
 

AM\1166513SL.docx  PE624.160v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

18.10.2018 A8-0288/197 

Predlog spremembe  197 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 – točka c – točka ii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) spodbujanjem oskrbe s takšno vodo 

v upravah in javnih zgradbah; 

(ii) zagotavljanjem brezplačne oskrbe s 

takšno vodo v upravah in javnih stavbah 

ter odvračanjem od uporabe z vodo 

polnjenih plastenk ali posod za enkratno 

uporabo v takšnih upravah in stavbah; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/198 

Predlog spremembe  198 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 1 – točka c – točka iii 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) spodbujanjem proste oskrbe s 

takšno vodo v restavracijah, menzah in 

gostilnah. 

(iii) zagotavljanjem proste oskrbe 

strank s takšno vodo v restavracijah, 

menzah in gostilnah. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/199 

Predlog spremembe  199 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 2 a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Kadar so obveznosti iz tega člena 

lokalnim organom naložene po 

nacionalnem pravu, države članice 

zagotovijo, da imajo ti organi sredstva in 

vire za zagotovitev dostopa do vode, 

namenjene za prehrano ljudi, in da so vsi 

sprejeti ukrepi sorazmerni z zmogljivostmi 

in velikostjo posameznega vodovodnega 

omrežja. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/200 

Predlog spremembe  200 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Člen 13 – odstavek 2 b (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Komisija ob upoštevanju podatkov, 

zbranih v skladu z določbami iz točke (a) 

člena 15(1), sodeluje z državami 

članicami in Evropsko investicijsko banko 

pri podpori mestnimi občinam v Uniji, ki 

nimajo dovolj kapitala za dostop do 

tehnične pomoči, razpoložljivega 

financiranja Unije in dolgoročnih posojil 

po ugodnejši obrestni meri, predvsem 

zato, da bi z vzdrževanjem in obnovo 

vodne infrastrukture zagotavljali oskrbo s 

kakovostno vodo ter razširili vodne in 

komunalne storitve na ranljive in 

marginalizirane skupine prebivalstva. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/201 

Predlog spremembe  201 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo) 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) čiščenje in distribucija vode, 

namenjene za prehrano ljudi, vključno s 

stroški, povezanimi s tem; 

Or. en 

(Povezano s predlogom spremembe 125 odbora ENVI.) 

Obrazložitev 

Informacije, ki se zagotavljajo javnosti, bi morale vključevati stroške, povezane s čiščenjem in 

distribucijo vode, kot je predlagala Komisija v členu 14(a)(ii), in ne samo splošnih informacij o čiščenju 

in distribuciji vode. 
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18.10.2018 A8-0288/202 

Predlog spremembe  202 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Priloga IV –odstavek 1 – točka 2 – točka b 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) šestih mesecev za velike 

dobavitelje vode, 

(b) šestih mesecev za srednje in velike 

dobavitelje vode, 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi uvedbe nove kategorije „srednje velikih dobaviteljev vode“ v predlogu spremembe 43 je treba 

tukaj ustrezno spremeniti besedilo, saj drugače ne bi bilo jasno, kako pogosto naj bi morali srednje veliki 

dobavitelji vode posodabljati spletne informacije o rezultatih spremljanja kemičnih parametrov. Glede na 

spremembo opredelitve so „srednje veliki ponudniki vode“, kot jih predlaga odbor ENVI, enaki „velikim 

ponudnikom vode“, kot jih opredeljuje Komisija. Za srednje velike ponudnike vode bi zato morala veljati 

enaka pogostost posodabljanja informacij kot za velike ponudnike vode. 
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18.10.2018 A8-0288/203 

Predlog spremembe  203 

Benedek Jávor 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi 

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

 

Predlog direktive 

Priloga IV –odstavek 1 – točka 2 – točka c 

 
Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) enega leta za male dobavitelje 

vode, 

(c) enega leta za zelo male in male 

dobavitelje vode, 

Or. en 

Obrazložitev 

Zaradi uvedbe nove kategorije „zelo malih dobaviteljev vode“ v predlogu spremembe 41 jih je treba tukaj 

izrecno omeniti, da se zagotovi, da bodo tudi oni zagotavljali spletne informacije o nedavnih rezultatih 

spremljanja kemičnih parametrov. Kar zadeva male dobavitelje vode pa bi se morala uporabljati 

minimalna pogostnost posodabljanja enkrat na leto. 

 


