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18.10.2018 A8-0288/171 

Amendamentul  171 

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 ii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) încurajarea furnizării apei în 

administrații și clădiri publice; 

(ii) asigurarea furnizării gratuite a 

apei potabile în administrații și clădiri 

publice, precum și descurajarea utilizării 

apei îmbuteliate în sticle din plastic sau 

recipiente de unică folosință în asemenea 
administrații și clădiri publice; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

18.10.2018 A8-0288/172 

Amendamentul  172 

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 iii 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(iii) încurajarea furnizării gratuite a apei 

în restaurante, cantine și servicii de 

restaurație. 

(iii) încurajarea furnizării gratuite a apei 

potabile în restaurante, cantine și servicii 

de restaurație. 

Or. en 



 

AM\1166480RO.docx  PE624.160v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

18.10.2018 A8-0288/173 

Amendamentul  173 

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 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În cazul în care obligațiile 

prevăzute la prezentul articol le revin 

autorităților publice locale în 

conformitate cu legislația națională, 

statele membre se asigură că aceste 

autorități dispun de mijloacele și resursele 

necesare pentru a asigura accesul la apa 

destinată consumului uman și că orice 

măsuri în acest sens sunt proporționale cu 

capacitățile și dimensiunea rețelei de 

distribuție în cauză. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/174 

Amendamentul  174 

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 2 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2b. Ținând seama de datele colectate 

în temeiul dispozițiilor prevăzute la 

articolul 15 alineatul (1) litera (a), 

Comisia colaborează cu statele membre și 

cu Banca Europeană de Investiții pentru 

a sprijini municipalitățile din Uniune care 

nu dispun de capitalul necesar care să le 

permită să recurgă la asistență tehnică, la 

fondurile disponibile din partea Uniunii și 

la împrumuturi pe termen lung cu o rată 

a dobânzii preferențială, în special în 

scopul menținerii și reînnoirii 

infrastructurii de apă, pentru a asigura 

furnizarea de apă de înaltă calitate și 

pentru extinderea furnizării serviciilor de 

apă și de salubritate către categoriile de 

populație vulnerabile și marginalizate. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/175 

Amendamentul  175 

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 14 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. statele membre asigură 

participarea efectivă a publicului la 

gestionarea apei destinate consumului 

uman, garantând că cetățenii sunt 

informați în mod corespunzător și iau 

parte la orice proces decizional privind 

gestionarea acestuia. 

Or. en 

 


