεφάλαιο, 

προκειμένου οι τελευταίες να μπορέσουν 

να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνική 

βοήθεια, σε διαθέσιμους 

χρηματοδοτικούς πόρους της Ένωσης 

και σε μακροπρόθεσμα δάνεια με 

προνομιακό επιτόκιο, ιδίως για τους 

σκοπούς της συντήρησης και ανανέωσης 

των υποδομών ύδρευσης ώστε να 

εξασφαλίζεται η παροχή νερού υψηλής 

ποιότητας και να επεκταθούν οι 

υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης 

στις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες 

πληθυσμιακές ομάδες. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/201 

Τροπολογία  201 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) επεξεργασία και διανομή του 

νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των συναφών 

δαπανών· 

Or. en 

(Συνδέεται με την τροπολογία 125 της ENVI). 

Αιτιολόγηση 

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στο κοινό θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις δαπάνες που 

σχετίζονται με την επεξεργασία και τη διανομή του νερού, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο άρθρο 

14 στοιχείο α) σημείο ii), και όχι μόνο γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και τη διανομή του 

νερού. 
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EN United in diversity

 EN 

18.10.2018 A8-0288/202 

Τροπολογία  202 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) των έξι μηνών για μεγάλους φορείς 

ύδρευσης· 

β) των έξι μηνών για μεσαίους και 

μεγάλους φορείς ύδρευσης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένης της εισαγωγής μιας νέας κατηγορίας «μεσαίων φορέων ύδρευσης» μέσω της τροπολογίας 43, 

είναι σημαντικό να υπάρξουν επακόλουθες αλλαγές στο στοιχείο αυτό· διαφορετικά δεν θα είναι σαφές με 

ποια συχνότητα οι μεσαίοι φορείς ύδρευσης θα πρέπει να επικαιροποιούν τις πληροφορίες στο διαδίκτυο 

σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των χημικών παραμέτρων. Λόγω της αλλαγής στους 

ορισμούς, οι «μεσαίοι φορείς ύδρευσης» στους οποίους αναφέρεται η ENVI αντιστοιχούν στους «μεγάλους 

φορείς ύδρευσης» με βάση τους ορισμούς της Επιτροπής. Οι μεσαίοι φορείς ύδρευσης θα πρέπει, ως εκ 

τούτου, να υπόκεινται στην ίδια συχνότητα επικαιροποίησης με τους μεγάλους φορείς ύδρευσης. 
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EN United in diversity

 EN 

18.10.2018 A8-0288/203 

Τροπολογία  203 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) του ενός έτους για μικρούς φορείς 

ύδρευσης· 

γ) του ενός έτους για πολύ μικρούς 

και μικρούς φορείς ύδρευσης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένης της εισαγωγής μιας νέας κατηγορίας «πολύ μικρών φορέων ύδρευσης» μέσω της τροπολογίας 

41, οι φορείς αυτοί πρέπει να αναφέρονται ρητά στο σημείο αυτό έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι και αυτοί 

παρέχουν πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα της παρακολούθησης όσον 

αφορά τις χημικές παραμέτρους. Όπως και για τους μικρούς φορείς ύδρευσης, θα πρέπει να ισχύει η 

ελάχιστη συχνότητα ενημέρωσης ανά έτος. 

 


