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BG Единство в многообразието BG 

17.10.2018 A8-0288/181 

Изменение  181 

Улрике Мюлер 

от името на групата ALDE 

 

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 

Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) цялостното функциониране на 

системата за водоснабдяване по 

отношение на ефективността, 

включително относно дела на 

течовете и потреблението на енергия 

за кубичен метър доставяна вода; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0288/182 

Изменение  182 

Улрике Мюлер 

от името на групата ALDE 

 

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 

Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) управлението и ръководството 

на водоснабдителното предприятие, 

включително за състава на 

управителния съвет; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0288/183 

Изменение  183 

Улрике Мюлер 

от името на групата ALDE 

 

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 

Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква г 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) анализ на разходите на 

плащаната от потребителите 

тарифа за кубичен метър вода 

(включително постоянните и 

променливите разходи), в който са 

представени най-малко разходите, 

свързани с потреблението на енергия 

за кубичен метър доставяна вода, 

предприетите от водоснабдителните 

предприятия мерки за целите на 

оценката на опасностите в 

съответствие с член 8, параграф 4, 

пречистването и разпределението на 

водата, предназначена за консумация 

от човека, събирането и 

пречистването на отпадъчните води, 

както и разходите, свързани с 

мерките за целите на член 13, когато 

водоснабдителните предприятия са 

предприели такива мерки; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

xx 
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17.10.2018 A8-0288/184 

Изменение  184 

Улрике Мюлер 

от името на групата ALDE 

 

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 

Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква д 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) размера на инвестициите, 

които водоснабдителното 

предприятие е преценило за 

необходими, за да се гарантира 

финансовата устойчивост на 

предоставянето на водни услуги 

(включително за поддръжка на 

инфраструктурата) и размера на 

действително получените или 

възстановени инвестиции; 

заличава се 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Изменение  185 

Улрике Мюлер 

от името на групата ALDE 

 

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 

Приложение IV – параграф 1 – точка 7 – буква ж 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) обобщение и статистически 

данни във връзка с потребителските 

жалби, както и във връзка със 

сроковете и целесъобразността на 

действията в отговор на възникнали 

проблеми; 

заличава се 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Изменение  186 

Улрике Мюлер 

от името на групата ALDE 

 

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 

Приложение II – част Б – точка 2 

  

 

Текст, предложен от Комисията 

Честота на пробовземането 

Всички параметри, определени в съответствие с член 5, се контролират най-малко с 

честотата, посочена в следната таблица, освен ако бъде определена различна честота на 

пробовземане въз основа на оценка на риска по отношение на водоснабдяването, 

извършена в съответствие с член 9 и част В от настоящото приложение: 

Таблица 1 

Минимална честота на пробовземане и анализ за целите на контрола върху 

съответствието 

Обем (m3) вода, разпределяна или 

произвеждана всекидневно в 

дадена зона на водоснабдяване 

Минимален брой проби 

годишно 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50б 

365 

365 
 

a: всички проби трябва да се вземат по време, когато има висок риск от 

проникване във водата на чревни патогени, които са оцелели въпреки 

пречистването; 

 

б: най-малко 10 проби трябва да се вземат по време, когато има висок риск от 

проникване във водата на чревни патогени. 

 

Бележка 1: Зона на водоснабдяване е определена географска зона, в която водата, 

предназначена за консумация от човека, произлиза от един или няколко източника и в 

рамките на която качеството на водата може да се смята за приблизително еднакво. 

Бележка 2: Водните обеми са средни обеми, изчислени за календарна година. За 

определяне на минималната честота държавите членки могат вместо водния обем да 

използват броя на населението в зоната на водоснабдяване, на базата на консумация 
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200 l/жител дневно. 

 

Бележка 3: Държавите членки, които са решили да освободят от разпоредбите отделни 

водоснабдителни количества съгласно член 3, параграф 2, буква б) от настоящата 

Директива, трябва да прилагат тези честоти само за зони на водоснабдяване, в които се 

разпределят между 10 и 100 m3 дневно. 

 

Изменение 

Честота на пробовземането 

Всички параметри, определени в съответствие с член 5, се контролират най-малко с 

честотата, посочена в следната таблица, освен ако бъде определена различна честота на 

пробовземане въз основа на оценка на риска по отношение на водоснабдяването, 

извършена в съответствие с член 9 и част В от настоящото приложение: 

Табли

ца 1 

 
 

Минимална честота на пробовземане и анализ за целите на контрола 

върху съответствието 

 
 

Обем вода, разпределяна или 

произвеждана всекидневно в дадена 

зона на водоснабдяване  

(вж. бележки 1 и 2) m3  
 

Параметър от 

група А 

(микробиологиче

н параметър) — 

брой проби 

годишно  

(вж. бележка 3)  
 

Параметър от 

група Б 

(химичен 

параметър) — 

брой проби 

годишно  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(вж. 

бележка 4)  
 

> 0  

(вж. 

бележка 4)  
 

> 100  
 

≤ 1000  
 

4 1 

> 1000  
 

≤ 10000  
 

4 

 

+3 

 

за всеки 1000 

m3/ден и за 

съответния 

остатък от 

общия обем 

1 

 

+1 

 

за всеки 1000 

m3/ден и за 

съответния 

остатък от 

общия обем 

> 10000   
 

≤ 100000 3  

+ 1  

за всеки 1000 

m3/ден и  

за съответния 

остатък от 

общия обем  
 

> 100000  
 

 12  
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+ 1  

за всеки 25 000 

m3/ден и за 

съответния 

остатък от 

общия обем  
 

 

 

Бележка 1: Зона на водоснабдяване е определена географска зона, в която водата, 

предназначена за консумация от човека, произлиза от един или няколко източника и в 

рамките на която качеството на водата може да се смята за приблизително еднакво.  

 

Бележка 2: Водните обеми са средни обеми, изчислени за календарна година. За 

определяне на минималната честота държавите членки могат вместо водния обем да 

използват броя на населението в зоната на водоснабдяване, на базата на консумация 

200 l/жител дневно.  

 

Бележка 3: Посочената честота се изчислява, както следва: например 

4 300 m3/ден = 16 проби (четири за първите 1000 m3/ден + 12 за допълнителни 

3 300 m3/ден).  

 

Бележка 4: Държавите членки, които са решили да освободят от разпоредбите отделни 

водоснабдителни количества съгласно член 3, параграф 2, буква б) от настоящата 

Директива, трябва да прилагат тези честоти само за зони на водоснабдяване, в които 

се разпределят между 10 и 100 m3 дневно.  

Or. en 

 

 


