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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

18.10.2018 A8-0288/206 

Leasú  206 

Miriam Dalli 

thar ceann Ghrúpa  S&D 

 

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 

Aithris 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

(2) Leagadh síos le Treoir 98/83/CE an 

creat dlíthiúil chun sláinte an duine a 

chosaint ar na héifeachtaí díobhálacha a 

ghabhann le héilliú aon uisce atá ceaptha 

do thomhaltas an duine trína áirithiú go 

mbeadh an t-uisce glan folláin. Ba cheart 

an cuspóir céanna a bheith leis an Treoir 

seo. Is gá, chuige sin, na híoscheanglais 

nach mór don uisce atá ceaptha chun na 

críche sin a chomhlíonadh a leagan síos ar 

leibhéal an Aontais . Ba cheart do na 

Ballstáit na bearta is gá a dhéanamh lena 

áirithiú go mbeadh an t-uisce atá ceaptha 

do thomhaltas an duine saor ó aon 

mhiocrogánaigh agus aon seadáin agus ó 

shubstaintí a d'fhéadfadh, i gcásanna 

áirithe, sláinte an duine a chur i mbaol, 

agus go gcomhlíonfadh sé na 

híoscheanglais sin. 

(2) Leagadh síos le Treoir 98/83/CE an 

creat dlíthiúil chun sláinte an duine a 

chosaint ar na héifeachtaí díobhálacha a 

ghabhann le héilliú aon uisce atá ceaptha 

do thomhaltas an duine trína áirithiú go 

mbeadh an t-uisce folláin agus glan. Ba 

cheart an cuspóir céanna a bheith leis an 

Treoir seo agus ba cheart go ndéanfadh sí 

rochtain uilíoch ar an uisce sin a 

sholáthar do chách san Aontas. Is gá, 

chuige sin, na híoscheanglais nach mór don 

uisce atá ceaptha chun na críche sin a 

chomhlíonadh a leagan síos ar leibhéal an 

Aontais. Ba cheart do na Ballstáit gach 

beart is gá a dhéanamh lena áirithiú go 

mbeadh an t-uisce atá ceaptha do 

thomhaltas an duine saor ó aon 

mhiocrogánaigh agus aon seadáin agus ó 

shubstaintí a d'fhéadfadh, i gcásanna 

áirithe, sláinte an duine a chur i mbaol, 

agus go gcomhlíonfadh sé na 

híoscheanglais sin. 

Or. en 

Réasúnú 

Ba cheart go mbeadh sé d’oibleagáid ar na Ballstáit rochtain uilíoch ar uisce a sholáthar do chách in 

AE. 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

18.10.2018 A8-0288/207 

Leasú  207 

Miriam Dalli 

thar ceann Ghrúpa  S&D 

 

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 1 – mír 2 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

2. Beidh sé mar chuspóir leis an 

Treoir seo sláinte an duine a chosaint ar na 

héifeachtaí díobhálacha a ghabhann le 

héilliú aon uisce atá ceaptha do thomhaltas 

an duine trína áirithiú go mbeidh an t-uisce 

glan folláin. 

2. Beidh sé mar chuspóir leis an 

Treoir seo sláinte an duine a chosaint ar na 

héifeachtaí díobhálacha a ghabhann le 

héilliú aon uisce atá ceaptha do thomhaltas 

an duine trína áirithiú go mbeidh an t-uisce 

folláin agus glan, agus rochtain uilíoch ar 

uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine 

a sholáthar. 

Or. en 

Réasúnú 

Leis an togra ón gCoimisiún, tugtar isteach oibleagáidí nua nach mbaineann le cáilíocht an uisce óil. In 

Airteagal 13 tá eilimintí sóisialta a bhaineann le hinrochtaineacht uisce óil, a thagraíonn go díreach do 

ghrúpaí leochaileacha agus imeallaithe, ar tugadh isteach iad mar fhreagairt don tionscnamh ó na 

saoránaigh dar teideal ‘Right2Water’ agus don éileamh an ceart ar uisce a chumhdach i ndlí AE. Chun 

Airteagal 13 a choimeád laistigh de raon feidhme na Treorach, is den riachtanas é an teideal a leasú 

chun an ghné maidir le rochtain ar uisce óil a chuimsiú. 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

18.10.2018 A8-0288/208 

Leasú  208 

Miriam Dalli 

thar ceann Ghrúpa  S&D 

 

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 

 

 
Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún Leasú 

1. Gan dochar d'Airteagal 9 de Threoir 

2000/60/CE, déanfaidh na Ballstáit gach 

beart is gá chun feabhas a chur ar an 

rochtain do chách ar an uisce atá ceaptha 

do thomhaltas an duine agus cuirfidh na 

Ballstáit úsáid an uisce sin chun cinn ar a 

gcríoch. Beidh na bearta uile seo a leanas 

san áireamh: 

1. Gan dochar d'Airteagal 9 de Threoir 

2000/60/CE, déanfaidh na Ballstáit gach 

beart is gá chun rochtain uilíoch a 

sholáthar do chách ar an uisce atá ceaptha 

do thomhaltas an duine agus cuirfidh na 

Ballstáit úsáid an uisce sin chun cinn ar a 

gcríoch. Beidh na bearta uile seo a leanas 

san áireamh: 

(a) daoine nach bhfuil rochtain acu ar 

uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, 

agus na cúiseanna leis an easpa rochtana 

sin (e.g. baill de ghrúpa leochaileach agus 

imeallaithe), a shainaithint, na deiseanna 

atá ann feabhas a chur ar an rochtain do na 

daoine sin a mheas agus iad a chur ar an 

eolas faoi na deiseanna atá ann nascadh leis 

an gcóras dáileacháin nó faoi mhodhanna 

malartacha maidir le rochtain a fháil ar an 

uisce sin; 

(a) daoine nach bhfuil rochtain acu, nó 

ar rochtain theoranta atá acu, ar uisce atá 

ceaptha do thomhaltas an duine, lena n-

áirítear grúpaí leochaileacha agus 

imeallaithe, agus na cúiseanna leis an 

easpa rochtana sin, a shainaithint, na 

deiseanna atá ann feabhas a chur ar an 

rochtain do na daoine sin a mheas, agus 

bearta a dhéanamh dá réir, agus iad a 

chur ar an eolas faoi na deiseanna atá ann 

nascadh leis an gcóras dáileacháin nó faoi 

mhodhanna malartacha maidir le rochtain a 

fháil ar an uisce sin; 

 

(b) trealamh amuigh faoin aer nó faoi 

dhíon a shocrú agus a chothabháil le go 

mbeidh teacht saor in aisce i spásanna 

poiblí ar uisce atá ceaptha do thomhaltas an 

duine; 

(b) trealamh amuigh faoin aer nó faoi 

dhíon a shocrú agus a chothabháil, lena n-

áirítear ionaid athlíonta, chun go mbeidh 

teacht saor in aisce i spásanna poiblí ar 

uisce atá ceaptha do thomhaltas an duine, 

go háirithe i limistéir a mbíonn líon mór 

daoine ag triall orthu; déanfar é sin in 

áiteanna ina bhfuil sé indéanta go 

teicniúil, ar bhealach atá comhréireach 
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leis an ngá atá leis na bearta sin agus 

cuirfear san áireamh dálaí áitiúla ar leith, 

amhail an aeráid agus an tíreolaíocht; 

(c) uisce atá ceaptha do thomhaltas an 

duine a chur chun cinn mar a leanas: 

(c) uisce atá ceaptha do thomhaltas an 

duine a chur chun cinn mar a leanas: 

(i) feachtais a sheoladh chun na 

saoránaigh a chur ar an eolas faoi 

cháilíocht an uisce sin; 

(i) feachtais a sheoladh chun na 

saoránaigh a chur ar an eolas faoi 

ardcháilíocht an uisce buacaire agus chun 

feasacht a ardú  faoin ionad athlíonta 

ainmnithe is gaire dóibh; 

(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 sna foirgnimh 

riaracháin agus phoiblí sin a 

dhíspreagadh; 

(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 

do chustaiméirí a spreagadh i mbialanna, i 

gceaintíní, agus i seirbhísí lónadóireachta. 

Or. en 

Réasúnú 

Ba cheart go mbeadh sé d’oibleagáid ar na Ballstáit rochtain uilíoch ar uisce a sholáthar do chách in 

AE. 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

18.10.2018 A8-0288/209 

Leasú  209 

Miriam Dalli 

thar ceann Ghrúpa  S&D 

 

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 

ghréasáin dáileacháin lena mbaineann. 

Or. en 

Réasúnú 

Ba cheart go mbeadh sé d’oibleagáid ar na Ballstáit rochtain uilíoch ar uisce a sholáthar do chách in 

AE. 
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA 

18.10.2018 A8-0288/210 

Leasú  210 

Miriam Dalli 

thar ceann Ghrúpa  S&D 

 

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 amach 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 

chun a chur ar a gcumas rochtain a fháil 

ar chúnamh teicniúil, ar chistiú de chuid 

an Aontais atá ar fáil agus ar 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 imeallaithe sa phobal. 

Or. en 

Réasúnú 

Ba cheart go mbeadh sé d’oibleagáid ar na Ballstáit rochtain uilíoch ar uisce a sholáthar do chách in 

AE. 

 


