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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0288/161 

Изменение  161 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Съображение 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) С Директива 98/83/ЕО беше 

създадена правната рамка за опазване на 

здравето на човека от вредните 

последици от замърсяването на водите, 

предназначени за консумация от човека, 

посредством гарантиране на тяхната 

здравословност и чистота. 

Изпълнението на тази цел следва да е 

заложено и в настоящата директива. С 

оглед на това е необходимо да се 

определят на равнището на Съюза 

минималните изисквания, на които 

трябва да отговарят използваните за 

тази цел води. Държавите членки следва 

да предприемат необходимите мерки, 

за да гарантират, че водите, 

предназначени за консумация от човека, 

не съдържат микроорганизми, паразити 

и вещества, които в някои случаи 

представляват потенциална опасност за 

здравето на човека, както и че тези води 

отговарят на посочените минимални 

изисквания. 

(2) С Директива 98/83/ЕО беше 

създадена правната рамка за опазване на 

здравето на човека от вредните 

последици от замърсяването на водите, 

предназначени за консумация от човека, 

посредством гарантиране на тяхната 

здравословност и чистота. 

Изпълнението на тази цел следва да е 

заложено и в настоящата директива и 

чрез нея да се осигурява 

универсалният достъп до такива води 

за всички в Съюза. С оглед на това е 

необходимо да се определят на 

равнището на Съюза минималните 

изисквания, на които трябва да 

отговарят използваните за тази цел 

води. Държавите членки следва да 

предприемат всички необходими мерки, 

за да гарантират, че водите, 

предназначени за консумация от човека, 

не съдържат микроорганизми, паразити 

и вещества, които в някои случаи 

представляват потенциална опасност за 

здравето на човека, както и че тези води 

отговарят на посочените минимални 

изисквания. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/162 

Изменение  162 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящата директива се отнася 

до качеството на водите, предназначени 

за консумация от човека. 

1. Настоящата директива се отнася 

до качеството на водите, предназначени 

за консумация от човека, за всички в 

Съюза. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/163 

Изменение  163 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Член 1 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Целта на директивата е да опазва 

здравето на човека от вредните 

последици от замърсяването на водите, 

предназначени за консумация от човека, 

като гарантира тяхната здравословност 

и чистота. 

2. Целта на директивата е да опазва 

здравето на човека от вредните 

последици от замърсяването на водите, 

предназначени за консумация от човека, 

като гарантира тяхната здравословност 

и чистота, както и да се осигури 

универсален достъп до вода, 

предназначена за консумация от 

човека. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/164 

Изменение  164 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 – уводна част  

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засяга член 9 от 

Директива 2000/60/ЕО, държавите 

членки предприемат всички необходими 

мерки за подобряване на достъпа на 

всички хора до води, предназначени за 

консумация от човека, и насърчават 

тяхното използване на своя територия. 

Това включва всяка една от следните 

мерки: 

1. Без да се засяга член 9 от 

Директива 2000/60/ЕО, държавите 

членки предприемат всички необходими 

мерки за осигуряване на универсален 

достъп на всички хора до води, 

предназначени за консумация от човека, 

и насърчават тяхното използване на 

своя територия. Това включва всяка 

една от следните мерки: 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0288/165 

Изменение  165 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) идентифициране на хората без 

достъп до води, предназначени за 

консумация от човека, и на причините 

за липса на такъв достъп (например 

принадлежността на тези хора към 

уязвима и маргинализирана група), 

като се извършва оценка на 

възможностите за подобряване на 

техния достъп и информирането им за 

възможностите за свързване към 

разпределителната мрежа или за 

алтернативните начини за достъп до 

води, предназначени за консумация от 

човека; 

а) идентифициране на хората без 

достъп или с ограничен достъп до 

води, предназначени за консумация от 

човека, включително уязвими и 

маргинализирани групи, и на 

причините за липса на такъв достъп, 

като се извършва оценка на 

възможностите и се предприемат 

действия за подобряване на техния 

достъп и информирането им за 

възможностите за свързване към 

разпределителната мрежа или за 

алтернативните начини за достъп до 

води; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0288/166 

Изменение  166 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 – буква a а (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) гарантиране на общественото 

снабдяване с вода, предназначена за 

консумация от човека 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0288/167 

Изменение  167 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 – буква а б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аб) забрана за прекъсване на 

водоснабдяването за домакинствата 

от страна на водоснабдителните 

предприятия; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0288/168 

Изменение  168 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 – буква а в (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ав) гарантиране на снабдяването 

на всички граждани при всички 

обстоятелства с жизненонеобходимо 

минимално количество вода, 

предназначена за консумация от 

човека. В случай на просрочване на 

плащане, доставчиците могат да 

въведат механизъм за ограничаване на 

снабдяването, който гарантира 

осигуряването на основната дневна 

доставка на човек, която се 

препоръчва от Световната здравна 

организация; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0288/169 

Изменение  169 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) инсталиране и поддържане на 

оборудване — както на открито, така и в 

закрити помещения — за свободен и 

безплатен достъп на обществени места 

до води, предназначени за консумация 

от човека; 

б) инсталиране и поддържане на 

оборудване — както на открито, така и в 

закрити помещения, включително 

места за наливане на вода — за 

свободен и безплатен достъп на 

обществени места до води, 

предназначени за консумация от човека, 

и по-специално в зони с голям 

човекопоток; това се извършва, 

когато е технически осъществимо, по 

начин, който е пропорционален на 

необходимостта от такива мерки и 

като се вземат предвид 

специфичните местни условия, като 

климат и географско положение; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/170 

Изменение  170 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

 

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 – буква в – подточка i 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) организиране на кампании за 

информиране на гражданите относно 

качеството на тези води; 

i) организиране на кампании за 

информиране на гражданите относно 

високото качество на чешмяната 

вода и за повишаване на осведомеността 

относно най-близко намиращото се 

място за наливане на вода; 

Or. en 

 


