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Amendamentul  161 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Directiva 98/83/CE a stabilit cadrul 

juridic pentru a proteja sănătatea umană 

împotriva efectelor nefaste ale contaminării 

apei destinate consumului uman, prin 

asigurarea salubrității și a purității acesteia. 

Prezenta directivă ar trebui să urmărească 

același obiectiv. În acest scop, este necesar 

să se definească la nivelul Uniunii cerințele 

minime pe care trebuie să le îndeplinească 

apa cu această destinație. Statele membre 

ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se 

asigura că apa destinată consumului uman 

nu conține microorganisme, paraziți și 

orice alte substanțe care, în anumite cazuri, 

constituie un pericol potențial pentru 

sănătatea umană, precum și că aceasta 

îndeplinește condițiile minime menționate. 

(2) Directiva 98/83/CE a stabilit cadrul 

juridic pentru a proteja sănătatea umană 

împotriva efectelor nefaste ale contaminării 

apei destinate consumului uman, prin 

asigurarea salubrității și a purității acesteia. 

Prezenta directivă ar trebui să urmărească 

același obiectiv și ar trebui să asigure 

accesul universal la apa destinată 

consumului uman în Uniune. În acest 

scop, este necesar să se definească la 

nivelul Uniunii cerințele minime pe care 

trebuie să le îndeplinească apa cu această 

destinație. Statele membre ar trebui să ia 

toate măsurile necesare pentru a se asigura 

că apa destinată consumului uman nu 

conține microorganisme, paraziți și 

substanțe care, în anumite cazuri, constituie 

un pericol potențial pentru sănătatea 

umană, precum și că aceasta îndeplinește 

condițiile minime menționate. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/162 

Amendamentul  162 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Prezenta directivă privește calitatea 

apei destinate consumului uman. 

1. Prezenta directivă privește calitatea 

apei destinate consumului uman pentru toți 

în Uniune. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/163 

Amendamentul  163 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Obiectivul prezentei directive este 

de a proteja sănătatea umană împotriva 

efectelor nefaste ale contaminării apei 

destinate consumului uman, prin asigurarea 

salubrității și a purității acesteia. 

2. Obiectivul prezentei directive este 

de a proteja sănătatea umană împotriva 

efectelor nefaste ale contaminării apei 

destinate consumului uman, prin asigurarea 

salubrității și a purității acesteia, și de a 

asigura accesul universal la apa destinată 

consumului uman. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/164 

Amendamentul  164 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aducere atingere articolului 

9 din Directiva 2000/60/CE, statele 

membre iau toate măsurile necesare pentru 

a îmbunătăți accesul întregii populații la 

apa destinată consumului uman și pentru a 

promova utilizarea sa pe teritoriul lor. Sunt 

avute în vedere toate măsurile următoare: 

1. Statele membre, fără a aducere 

atingere articolului 9 din Directiva 

2000/60/CE, iau toate măsurile necesare 

pentru a asigura accesul universal la apa 

destinată consumului uman și pentru a 

promova utilizarea sa pe teritoriul lor. Sunt 

avute în vedere toate măsurile următoare: 

Or. en 
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Amendamentul  165 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) identificarea persoanelor care nu au 

acces la apa destinată consumului uman și 

a motivelor pentru care nu au acces la apă 

(de exemplu, faptul că aparțin unui grup 

vulnerabil sau marginalizat), evaluarea 

posibilităților de îmbunătățire a accesului 

pentru persoanele respective și informarea 

lor cu privire la posibilitățile de conectare 

la rețeaua de distribuție sau cu privire la 

mijloacele alternative de dobândire a 

accesului la apă; 

(a) identificarea persoanelor care nu au 

acces sau care au un acces limitat la apa 

destinată consumului uman, inclusiv 

grupurile vulnerabile și marginalizate, și 

a motivelor pentru care nu au acces la apă, 

evaluarea posibilităților și întreprinderea 

unor acțiuni pentru îmbunătățirea 
accesului pentru persoanele respective și 

informarea lor cu privire la posibilitățile de 

conectare la rețeaua de distribuție sau cu 

privire la mijloacele alternative de 

dobândire a accesului la apă destinată 

consumului uman; 

Or. en 
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Amendamentul  166 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) asigurarea aprovizionării publice 

cu apă destinată consumului uman; 

Or. en 



 

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

RO Unită în diversitate RO 

18.10.2018 A8-0288/167 

Amendamentul  167 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera ab (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) interzicerea deconectării 

gospodăriilor de la rețeaua de apă de 

către furnizorii de apă; 

Or. en 
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Amendamentul  168 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera ac (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ac) garantarea faptului că toți 

cetățenii sunt aprovizionați în orice 

situație cu o cantitate minimă vitală de 

apă destinată consumului uman. În cazul 

efectuării cu întârziere a plăților, 

furnizorii pot instala un dispozitiv de 

limitare a aprovizionării, care asigură 

furnizarea cantității de apă zilnice 

esențiale per persoană recomandată de 

Organizația Mondială a Sănătății; 

Or. en 
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Amendamentul  169 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) instalarea și menținerea de 

echipamente de exterior și de interior 

pentru accesul liber la apa destinată 

consumului uman în spațiile publice; 

(b) instalarea și menținerea de 

echipamente de exterior și de interior, 

inclusiv puncte de realimentare, pentru 

accesul liber la apa destinată consumului 

uman în spațiile publice, în special în 

zonele cu flux pietonal important; aceste 

echipamente se instalează atunci când 

este fezabil din punct de vedere tehnic, 

într-un mod care să fie proporțional cu 

necesitatea unor astfel de măsuri și ținând 

seama de condițiile locale specifice, cum 

ar fi clima și geografia; 

Or. en 
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Amendamentul  170 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

 

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera c – punctul i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(i) lansarea de campanii de informare a 

cetățenilor cu privire la calitatea apei; 

(i) lansarea de campanii de informare a 

cetățenilor cu privire la calitatea 

superioară a apei de la robinet și de 

sensibilizare cu privire la cel mai apropiat 

punct desemnat de realimentare; 

Or. en 

 


