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Poprawka 1
Csaba Sándor Tabajdi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. oświadcza, że woda stanowi wspólny 
zasób ludzkości i dobro publiczne, w 
związku z czym nie powinna być źródłem 
zysku, a dostęp do wody powinien należeć 
do podstawowych i powszechnych praw; 
podkreśla, że ze względów 
środowiskowych i zdrowotnych 
zrównoważone użytkowanie wody to 
konieczność i podstawowy element cyklu 
regulacji klimatu; powtarza, że 
„gospodarka zasobami wodnymi nie 
powinna podlegać zasadom rynku 
wewnętrznego” (rezolucja PE P5_TA 
(2004)0183), oraz zachęca Komisję 
Europejską do dokonania przeglądu 
odnośnych przepisów, zwłaszcza o 
zamówieniach publicznych i koncesjach, 
tak aby zagwarantować własność i 
gospodarkę publiczną w zakresie wody i 
infrastruktury wodociągowej;

1. oświadcza, że woda stanowi wspólny 
zasób ludzkości i dobro publiczne; nie 
powinna zatem być źródłem 
nieuzasadnionego zysku, a dostęp do 
wody powinien należeć do podstawowych i 
powszechnych praw; podkreśla, że ze 
względów środowiskowych i zdrowotnych 
zrównoważone użytkowanie wody to 
konieczność i podstawowy element cyklu 
regulacji klimatu; powtarza, że 
„gospodarka zasobami wodnymi nie 
powinna podlegać zasadom rynku 
wewnętrznego” (rezolucja PE P5_TA 
(2004)0183);

Or. en

Poprawka 2
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. oświadcza, że woda stanowi wspólny 
zasób ludzkości i dobro publiczne, w 
związku z czym nie powinna być źródłem 
zysku, a dostęp do wody powinien należeć 
do podstawowych i powszechnych praw; 
podkreśla, że ze względów 
środowiskowych i zdrowotnych 
zrównoważone użytkowanie wody to 
konieczność i podstawowy element cyklu 

1. oświadcza, że woda stanowi wspólny 
zasób ludzkości i dobro publiczne, w 
związku z czym nie powinna być źródłem 
zysku, a dostęp do wody powinien należeć 
do podstawowych i powszechnych praw; 
podkreśla, że ze względów 
środowiskowych i zdrowotnych 
zrównoważone użytkowanie wody to 
konieczność i podstawowy element cyklu 
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regulacji klimatu; powtarza, że 
„gospodarka zasobami wodnymi nie 
powinna podlegać zasadom rynku 
wewnętrznego” (rezolucja PE P5_TA 
(2004)0183), oraz zachęca Komisję 
Europejską do dokonania przeglądu 
odnośnych przepisów, zwłaszcza o 
zamówieniach publicznych i koncesjach, 
tak aby zagwarantować własność i 
gospodarkę publiczną w zakresie wody i 
infrastruktury wodociągowej;

regulacji klimatu; powtarza, że 
„gospodarka zasobami wodnymi nie 
powinna podlegać zasadom rynku 
wewnętrznego” (rezolucja PE P5_TA 
(2004)0183), oraz zachęca Komisję 
Europejską do dokonania przeglądu 
odnośnych przepisów, zwłaszcza o 
zamówieniach publicznych i koncesjach;

Or. de

Poprawka 3
Nikolaos Chountis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. oświadcza, że woda stanowi wspólny 
zasób ludzkości i dobro publiczne, w 
związku z czym nie powinna być źródłem 
zysku, a dostęp do wody powinien należeć 
do podstawowych i powszechnych praw; 
podkreśla, że ze względów 
środowiskowych i zdrowotnych 
zrównoważone użytkowanie wody to 
konieczność i podstawowy element cyklu 
regulacji klimatu; powtarza, że 
„gospodarka zasobami wodnymi nie 
powinna podlegać zasadom rynku 
wewnętrznego” (rezolucja PE P5_TA 
(2004)0183), oraz zachęca Komisję 
Europejską do dokonania przeglądu 
odnośnych przepisów, zwłaszcza o 
zamówieniach publicznych i koncesjach, 
tak aby zagwarantować własność i 
gospodarkę publiczną w zakresie wody i 
infrastruktury wodociągowej;

1. oświadcza, że woda stanowi wspólny 
zasób ludzkości i dobro publiczne, w 
związku z czym nie powinna być źródłem 
zysku, a dostęp do wody powinien należeć 
do podstawowych i powszechnych praw; 
podkreśla, że ze względów 
środowiskowych i zdrowotnych 
zrównoważone użytkowanie wody to 
konieczność i podstawowy element cyklu 
regulacji klimatu; powtarza, że 
„gospodarka zasobami wodnymi nie 
powinna podlegać zasadom rynku 
wewnętrznego” (rezolucja PE P5_TA 
(2004)0183), oraz zachęca Komisję 
Europejską i państwa członkowskie do 
zagwarantowania własności i gospodarki 
publicznej w zakresie wody i infrastruktury 
wodociągowej;

Or. en
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Poprawka 4
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. oświadcza, że woda stanowi wspólny 
zasób ludzkości i dobro publiczne, w 
związku z czym nie powinna być źródłem 
zysku, a dostęp do wody powinien należeć 
do podstawowych i powszechnych praw; 
podkreśla, że ze względów 
środowiskowych i zdrowotnych 
zrównoważone użytkowanie wody to 
konieczność i podstawowy element cyklu 
regulacji klimatu; powtarza, że 
„gospodarka zasobami wodnymi nie 
powinna podlegać zasadom rynku 
wewnętrznego” (rezolucja PE P5_TA 
(2004)0183), oraz zachęca Komisję 
Europejską do dokonania przeglądu 
odnośnych przepisów, zwłaszcza o 
zamówieniach publicznych i koncesjach, 
tak aby zagwarantować własność i 
gospodarkę publiczną w zakresie wody i 
infrastruktury wodociągowej;

1. oświadcza, że woda stanowi wspólny 
zasób ludzkości i dobro publiczne, w 
związku z czym nie powinna być źródłem 
zysku, a dostęp do wody powinien należeć 
do podstawowych i powszechnych praw; 
podkreśla, że ze względów 
środowiskowych i zdrowotnych 
zrównoważone użytkowanie wody to 
konieczność i podstawowy element cyklu 
regulacji klimatu; powtarza, że 
„gospodarka zasobami wodnymi nie 
powinna podlegać zasadom rynku 
wewnętrznego” (rezolucja PE P5_TA 
(2004)0183), oraz zachęca Komisję 
Europejską do dokonania przeglądu 
odnośnych przepisów, zwłaszcza o 
zamówieniach publicznych i koncesjach, 
tak aby zagwarantować własność i 
gospodarkę wyłącznie publiczną lub 
ponowne ich przekazanie władzom 
publicznym w zakresie wody i 
infrastruktury wodociągowej;

Or. de

Poprawka 5
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. oświadcza, że woda stanowi wspólny 
zasób ludzkości i dobro publiczne, w 
związku z czym nie powinna być źródłem 
zysku, a dostęp do wody powinien należeć 
do podstawowych i powszechnych praw; 
podkreśla, że ze względów 
środowiskowych i zdrowotnych 

1. oświadcza, że woda stanowi wspólny 
zasób ludzkości i dobro publiczne, w 
związku z czym nie powinna być źródłem 
zysku z obrotu handlowego, a dostęp do 
wody powinien należeć do podstawowych i 
powszechnych praw; podkreśla, że ze 
względów środowiskowych i zdrowotnych 
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zrównoważone użytkowanie wody to 
konieczność i podstawowy element cyklu 
regulacji klimatu; powtarza, że 
„gospodarka zasobami wodnymi nie 
powinna podlegać zasadom rynku 
wewnętrznego” (rezolucja PE P5_TA 
(2004)0183), oraz zachęca Komisję 
Europejską do dokonania przeglądu 
odnośnych przepisów, zwłaszcza o 
zamówieniach publicznych i koncesjach, 
tak aby zagwarantować własność i 
gospodarkę publiczną w zakresie wody i 
infrastruktury wodociągowej;

zrównoważone użytkowanie wody to 
konieczność i podstawowy element cyklu 
regulacji klimatu; powtarza, że 
„gospodarka zasobami wodnymi nie 
powinna podlegać zasadom rynku 
wewnętrznego” (rezolucja PE P5_TA 
(2004)0183), oraz zachęca Komisję 
Europejską do dokonania przeglądu 
odnośnych przepisów, zwłaszcza o 
zamówieniach publicznych i koncesjach, 
tak aby zagwarantować własność i 
gospodarkę publiczną w zakresie wody i 
infrastruktury wodociągowej oraz 
prawidłową jej dystrybucję;

Or. pl

Poprawka 6
Csaba Sándor Tabajdi

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że usługi wodne 
przewidziane w prawodawstwie UE uznaje 
się za usługi świadczone w ogólnym 
interesie gospodarczym, które mogą być 
świadczone przez władze publiczne oraz 
zaufane podmioty publiczne i prywatne; 
podkreśla, że uregulowanie usług 
wodnych oraz ich zapewnianie powinno 
odbywać się przy poszanowaniu zasad 
dotyczących zachowania ciągłości usług, 
jakości, bezpieczeństwa dostaw, równego 
dostępu, przystępnych cen, wpływu na 
środowisko i akceptowalności kulturowej i 
społecznej oraz zasady „zanieczyszczający 
płaci”, a jednocześnie należy również 
dążyć do tego, by wypełniały one 
najwyższe standardy zrównoważenia 
środowiskowego i efektywności 
środowiskowej;

Or. en
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Poprawka 7
Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zaniepokojony tym, że w wielu 
regionach Europy brak równowagi 
pomiędzy zapotrzebowaniem na wodę a 
dostępnymi zasobami osiągnął alarmujący 
poziom, a zmiana klimatu może jeszcze 
bardziej pogorszyć sytuację; niedobór 
wody stale występuje obecnie na całym 
terytorium niektórych państw 
członkowskich;

2. jest zaniepokojony tym, że w wielu 
regionach Europy brak równowagi 
pomiędzy zapotrzebowaniem na wodę a 
dostępnymi zasobami osiągnął alarmujący 
poziom, a zmiana klimatu może jeszcze 
bardziej pogorszyć sytuację; niedobór 
wody i susza stale występują obecnie na 
całym terytorium niektórych państw 
członkowskich;

Or. es

Poprawka 8
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zaniepokojony tym, że w wielu 
regionach Europy brak równowagi 
pomiędzy zapotrzebowaniem na wodę a 
dostępnymi zasobami osiągnął alarmujący 
poziom, a zmiana klimatu może jeszcze 
bardziej pogorszyć sytuację; niedobór 
wody stale występuje obecnie na całym 
terytorium niektórych państw 
członkowskich;

2. jest zaniepokojony tym, że w wielu 
regionach Europy brak równowagi 
pomiędzy zapotrzebowaniem na wodę a 
dostępnymi zasobami osiągnął alarmujący 
poziom; niedobór wody stale występuje 
obecnie na całym terytorium niektórych 
państw członkowskich;

Or. en

Poprawka 9
Nikolaos Chountis
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Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zaniepokojony tym, że w wielu 
regionach Europy brak równowagi 
pomiędzy zapotrzebowaniem na wodę a 
dostępnymi zasobami osiągnął alarmujący 
poziom, a zmiana klimatu może jeszcze 
bardziej pogorszyć sytuację; niedobór 
wody stale występuje obecnie na całym 
terytorium niektórych państw 
członkowskich;

2. jest zaniepokojony tym, że w wielu 
regionach Europy brak równowagi 
pomiędzy zapotrzebowaniem na wodę a 
dostępnymi zasobami osiągnął alarmujący 
poziom, a zmiana klimatu może jeszcze 
bardziej pogorszyć sytuację; niedobór 
wody stale występuje obecnie na całym 
terytorium niektórych państw 
członkowskich; wzywa do jak największej 
ostrożności w odniesieniu do 
potencjalnego negatywnego 
oddziaływania na środowisku programów 
stworzonych w celu zmiany przebiegu 
koryta rzeki lub modyfikacji istniejących 
przepływów bądź biegów rzek, które 
potencjalnie stanowią poważne zagrożenie 
dla trwałości zasobów wodnych oraz 
równowagi ekologicznej; przypomina, że 
choć w niektórych regionach konieczne 
może być wykorzystywanie zakładów 
odsalania w celu zwalczania niedoboru 
wody, proces ten powinien odbywać się 
zawsze przy poszanowaniu najbardziej 
restrykcyjnych standardów 
środowiskowych, zarówno w odniesieniu 
do miejsca jego prowadzenia, poziomu 
zużycia energii, jak i bezpiecznego 
utylizowania uzyskanej soli;

Or. en

Poprawka 10
Csaba Sándor Tabajdi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. jest zaniepokojony tym, że w wielu 2. jest zaniepokojony tym, że w wielu 
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regionach Europy brak równowagi 
pomiędzy zapotrzebowaniem na wodę a 
dostępnymi zasobami osiągnął alarmujący 
poziom, a zmiana klimatu może jeszcze 
bardziej pogorszyć sytuację; niedobór 
wody stale występuje obecnie na całym 
terytorium niektórych państw 
członkowskich;

regionach Europy brak równowagi 
pomiędzy zapotrzebowaniem na wodę a 
dostępnymi zasobami osiągnął alarmujący 
poziom, a zmiana klimatu może jeszcze 
bardziej pogorszyć sytuację; niedobór 
wody stale występuje obecnie na całym 
terytorium niektórych państw 
członkowskich; podkreśla, że zmiana 
klimatu i spowodowane nią zmiany 
warunków pogodowych mają znaczący 
wpływ na jakość i dostępność 
europejskich zasobów wodnych, że 
odsetek obszarów, na których występują 
szczególne deficyty wody, ma wzrosnąć z 
19% do 35% do lat 2070., a także, że 
ekstremalne zdarzenia pogodowe 
związane z klimatem stanowią dodatkowe 
wyzwania dla efektywnej gospodarki 
wodnej; podkreśla, że działania 
adaptacyjne na szczeblu lokalnym, 
regionalnym i krajowym będą skuteczne 
tylko wtedy, gdy zapewni się ich 
koordynację na szczeblu UE, a praktyki w 
zakresie efektywnej gospodarki wodnej 
włączone zostaną w inne polityki 
sektorowe, w tym w zakresie rolnictwa, 
energii, spójności i zdrowia;

Or. en

Poprawka 11
Nikolaos Chountis

Projekt opinii
Ustęp 2a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. zauważa, że z drugiej strony inne 
państwa niemające problemów z 
niedoborem wody borykają się z 
trudnościami w zakresie zarządzania 
nadmiarem wody wynikającym z częstych 
bądź intensywnych opadów, powodzi, 
erozji rzek i zanieczyszczenia 
wpływającego negatywnie na dorzecza i 
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obszary przybrzeżne, jak również 
konsekwencjami tych zjawisk dla 
lokalnych społeczności, które stanowią 
przedmiot licznych petycji;

Or. en

Poprawka 12
Peter Jahr

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie tym, że odnośnie 
do wdrażania RDW poważnym problemem 
wciąż jest obecnie nieskuteczne stosowanie 
i egzekwowanie dyrektywy; obecny stan 
wdrażania dyrektywy pokazuje, że niektóre 
państwa członkowskie nie dotrzymują 
terminów, że poziom integralności wód 
UE daleki jest od dopuszczalnego oraz że 
cele innych ram politycznych UE, w tym 
dotyczących przemysłu, rolnictwa i 
transportu, są często bezpośrednio 
sprzeczne z celami „ochrony wód”;

4. wyraża zaniepokojenie tym, że odnośnie 
do wdrażania RDW poważnym problemem 
wciąż jest obecnie nieskuteczne stosowanie 
i egzekwowanie dyrektywy; obecny stan 
wdrażania dyrektywy pokazuje, że niektóre 
państwa członkowskie nie dotrzymują 
terminów, że stan wód UE daleki jest od 
dopuszczalnego oraz że w innych ramach
politycznych UE często niedostatecznie 
konsekwentnie realizuje się cele „ochrony 
wód”;

Or. de

Poprawka 13
Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie tym, że odnośnie 
do wdrażania RDW poważnym problemem 
wciąż jest obecnie nieskuteczne stosowanie 
i egzekwowanie dyrektywy; obecny stan 
wdrażania dyrektywy pokazuje, że niektóre 
państwa członkowskie nie dotrzymują 
terminów, że poziom integralności wód 
UE daleki jest od dopuszczalnego oraz że 
cele innych ram politycznych UE, w tym 
dotyczących przemysłu, rolnictwa i 

4. wyraża zaniepokojenie tym, że odnośnie 
do wdrażania RDW poważnym problemem 
wciąż jest obecnie nieskuteczne stosowanie 
i egzekwowanie dyrektywy; obecny stan 
wdrażania dyrektywy pokazuje, że niektóre 
państwa członkowskie nie dotrzymują 
terminów, że poziom kompleksowego 
oczyszczania wód UE daleki jest od 
dopuszczalnego oraz że cele innych ram 
politycznych UE, w tym dotyczących 
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transportu, są często bezpośrednio 
sprzeczne z celami „ochrony wód”;

przemysłu, rolnictwa i transportu, są często 
bezpośrednio sprzeczne z celami „ochrony 
wód”;

Or. es

Poprawka 14
Nikolaos Chountis

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie tym, że odnośnie 
do wdrażania RDW poważnym problemem 
wciąż jest obecnie nieskuteczne stosowanie 
i egzekwowanie dyrektywy; obecny stan 
wdrażania dyrektywy pokazuje, że niektóre 
państwa członkowskie nie dotrzymują 
terminów, że poziom integralności wód UE 
daleki jest od dopuszczalnego oraz że cele 
innych ram politycznych UE, w tym 
dotyczących przemysłu, rolnictwa i 
transportu, są często bezpośrednio 
sprzeczne z celami „ochrony wód”;

4. wyraża zaniepokojenie tym, że odnośnie 
do wdrażania RDW poważnym problemem 
wciąż jest obecnie nieskuteczne stosowanie 
i egzekwowanie dyrektywy; obecny stan 
wdrażania dyrektywy pokazuje, że niektóre 
państwa członkowskie nie dotrzymują 
terminów, że poziom integralności wód UE 
daleki jest od dopuszczalnego oraz że cele 
innych ram politycznych UE, w tym 
dotyczących przemysłu, energii, rolnictwa 
i transportu, są często bezpośrednio 
sprzeczne z celami „ochrony wód”; 
podkreśla, że należy włączyć dobrą 
gospodarkę wodną do wszystkich polityk 
europejskich w sektorach, w których 
wykorzystuje się wodę i w których 
dochodzi do jej zanieczyszczenia;

Or. en

Poprawka 15
Csaba Sándor Tabajdi

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie tym, że odnośnie 
do wdrażania RDW poważnym problemem 

4. wyraża zaniepokojenie tym, że odnośnie 
do wdrażania RDW poważnym problemem 
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wciąż jest obecnie nieskuteczne stosowanie 
i egzekwowanie dyrektywy; obecny stan 
wdrażania dyrektywy pokazuje, że niektóre 
państwa członkowskie nie dotrzymują 
terminów, że poziom integralności wód UE 
daleki jest od dopuszczalnego oraz że cele 
innych ram politycznych UE, w tym 
dotyczących przemysłu, rolnictwa i 
transportu, są często bezpośrednio 
sprzeczne z celami „ochrony wód”;

wciąż jest obecnie nieskuteczne stosowanie 
i egzekwowanie dyrektywy; obecny stan 
wdrażania dyrektywy pokazuje, że niektóre 
państwa członkowskie nie dotrzymują 
terminów, że poziom integralności wód UE 
daleki jest od dopuszczalnego oraz że cele 
innych ram politycznych UE, w tym 
dotyczących przemysłu, rolnictwa i 
transportu, są często bezpośrednio 
sprzeczne z celami „ochrony wód”; wyraża 
nadzieję, że w prowadzonej reformie 
wspólnej polityki rolnej uwzględni się 
problemy związane z gospodarką wodną w 
rolnictwie i ograniczy zanieczyszczenie 
wód spowodowane działalnością rolną;

Or. en

Poprawka 16
Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. zachęca Komisję do przeciwdziałania 
utracie zasobów wodnych, do której 
dochodzi w wyniku marnotrawienia 
żywności i w wyniku nawadniania, 
poprzez działania prawodawcze na rzecz 
efektywnego użytkowania wody; a także 
do zbadania i przedstawienia 
Parlamentowi informacji na temat 
skutków przejścia na biogospodarkę w 
zakresie korzystania z zasobów wodnych;

Or. en

Poprawka 17
Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 5
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Projekt opinii Poprawka

5. uważa, że ścieki komunalne należą do 
najistotniejszych czynników 
zanieczyszczających środowisko wodne, a 
pomyślne wdrażanie dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych ma 
istotny wpływ na jakość wody we 
wszystkich państwach członkowskich, a co 
za tym idzie – na pomyślne wdrażanie 
RDW;

5. uważa, że ścieki komunalne należą do 
najistotniejszych czynników 
zanieczyszczających środowisko wodne, 
rzeki i wybrzeża, a pomyślne wdrażanie 
dyrektywy dotyczącej oczyszczania 
ścieków komunalnych ma istotny wpływ 
na jakość wody we wszystkich państwach 
członkowskich, a co za tym idzie – na 
pomyślne wdrażanie RDW;

Or. es

Poprawka 18
Nikolaos Chountis

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zwraca uwagę na poważne 
konsekwencje takiego zanieczyszczenia na 
zdrowie człowieka, o których świadczą 
petycje otrzymane od obywateli z Irlandii 
(Galway), Francji (Bretania) i innych 
państw członkowskich i przypomina o 
rozporządzeniu w sprawie gospodarki 
wodnej, w którym uwypuklono kwestię 
niebezpiecznych poziomów skażenia wody 
spowodowanych niewłaściwym 
zarządzaniem składowiskami odpadów 
bądź nielegalnymi składowiskami 
odpadów i kamieniołomami, przez które 
doszło do przenikania substancji do wód 
gruntowych i zanieczyszczania ich, a także 
warstw wodonośnych (nappes 
phréatiques);

Or. en
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Poprawka 19
Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że pomimo postępu we 
wdrażaniu dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych nadal 
nie dostosowano do niej w zadowalającym 
stopniu systemów zbierania lub 
oczyszczania ścieków; zwraca się do 
Komisji o udzielenie większego wsparcia 
w finansowaniu infrastruktury oczyszczalni 
i systemów zbierania ścieków w UE;

6. zauważa, że pomimo postępu we 
wdrażaniu dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych nadal 
nie dostosowano do niej w zadowalającym 
stopniu systemów zbierania lub 
oczyszczania ścieków; zwraca się do 
Komisji o udzielenie większego wsparcia 
w finansowaniu infrastruktury oczyszczalni 
i systemów zbierania ścieków w UE 
działających na dużą i małą skalę;

Or. es

Poprawka 20
Nikolaos Chountis

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zauważa, że pomimo postępu we 
wdrażaniu dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych nadal 
nie dostosowano do niej w zadowalającym 
stopniu systemów zbierania lub 
oczyszczania ścieków; zwraca się do 
Komisji o udzielenie większego wsparcia 
w finansowaniu infrastruktury oczyszczalni 
i systemów zbierania ścieków w UE;

6. zauważa, że pomimo postępu we 
wdrażaniu dyrektywy dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych nadal 
nie dostosowano do niej w zadowalającym 
stopniu systemów zbierania lub 
oczyszczania ścieków; zwraca się do 
Komisji o udzielenie większego wsparcia 
w finansowaniu infrastruktury oczyszczalni 
i systemów zbierania ścieków w UE, w tym 
ponowne wykorzystywanie oczyszczonych 
ścieków do nawadniania i do celów 
przemysłowych;

Or. en
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Poprawka 21
Nikolaos Chountis

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. Zauważa również, że od 1988 r. spośród 
petycji dotyczących skarg środowiskowych 
skierowanych do Komisji Petycji 589
petycji (Hiszpania: 166, Wielka Brytania: 
129, Niemcy: 97, Włochy: 60, Francja: 55, 
Grecja: 34, Holandia: 16, Portugalia: 16, 
Polska: 4, Rumunia: 4, Finlandia: 3, 
Bułgaria: 2, Węgry: 2, Słowenia: 1), 
czasem opatrzonych podpisami wielu osób 
(zob. petycja 0784/2007 z 2036 
podpisami), dotyczy jakości i ilości wody 
w państwach członkowskich; przyznaje, że 
petycje te świadczą o tym, jak poważnym 
problemem dla obywateli Unii 
Europejskiej jest woda;

7. Zauważa również, że od 1988 r. spośród 
petycji dotyczących skarg środowiskowych 
skierowanych do Komisji Petycji 601
petycji (Hiszpania: 166, Wielka Brytania: 
129, Niemcy: 97, Włochy: 60, Francja: 55, 
Grecja: 34, Holandia: 16, Portugalia: 16, 
Irlandia: 12, Polska: 4, Rumunia: 4, 
Finlandia: 3, Bułgaria: 2, Węgry: 2, 
Słowenia: 1), czasem opatrzonych 
podpisami wielu osób (zob. petycja 
0784/2007 z 2036 podpisami), dotyczy 
jakości i ilości wody w państwach 
członkowskich; przyznaje, że petycje te 
świadczą o tym, jak poważnym problemem 
dla obywateli Unii Europejskiej jest woda;

Or. en

Poprawka 22
Nikolaos Chountis

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. odnotowuje, że zgodnie z badaniem 
Eurobarometru (z marca 2012 r.) 68% 
Europejczyków sądzi, że problemy z 
ilością i jakością wody są poważne - osiem 
na dziesięć osób sądzi, że zanieczyszczenie 
chemiczne stanowi zagrożenie dla 
środowiska wodnego, 62% respondentów 
ma wrażenie, że nie otrzymują 
dostatecznych informacji o problemach 
związanych z wodami gruntowymi, 
jeziorami, rzekami i wodami 
przybrzeżnymi w ich krajach, podczas gdy 
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67% jest zdania, że najbardziej 
efektywnym sposobem przeciwdziałania 
problemom w dziedzinie wody byłoby 
podnoszenie świadomości na temat tych 
problemów, a 73% obywateli europejskich 
sądzi, że UE powinna zaproponować 
dodatkowe działania na rzecz zwalczania 
problemów w dziedzinie wody w Europie;

Or. en

Poprawka 23
Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. przypomina państwom członkowskim o 
ich zobowiązaniach na mocy RDW do 
osiągnięcia dobrego stanu wody do 2015 r., 
jak również wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do przedsięwzięcia wszelkich 
niezbędnych środków oraz udzielenia 
dostatecznej pomocy finansowej i 
technicznej w celu osiągnięcia docelowej 
jakości wody; uważa, że uczestnictwo 
obywateli, środowiskowych organizacji 
pozarządowych i społeczeństwa 
obywatelskiego stanowi warunek 
pomyślnego wdrażania RDW i ogólnie 
zrównoważonego zarządzania 
środowiskiem;

8. przypomina państwom członkowskim o 
ich zobowiązaniach na mocy RDW do 
osiągnięcia dobrego stanu wody do 2015 r., 
jak również wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do przedsięwzięcia wszelkich 
niezbędnych środków oraz udzielenia 
dostatecznej pomocy finansowej i 
technicznej w celu osiągnięcia docelowej 
jakości wody; uważa, że uczestnictwo 
obywateli, organów właściwych na 
różnych szczeblach władzy, sektorów 
produkcyjnych, środowiskowych 
organizacji pozarządowych i 
społeczeństwa obywatelskiego stanowi 
warunek pomyślnego wdrażania RDW i 
ogólnie zrównoważonego zarządzania 
środowiskiem;

Or. es

Poprawka 24
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 8
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Projekt opinii Poprawka

8. przypomina państwom członkowskim o 
ich zobowiązaniach na mocy RDW do 
osiągnięcia dobrego stanu wody do 2015 r., 
jak również wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do przedsięwzięcia wszelkich 
niezbędnych środków oraz udzielenia 
dostatecznej pomocy finansowej i 
technicznej w celu osiągnięcia docelowej 
jakości wody; uważa, że uczestnictwo 
obywateli, środowiskowych organizacji 
pozarządowych i społeczeństwa 
obywatelskiego stanowi warunek 
pomyślnego wdrażania RDW i ogólnie 
zrównoważonego zarządzania 
środowiskiem;

8. przypomina państwom członkowskim o 
ich zobowiązaniach na mocy RDW do 
osiągnięcia dobrego stanu wody do 2015 r., 
jak również wzywa państwa członkowskie 
i Komisję do jak najszybszego 
przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych 
środków oraz udzielenia dostatecznej 
pomocy finansowej i technicznej w celu 
osiągnięcia docelowej jakości wody; 
uważa, że uczestnictwo obywateli, 
środowiskowych organizacji 
pozarządowych i społeczeństwa 
obywatelskiego stanowi warunek 
pomyślnego wdrażania RDW i ogólnie 
zrównoważonego zarządzania 
środowiskiem;

Or. de

Poprawka 25
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zachęca Komisję Europejską do 
wykazania się większą determinacją w 
prowadzeniu postępowań wyjaśniających, 
a tym samym dużo mniejszą biernością i 
skłonnością do kompromisów;

skreślony

Or. en

Poprawka 26
Nikolaos Chountis

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. zachęca Komisję Europejską do 
wykazania się większą determinacją w 
prowadzeniu postępowań wyjaśniających, 
a tym samym dużo mniejszą biernością i 
skłonnością do kompromisów;

9. wzywa Komisję Europejską do 
uważnego monitorowania wdrażania w 
państwach członkowskich ramowej 
dyrektywy wodnej, aby zapewnić, że jest 
ono prowadzone odpowiednio i 
efektywnie; wskazuje, że w wielu 
przypadkach petycje poruszają problemy 
związane z transpozycją i właściwym 
wdrożeniem prawodawstwa UE w zakresie 
zasobów wodnych i zwraca się do Komisji 
Europejskiej o wykazanie się większą 
determinacją w prowadzeniu postępowań 
wyjaśniających, zwłaszcza podczas 
rozpatrywania petycji;

Or. en

Poprawka 27
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. zachęca Komisję Europejską do 
wykazania się większą determinacją w 
prowadzeniu postępowań wyjaśniających, 
a tym samym dużo mniejszą biernością i 
skłonnością do kompromisów;

9. zachęca Komisję Europejską do 
wykazania się większą determinacją w 
prowadzeniu postępowań wyjaśniających 
dotyczących konkretnej realizacji ramowej 
dyrektywy wodnej, aby konsekwentnie 
nakłaniać państwa członkowskie do 
bardziej widocznych postępów;

Or. de

Poprawka 28
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 9a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. podkreśla, że woda stanowi wspólne 
dobro społeczne, dlatego należałoby 
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ustalić, która z procentowych części 
zużycia jest objęta systemem fiskalnym, a 
która – systemem opłat;

Or. lt

Poprawka 29
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na niektóre dziedziny 
działalności wskazywane przez 
składających petycje, w tym składowiska 
odpadów, rolnictwo i przemysł, 
wywierające duży wpływ na środowisko i 
zdrowie człowieka oraz odpowiadające za 
niską jakość wody; wzywa zatem do 
zlikwidowania dotacji, które zniechęcają 
do wydajnego gospodarowania wodą i 
powodują nadmierną eksploatację 
zasobów, oraz do uruchomienia funduszy 
na dotacje celowe – zwłaszcza dla ludności 
ubogiej i wiejskiej – na rzecz 
powszechnego dostępu do wody po 
przystępnych cenach;

10. zwraca uwagę na niektóre dziedziny 
działalności wskazywane przez 
składających petycje, w tym składowiska 
odpadów, rolnictwo i przemysł, 
wywierające wpływ na środowisko i 
zdrowie człowieka oraz które należy 
obarczyć odpowiedzialnością za zły stan 
wody; wzywa zatem do stworzenia 
bardziej ukierunkowanych zachęt na rzecz
wydajnego gospodarowania wodą i –
zwłaszcza dla ludności ubogiej i wiejskiej 
– aby zagwarantować powszechny dostęp 
do wody po przystępnych cenach;

Or. de

Poprawka 30
Nikolaos Chountis

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na niektóre dziedziny 
działalności wskazywane przez 
składających petycje, w tym składowiska 
odpadów, rolnictwo i przemysł, 

10. zwraca uwagę na niektóre dziedziny 
działalności wskazywane przez 
składających petycje, w tym składowiska 
odpadów, rozwój obszarów miejskich, 
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wywierające duży wpływ na środowisko i 
zdrowie człowieka oraz odpowiadające za 
niską jakość wody; wzywa zatem do 
zlikwidowania dotacji, które zniechęcają 
do wydajnego gospodarowania wodą i 
powodują nadmierną eksploatację 
zasobów, oraz do uruchomienia funduszy 
na dotacje celowe – zwłaszcza dla ludności 
ubogiej i wiejskiej – na rzecz 
powszechnego dostępu do wody po 
przystępnych cenach;

rolnictwo, przemysł i energia, wywierające 
duży wpływ na środowisko i zdrowie 
człowieka oraz odpowiadające za niską 
jakość wody; wzywa zatem do 
uruchomienia funduszy na dotacje celowe 
– zwłaszcza dla ludności ubogiej i 
wiejskiej, aby zapewnić efektywną 
gospodarkę wodną oraz ograniczyć 
oddziaływanie na środowisko;

Or. en

Poprawka 31
Csaba Sándor Tabajdi

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na niektóre dziedziny 
działalności wskazywane przez 
składających petycje, w tym składowiska 
odpadów, rolnictwo i przemysł, 
wywierające duży wpływ na środowisko i 
zdrowie człowieka oraz odpowiadające za 
niską jakość wody; wzywa zatem do 
zlikwidowania dotacji, które zniechęcają 
do wydajnego gospodarowania wodą i 
powodują nadmierną eksploatację 
zasobów, oraz do uruchomienia funduszy 
na dotacje celowe – zwłaszcza dla ludności 
ubogiej i wiejskiej – na rzecz 
powszechnego dostępu do wody po 
przystępnych cenach;

10. Zwraca uwagę na niektóre dziedziny 
działalności wskazywane przez 
składających petycje, w tym składowiska 
odpadów, nieregularne i bezprawne
praktyki rolne i przemysłowe, wywierające 
duży wpływ na środowisko i zdrowie 
człowieka oraz odpowiadające za niską 
jakość wody; wzywa zatem do 
zlikwidowania dotacji, które zniechęcają 
do wydajnego gospodarowania wodą i 
powodują nadmierną eksploatację 
zasobów, oraz do uruchomienia funduszy 
na dotacje celowe – zwłaszcza dla ludności 
ubogiej i wiejskiej – na rzecz 
powszechnego dostępu do wody po 
przystępnych cenach;

Or. en

Poprawka 32
Ana Miranda

Projekt opinii
Ustęp 10
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Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na niektóre dziedziny 
działalności wskazywane przez 
składających petycje, w tym składowiska 
odpadów, rolnictwo i przemysł, 
wywierające duży wpływ na środowisko i 
zdrowie człowieka oraz odpowiadające za 
niską jakość wody; wzywa zatem do 
zlikwidowania dotacji, które zniechęcają 
do wydajnego gospodarowania wodą i 
powodują nadmierną eksploatację 
zasobów, oraz do uruchomienia funduszy 
na dotacje celowe – zwłaszcza dla ludności 
ubogiej i wiejskiej – na rzecz 
powszechnego dostępu do wody po 
przystępnych cenach;

10. zwraca uwagę na niektóre dziedziny 
działalności wskazywane przez 
składających petycje, w tym składowiska 
odpadów, brak kontroli jakości wód ze 
strony właściwych administracji, 
rolnictwo i przemysł, wywierające duży 
wpływ na środowisko i zdrowie człowieka 
oraz odpowiadające za niską jakość wody; 
wzywa zatem do zlikwidowania dotacji, 
które zniechęcają do wydajnego 
gospodarowania wodą i powodują 
nadmierną eksploatację zasobów, oraz do 
uruchomienia funduszy na dotacje celowe 
– zwłaszcza dla ludności ubogiej i 
wiejskiej – na rzecz powszechnego dostępu 
do wody po przystępnych cenach;

Or. es

Poprawka 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. zwraca uwagę na niektóre dziedziny 
działalności wskazywane przez 
składających petycje, w tym składowiska 
odpadów, rolnictwo i przemysł, 
wywierające duży wpływ na środowisko i 
zdrowie człowieka oraz odpowiadające za 
niską jakość wody; wzywa zatem do 
zlikwidowania dotacji, które zniechęcają
do wydajnego gospodarowania wodą i 
powodują nadmierną eksploatację 
zasobów, oraz do uruchomienia funduszy 
na dotacje celowe – zwłaszcza dla ludności 
ubogiej i wiejskiej – na rzecz 
powszechnego dostępu do wody po 
przystępnych cenach;

10. zwraca uwagę na niektóre dziedziny 
działalności wskazywane przez 
składających petycje, w tym składowiska 
odpadów, rolnictwo i przemysł, 
wywierające duży wpływ na środowisko i 
zdrowie człowieka oraz odpowiadające za 
niską jakość wody; wzywa zatem do 
zlikwidowania dotacji, które zniechęcają 
do wydajnego gospodarowania wodą i 
powodują nadmierną eksploatację 
zasobów, oraz do uruchomienia funduszy 
na dotacje celowe – zwłaszcza dla ludności 
ubogiej i wiejskiej – na rzecz 
powszechnego dostępu do wody po 
przystępnych cenach i jej dystrybucji na 
terenach zmagających się z niedoborem, 
w szczególności oddalonych od dużych 
aglomeracji miejskich wyposażonych w 
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infrastrukturę wodną;

Or. pl

Poprawka 34
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. ubolewa nad tym, że we wniosku 
Komisji Europejskiej zmieniającym RDW 
(COM(2011) 876) do wykazu potencjalnie 
niebezpiecznych substancji z 2000 r. 
dodaje się jedynie 15 nowych substancji 
chemicznych, które należy monitorować i 
ograniczać, oraz nie określa się jasnego 
harmonogramu wycofywania najbardziej 
niebezpiecznych chemikaliów pomimo 
uzgodnionych w 2000 r. jednoznacznych 
wymogów prawnych; zwraca się więc do 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności o zwrócenie w zaleceniu dla 
Komisji szczególnej uwagi na wspomniane 
substancje priorytetowe – bardzo często 
określane przez składających petycje 
mianem „toksycznych i radioaktywnych 
odpadów” – zważywszy na duże 
zagrożenie, jakie substancje te, 
zanieczyszczając wodę, stwarzają dla 
zdrowia człowieka;

11. ubolewa nad tym, że we wniosku 
Komisji Europejskiej zmieniającym RDW 
(COM(2011) 876) do wykazu potencjalnie 
niebezpiecznych substancji z 2000 r. 
dodaje się jedynie 15 nowych substancji 
chemicznych, które należy monitorować i 
ograniczać, oraz nie określa się jasnego 
harmonogramu wycofywania najbardziej 
niebezpiecznych chemikaliów pomimo 
uzgodnionych w 2000 r. jednoznacznych 
wymogów prawnych; zwraca się więc do 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności o zwrócenie w zaleceniu dla 
Komisji szczególnej uwagi na wspomniane 
substancje priorytetowe – bardzo często 
określane przez składających petycje 
mianem „toksycznych i radioaktywnych 
odpadów” – zważywszy na duże 
zagrożenie, jakie substancje te, 
zanieczyszczając wodę, stwarzają dla 
zdrowia człowieka;

Or. de

Poprawka 35
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. ubolewa nad tym, że we wniosku 11. ubolewa nad tym, że we wniosku 
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Komisji Europejskiej zmieniającym RDW 
(COM(2011) 876) do wykazu potencjalnie 
niebezpiecznych substancji z 2000 r. 
dodaje się jedynie 15 nowych substancji 
chemicznych, które należy monitorować i 
ograniczać, oraz nie określa się jasnego 
harmonogramu wycofywania najbardziej 
niebezpiecznych chemikaliów pomimo 
uzgodnionych w 2000 r. jednoznacznych 
wymogów prawnych; zwraca się więc do 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności o zwrócenie w zaleceniu dla 
Komisji szczególnej uwagi na wspomniane 
substancje priorytetowe – bardzo często 
określane przez składających petycje 
mianem „toksycznych i radioaktywnych 
odpadów” – zważywszy na duże 
zagrożenie, jakie substancje te, 
zanieczyszczając wodę, stwarzają dla 
zdrowia człowieka;

Komisji Europejskiej zmieniającym RDW 
(COM(2011) 876) do wykazu potencjalnie 
niebezpiecznych substancji z 2000 r. 
dodaje się jedynie 15 nowych substancji 
chemicznych, które należy monitorować i 
ograniczać, oraz nie określa się jasnego 
harmonogramu wycofywania najbardziej 
niebezpiecznych chemikaliów pomimo 
uzgodnionych w 2000 r. jednoznacznych 
wymogów prawnych; zwraca się więc do 
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, 
Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa 
Żywności o zwrócenie w zaleceniu dla 
Komisji szczególnej uwagi na wspomniane 
substancje priorytetowe – bardzo często 
określane przez składających petycje 
mianem „toksycznych i radioaktywnych 
odpadów” – zważywszy na duże 
zagrożenie, jakie substancje te, 
zanieczyszczając wodę, stwarzają dla 
zdrowia człowieka i dla środowiska 
wodnego;

Or. de

Poprawka 36
Judith A. Merkies

Projekt opinii
Ustęp 11a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. wzywa Komisję do udziału w 
zwalczaniu zwiększonych emisji 
zanieczyszczeń takich jak pozostałości 
antybiotyków, leków i hormonów 
pochodzących z pigułek 
antykoncepcyjnych zawarte w wodzie, 
gdyż pozostałości te wpływają negatywnie 
na zdrowie człowieka i środowisko;

Or. en

Poprawka 37
Peter Jahr



PE486.133v01-00 24/29 AM\897504PL.doc

PL

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zwraca się przy tym do Komisji i 
państw członkowskich o lepsze 
monitorowanie i zgłaszanie 
zanieczyszczeń chemicznych w wodzie 
oraz ustanowienie mechanizmu 
zapewniającego rzetelniejszą informację o 
stężeniach innych zanieczyszczeń, których 
monitorowanie może okazać się w 
przyszłości konieczne na szczeblu UE;

skreślony

Or. de

Poprawka 38
Lucas Hartong

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zwraca się przy tym do Komisji i 
państw członkowskich o lepsze 
monitorowanie i zgłaszanie zanieczyszczeń 
chemicznych w wodzie oraz ustanowienie 
mechanizmu zapewniającego rzetelniejszą 
informację o stężeniach innych 
zanieczyszczeń, których monitorowanie 
może okazać się w przyszłości konieczne 
na szczeblu UE;

12. doradza państwom członkowskim
lepsze monitorowanie i zgłaszanie 
zanieczyszczeń chemicznych w wodzie 
oraz ustanowienie mechanizmu 
zapewniającego rzetelniejszą informację o 
stężeniach innych zanieczyszczeń, których 
monitorowanie może okazać się w 
przyszłości konieczne na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 39
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 12
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Projekt opinii Poprawka

12. zwraca się przy tym do Komisji i 
państw członkowskich o lepsze 
monitorowanie i zgłaszanie zanieczyszczeń 
chemicznych w wodzie oraz ustanowienie 
mechanizmu zapewniającego rzetelniejszą 
informację o stężeniach innych 
zanieczyszczeń, których monitorowanie 
może okazać się w przyszłości konieczne 
na szczeblu UE;

12. zwraca się przy tym do Komisji i 
państw członkowskich o lepsze
monitorowanie i zgłaszanie zanieczyszczeń 
chemicznych w wodzie, określenie 
wiążących wartości granicznych oraz 
ustanowienie mechanizmu zapewniającego 
rzetelniejszą informację o stężeniach 
innych zanieczyszczeń, których 
monitorowanie może okazać się w 
przyszłości konieczne na szczeblu UE;

Or. de

Poprawka 40
Csaba Sándor Tabajdi

Projekt opinii
Ustęp 12

Projekt opinii Poprawka

12. zwraca się przy tym do Komisji i 
państw członkowskich o lepsze 
monitorowanie i zgłaszanie zanieczyszczeń 
chemicznych w wodzie oraz ustanowienie 
mechanizmu zapewniającego rzetelniejszą 
informację o stężeniach innych 
zanieczyszczeń, których monitorowanie 
może okazać się w przyszłości konieczne 
na szczeblu UE;

12. zwraca się przy tym do Komisji i 
państw członkowskich o lepsze 
monitorowanie i zgłaszanie zanieczyszczeń 
chemicznych w wodzie oraz ustanowienie 
mechanizmu zapewniającego rzetelniejszą 
informację o stężeniach innych 
zanieczyszczeń, których monitorowanie 
może okazać się w przyszłości konieczne 
na szczeblu UE; zwraca się do państw 
członkowskich o dzielenie się między sobą 
oraz z Komisją danymi pochodzącymi z 
dobrowolnej działalności monitorującej 
dotyczącej zanieczyszczeń w wodzie;

Or. en

Poprawka 41
Csaba Sándor Tabajdi
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Projekt opinii
Ustęp 12a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

12a. raz jeszcze zwraca uwagę, że w 
ramowej dyrektywie wodnej przewiduje się 
koordynację między państwami 
członkowskimi całych obszarów dorzecza, 
na których wykorzystywanie wody może 
mieć skutki transgraniczne i wzywa 
państwa członkowskie w tym kontekście 
do prowadzenia regularnej komunikacji 
transgranicznej i współpracy mającej na 
celu wdrożenie ramowej dyrektywy 
wodnej w odniesieniu do substancji 
priorytetowych i priorytetowych substancji 
niebezpiecznych;

Or. en

Poprawka 42
Peter Jahr

Projekt opinii
Ustęp 13

Projekt opinii Poprawka

13. uważa, że istotnym problemem nadal 
jest zanieczyszczenie składnikami 
nawozowymi, że eutrofizacja wciąż 
wpływa na różnorodność biologiczną i 
zakłóca cenne usługi ekosystemowe oraz 
że badane warunki biogenne 
prawdopodobnie w ponad połowie 
przypadków odpowiadać będą za 
niepowodzenie w osiągnięciu „dobrego 
stanu” jednolitych części wód 
powierzchniowych do 2015 r.;

13. uważa, że składniki nawozowe 
stanowią jeden z wielu czynników 
powodujących zanieczyszczenie jednolitej 
części wód powierzchniowych, że z tego 
powodu powstaje zagrożenie dla 
różnorodności biologicznej, a 
ograniczeniu ulegają cenne usługi 
ekosystemowe; stwierdza że badane 
warunki biogenne prawdopodobnie w 
ponad połowie przypadków odpowiadać 
będą za niepowodzenie w osiągnięciu 
„dobrego stanu” jednolitych części wód 
powierzchniowych do 2015 r.;

Or. de
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Poprawka 43
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Projekt opinii
Ustęp 14

Projekt opinii Poprawka

14. zwraca się do Komisji o opracowanie i 
ogłoszenie w 2012 r. planu działania 
zawierającego zalecenia ukierunkowane na 
zwiększenie wydajności użytkowania 
zasobów wodnych i gruntów, wdrożenie 
środków ochrony ekosystemu w ramach 
WPR, wypracowanie podejścia służącego 
włączeniu problematyki wody do 
wszystkich ram politycznych, jak również 
usprawnienie zarządzania gospodarką 
wodną oraz prowadzenia badań i zbierania 
danych; zachęca się również Komisję do 
ogłoszenia w 2012 r. „koncepcji ochrony
zasobów wodnych UE” w oparciu o wyniki 
przeglądu procesu wdrażania RDW, 
przeglądu polityki UE w zakresie 
niedoboru wody i suszy oraz przeglądu 
unijnej polityki przystosowywania się do 
zmiany klimatu w odniesieniu do 
gospodarki wodnej;

14. zwraca się do Komisji o opracowanie i 
ogłoszenie w 2012 r. planu działania 
zawierającego zalecenia ukierunkowane na 
zwiększenie wydajności użytkowania 
zasobów wodnych i gruntów, 
wypracowanie podejścia służącego 
włączeniu problematyki wody do 
wszystkich ram politycznych, jak również 
usprawnienie zarządzania gospodarką 
wodną oraz prowadzenia badań i zbierania 
danych; w związku z tym z zadowoleniem 
przyjmuje coraz szerzej zakrojone 
włączanie wymogów w zakresie ochrony 
środowiska w przedmiot WPR; zachęca się 
również Komisję do ogłoszenia w 2012 r. 
„koncepcji ochrony zasobów wodnych 
UE” w oparciu o wyniki przeglądu procesu 
wdrażania RDW, przeglądu polityki UE w 
zakresie niedoboru wody i suszy oraz 
przeglądu unijnej polityki 
przystosowywania się do zmiany klimatu 
w odniesieniu do gospodarki wodnej;

Or. de

Poprawka 44
Rolandas Paksas

Projekt opinii
Ustęp 14a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

14a. uważa, że należałoby wykorzystywać 
dźwignię ekonomiczną w celu 
zmniejszenia zużycia i marnotrawienia 
wody, wspierania ponownego 
wykorzystania ścieków i odtworzenia 
zasobów wodnych;
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Or. lt

Poprawka 45
Andreas Mölzer

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania programów 
przybliżających problematykę wody, tak 
aby wprowadzić wśród obywateli 
europejskich kulturę oszczędzania i 
wydajnego użytkowania wody.

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania programów
przybliżających problematykę wody oraz 
kampanii informacyjnych na ten temat, 
tak aby wprowadzić wśród obywateli 
europejskich kulturę oszczędzania i 
wydajnego użytkowania wody.

Or. de

Poprawka 46
Angelika Werthmann

Projekt opinii
Ustęp 15

Projekt opinii Poprawka

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania programów 
przybliżających problematykę wody, tak 
aby wprowadzić wśród obywateli 
europejskich kulturę oszczędzania i 
wydajnego użytkowania wody.

15. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do opracowania programów 
przybliżających problematykę wody, tak 
aby wprowadzić wśród obywateli 
europejskich kulturę oszczędzania i 
wydajnego użytkowania wody; programy 
te należy skierować do obywateli ze 
wszystkich grup wiekowych, zmierzając do 
lepszego i bardziej wydajnego 
użytkowania tego wspólnego i 
koniecznego do życia dobra.

Or. de

Poprawka 47
Judith A. Merkies



AM\897504PL.doc 29/29 PE486.133v01-00

PL

Projekt opinii
Ustęp 15a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15a. podkreśla znaczenie promowania 
dobrych systemów wodnych, aby 
zmniejszać zapotrzebowanie na wodę 
butelkowaną, a tym samym dodatkowe 
odpady, a także ograniczyć 
wykorzystywanie zasobów, takich jak ropa 
i woda stosowane do produkcji i 
transportu butelek;

Or. en

Poprawka 48
Nikolaos Chountis

Projekt opinii
Ustęp 15a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

15a. sądzi, że udział sektora publicznego 
jest konieczny dla ochrony wód oraz dla 
rozpoznania zarówno problemów, jak i ich 
najwłaściwszych rozwiązań; dlatego 
zwraca się o podjęcie bliższej współpracy 
pomiędzy właściwymi władzami 
krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w 
państwach członkowskich oraz Komisją 
Petycji w przypadkach, gdy ta ostatnia 
rozpatruje kwestie podnoszone 
bezpośrednio przez obywateli europejskich 
w odniesieniu do problematyki wody;

Or. en


