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18.10.2018 A8-0288/161 

Pozměňovací návrh  161 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Směrnice 98/83/ES stanoví právní 

rámec pro ochranu lidského zdraví před 

nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění 

vody určené k lidské spotřebě a k zajištění, 

že voda bude zdravotně nezávadná a čistá. 

Tato směrnice by měla sledovat tentýž cíl. 

Za tímto účelem je nutno stanovit na 

úrovni Unie minimální požadavky, které 

musí voda určená k lidské spotřebě 

splňovat. Členské státy by měly přijmout 

veškerá potřebná opatření, aby zajistily, že 

voda určená k lidské spotřebě neobsahuje 

žádné mikroorganismy a parazity ani žádné 

látky, které v některých případech 

představují možné ohrožení lidského 

zdraví, a že tato voda splňuje uvedené 

minimální požadavky. 

(2) Směrnice 98/83/ES stanoví právní 

rámec pro ochranu lidského zdraví před 

nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění 

vody určené k lidské spotřebě a k zajištění, 

že voda bude zdravotně nezávadná a čistá. 

Tato směrnice by měla sledovat tentýž cíl a 

měla by zajistit všeobecný přístup 

k takovéto vodě všem obyvatelům Unie. Za 

tímto účelem je nutno stanovit na úrovni 

Unie minimální požadavky, které musí 

voda určená k lidské spotřebě splňovat. 

Členské státy by měly přijmout veškerá 

potřebná opatření, aby zajistily, že voda 

určená k lidské spotřebě neobsahuje žádné 

mikroorganismy a parazity ani žádné látky, 

které v některých případech představují 

možné ohrožení lidského zdraví, a že tato 

voda splňuje uvedené minimální 

požadavky. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/162 

Pozměňovací návrh  162 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Tato směrnice se týká jakosti vody 

určené k lidské spotřebě. 

1. Tato směrnice se týká jakosti vody 

určené k lidské spotřebě pro všechny osoby 

v Unii. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/163 

Pozměňovací návrh  163 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Cílem této směrnice je chránit 

lidské zdraví před nepříznivými účinky 

jakéhokoli znečištění vody určené k lidské 

spotřebě a zajistit, že voda bude zdravotně 

nezávadná a čistá. 

2. Cílem této směrnice je chránit 

lidské zdraví před nepříznivými účinky 

jakéhokoli znečištění vody určené k lidské 

spotřebě a zajistit, že voda bude zdravotně 

nezávadná a čistá a že voda určená k 

lidské spotřebě bude všeobecně přístupná.  

Or. en 



 

AM\1166474CS.docx  PE624.160v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

18.10.2018 A8-0288/164 

Pozměňovací návrh  164 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčen článek 9 směrnice 

2000/60/ES, přijmou členské státy veškerá 

nezbytná opatření za účelem zlepšení 

přístupu k vodě určené k lidské spotřebě 

pro všechny a za účelem podpory jejího 

užívání na svém území. Zahrnují všechna 

tato opatření: 

1. Aniž je dotčen článek 9 směrnice 

2000/60/ES, přijmou členské státy veškerá 

nezbytná opatření za účelem zajištění 

všeobecného přístupu k vodě určené k 

lidské spotřebě pro všechny a za účelem 

podpory jejího užívání na svém území. 

Zahrnují všechna tato opatření: 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/165 

Pozměňovací návrh  165 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) určení osob bez přístupu k vodě 

určené k lidské spotřebě a důvodů, proč 

tento přístup nemají (např. příslušnost ke 

zranitelné a marginalizované skupině), 

posouzení možností, jak přístup pro tyto 

osoby zlepšit, jakož i informování daných 

osob o možnostech připojení k rozvodné 

síti nebo o alternativních způsobech 

přístupu k této vodě; 

a) určení osob bez přístupu nebo s 

omezeným přístupem k vodě určené k 

lidské spotřebě, včetně zranitelných a 

marginalizovaných skupin, a důvodů, proč 

tento přístup nemají, posouzení možností, 

jak přístup pro tyto osoby zlepšit, a přijetí 

opatření pro toto zlepšení, jakož i 

informování daných osob o možnostech 

připojení k rozvodné síti nebo o 

alternativních způsobech přístupu k této 

vodě; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/166 

Pozměňovací návrh  166 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) zajištění veřejných dodávek vody 

určené k lidské spotřebě; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/167 

Pozměňovací návrh  167 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a b (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ab) zákaz odpojování domácností od 

dodávek vody dodavateli; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/168 

Pozměňovací návrh  168 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a c (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ac) zajištění nezbytného minima 

dodávek vody určené k lidské spotřebě 

všem občanům za všech okolností. V 

případě opožděných plateb mohou 

dodavatelé nainstalovat omezovač 

dodávek, který zajistí poskytování 

nezbytných denních dodávek na osobu dle 

doporučení Světové zdravotnické 

organizace; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/169 

Pozměňovací návrh  169 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) instalace a údržba venkovních 

zařízení i zařízení v budovách pro volný 

přístup k vodě určené k lidské spotřebě ve 

veřejných prostorách; 

b) instalace a údržba venkovních 

zařízení i zařízení v budovách, včetně 

doplňovacích míst, která umožňují volný 

přístup k vodě určené k lidské spotřebě ve 

veřejných prostorách, zejména na 

frekventovaných místech; je-li to 

technicky možné, tato zařízení se 

naistalují způsobem, který odpovídá 

potřebnosti takových opatření, 

a s ohledem na zvláštní místní podmínky, 

jako je podnebí a zeměpisné 

charakteristiky; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/170 

Pozměňovací návrh  170 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c – bod i 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

i) zahájení kampaní, které mají 

občany informovat o jakosti této vody; 

i) zahájení kampaní, které mají 

občany informovat o vysoké jakosti vody 

z vodovodu a o nejbližším doplňovacím 

místě; 

Or. en 

 

 


