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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0288/197 

Poprawka  197 

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 ii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) działania zachęcające do 

udostępniania takiej wody w budynkach 

administracji i użyteczności publicznej; 

(ii) zapewnienie darmowego dostępu 

do takiej wody w budynkach administracji 

i użyteczności publicznej, a także 

zniechęcanie do korzystania z wody w 

butelkach lub pojemnikach 

jednorazowego użytku w budynkach 

administracji i użyteczności publicznej; 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0288/198 

Poprawka  198 

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 iii 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(iii) działania zachęcające do 

darmowego udostępniania takiej wody w 

restauracjach, stołówkach i w ramach usług 

gastronomicznych. 

(iii) zapewnienie darmowego 

udostępniania takiej wody klientom w 

restauracjach, stołówkach i w ramach usług 

gastronomicznych. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0288/199 

Poprawka  199 

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 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Jeżeli na mocy prawa krajowego 

na lokalnych organach publicznych 

spoczywają obowiązki określone w 

niniejszym artykule, państwa 

członkowskie dopilnowują, aby te organy 

dysponowały środkami i zasobami 

potrzebnymi do zagwarantowania dostępu 

do wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi oraz by podjęte w związku z tym 

działania były proporcjonalne do 

możliwości i wielkości danej sieci 

dystrybucji. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0288/200 

Poprawka  200 

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 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Biorąc pod uwagę dane 

zgromadzone na mocy przepisów art. 15 

ust. 1 lit. a), Komisja współpracuje z 

państwami członkowskimi i Europejskim 

Bankiem Inwestycyjnym, udzielając 

wsparcia tym gminom w Unii, które nie 

dysponują niezbędnym kapitałem, aby 

umożliwić im dostęp do pomocy 

technicznej, dostępnych funduszy 

unijnych oraz pożyczek długoterminowych 

o preferencyjnym oprocentowaniu, 

szczególnie w celu utrzymania i 

modernizacji infrastruktury 

wodociągowej, tak by zapewnić 

zaopatrzenie w wysokiej jakości wodę oraz 

rozszerzyć usługi wodno-kanalizacyjne na 

grupy ludności znajdujące się w 

niekorzystnej sytuacji i zmarginalizowane. 

Or. en 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0288/201 

Poprawka  201 

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 14 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b a (nowa) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ba) uzdatnianie i dystrybucja wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w 

tym powiązane koszty; 

Or. en 

(poprawka związana z popr. 125 komisji ENVI) 

Uzasadnienie 

Informacje, które mają być podawane do wiadomości publicznej, powinny obejmować koszty związane z 

uzdatnianiem i dystrybucją wody, zgodnie z propozycją Komisji zawartą w art. 14 lit. a) ppkt (ii), a nie 

tylko ogólne informacje na temat uzdatniania i dystrybucji wody. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0288/202 

Poprawka  202 

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 

Załącznik IV – akapit 1 – punkt 2 – litera b 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

b) sześć miesięcy w przypadku 

dużych dostawców wody; 

b) sześć miesięcy w przypadku 

średnich i dużych dostawców wody; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W związku z wprowadzeniem nowej kategorii „średnich dostawców wody” w popr. 43 należy wprowadzić 

odpowiednie zmiany również w tym miejscu, w przeciwnym razie nie byłoby jasne, jak często średni 

dostawcy wody powinni aktualizować zamieszczane online informacje dotyczące wyników monitorowania 

parametrów chemicznych. Mając na uwadze zmianę definicji, „średni dostawcy wody”, o których mowa 

w dokumencie komisji ENVI, odpowiadają „dużym dostawcom wody” zdefiniowanym przez Komisję. 

Średni dostawcy wody powinni zatem aktualizować dane z taką samą częstotliwością jak duzi dostawcy 

wody. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0288/203 

Poprawka  203 

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 

Załącznik IV – akapit 1 – punkt 2 – litera c 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) jeden rok w przypadku małych 

dostawców wody; 

c) jeden rok w przypadku bardzo 

małych i małych dostawców wody; 

Or. en 

Uzasadnienie 

W związku z wprowadzeniem nowej kategorii „bardzo małych dostawców wody” w popr. 41 należy 

odnieść się do nich wyraźnie również w tym miejscu, aby zadbać o to, by przedstawiali oni również online 

informacje o najnowszych wynikach monitorowania parametrów chemicznych. Małych dostawców wody 

powinien obowiązywać wymóg aktualizacji przynajmniej raz do roku. 

 


