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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

18.10.2018 A8-0288/197 

Leasú  197 

Benedek Jávor 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

Tuarascáil A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine 

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

 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 13 – mír 1 – pointe c – pointe ii 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(ii) soláthar an uisce sin a chur chun 

cinn i bhfoirgnimh riaracháin agus phoiblí; 

(ii) soláthar saor in aisce an uisce sin a 

áirithiú i bhfoirgnimh riaracháin agus 

phoiblí, chomh maith le húsáid uisce a 

chuirtear i mbuidéil nó i gcoimeádáin 

phlaisteacha aon úsáide i rialtais agus i 

bhfoirgnimh den sórt sin a dhíspreagadh; 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

18.10.2018 A8-0288/198 

Leasú  198 

Benedek Jávor 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

Tuarascáil A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine 

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

 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 13 – mír 1 – pointe c – pointe iii 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(iii) soláthar saor in aisce an uisce sin a 

chur chun cinn i mbialanna, i gceaintíní, 

agus i seirbhísí lónadóireachta. 

(iii) soláthar saor in aisce an uisce sin a 

áirithiú do chustaiméirí i mbialanna, i 

bproinntithe, agus i seirbhísí 

lónadóireachta. 

Or. en 



 

AM\1166513GA.docx  PE624.160v03-00 

GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

18.10.2018 A8-0288/199 

Leasú  199 

Benedek Jávor 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

Tuarascáil A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine 

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

 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 13 – mír 2 a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 2 a. I gcás ina mbeidh oibleagáidí a 

leagtar amach san Airteagal seo ar 

údaráis phoiblí áitiúla faoin dlí náisiúnta, 

áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na 

modhanna agus na hacmhainní ag na 

húdaráis sin chun rochtain ar uisce atá 

ceaptha do thomhaltas an duine a áirithiú 

agus go bhfuil aon bhearta maidir leis sin 

comhréireach le toilleadh agus méid an 

líonra dáileacháin lena mbaineann. 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

18.10.2018 A8-0288/200 

Leasú  200 

Benedek Jávor 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

Tuarascáil A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine 

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

 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 13 – mír 2 b (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 2 b. Agus na sonraí arna mbailiú faoi 

na forálacha a leagtar i bpointe (a) 

d’Airteagal 15(1) á gcur san áireamh, 

comhoibreoidh an Coimisiún leis na 

Ballstáit agus leis an mBanc Eorpach 

Infheistíochta chun tacú le bardais san 

Aontas nach bhfuil an caipiteal is gá acu 

ionas go mbeidh siad in ann teacht ar 

chúnamh teicniúil, cistiú de chuid an 

Aontais atá ar fáil agus iasachtaí 

fadtéarmacha ar ráta fabhrach úis, go 

háirithe chun críche bonneagar uisce a 

chothabháil agus a athnuachan chun 

soláthar uisce d’ardcháilíocht a áirithiú, 

agus chun seirbhísí uisce agus 

sláintíochta a leathnú chuig grúpaí 

leochaileacha agus chuig pobail 

imeallaithe. 

Or. en 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

18.10.2018 A8-0288/201 

Leasú  201 

Benedek Jávor 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

Tuarascáil A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine 

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

 

Togra le haghaidh Treorach 

Airteagal 14 – mír 2 – fomhír 1 – pointe b a (nua) 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

 (b a) cóireáil agus dáileadh an uisce atá 

ceaptha do thomhaltas an duine, lena n-

áirítear na costais a bhaineann leis; 

Or. en 

(Nasctha chuig AM 125 ag ENVI.) 

Réasúnú 

Maidir leis an bhfaisnéis a sholáthrófar don phobal, ba cheart na costais a bhaineann leis an gcóireáil 

agus leis an dáileadh uisce, mar atá molta ag an gCoimisiún in Airteagal 14(a) (ii), a chur san áireamh 

in (ii). 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

18.10.2018 A8-0288/202 

Leasú  202 

Benedek Jávor 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

Tuarascáil A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine 

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

 

Togra le haghaidh Treorach 

Iarscríbhinn IV – mír 3 – pointe 2 – pointe b 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(b) sé mhí i gcás mórsholáthraithe 

uisce; 

(b) sé mhí i gcás meánsoláthraithe 

agus mórsholáthraithe uisce; 

Or. en 

Réasúnú 

I bhfianaise gur tugadh isteach catagóir nua de “mheánsoláthróirí uisce” in AM 43, tá sé tábhachtach 

athruithe iarmhartacha a dhéanamh anseo; murach sin ní bheadh sé soiléir cé chomh minic ba cheart do 

sholáthraithe uisce ar líne faisnéis ar líne faoi thorthaí an fhaireacháin ar pharaiméadair cheimiceacha a 

nuashonrú. I bhfianaise an athraithe a rinneadh ar na sainmhínithe, is ionann “meánsoláthraithe uisce” 

dá dtagraítear ag ENVI agus “mórsholáthraithe uisce” mar atá sainmhínithe ag an gCoimisiún. Dá bhrí 

sin, ba cheart an mhinicíocht chéanna a bheith ag meánsoláthraithe uisce le mórsholáthraithe uisce. 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

18.10.2018 A8-0288/203 

Leasú  203 

Benedek Jávor 

thar ceann Ghrúpa Verts/ALE 

 

Tuarascáil A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Cáilíocht an uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine 

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

 

Togra le haghaidh Treorach 

Iarscríbhinn IV – mír 1 – pointe 2 – pointe c 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(c) bliain i gcás mionsoláthraithe uisce; (c) bliain i gcás soláthraithe uisce an-

mhion agus mionsoláthraithe uisce; 

Or. en 

Réasúnú 

I bhfianaise gur tugadh isteach catagóir nua de “sholáthraithe uisce an-mhion” faoi AM 41, ní mór 

tagairt shoiléir a dhéanamh dóibh anseo chun a áirithiú go soláthróidh siad faisnéis ar líne freisin faoi 

thorthaí an fhaireacháin is déanaí ar pharaiméadair cheimiceacha. Maidir le mionsoláthraithe uisce, ba 

cheart feidhm a bheith ag an íosmhinicíocht nuashonraithe aon bhliain amháin. 

 


