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17.10.2018 A8-0288/181 

Amendamentul  181 

Ulrike Müller 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) performanța globală a sistemului 

de apă din punctul de vedere al eficienței, 

inclusiv ratele de scurgere și consumul de 

energie pe metru cub de apă furnizată; 

eliminat 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Amendamentul  182 

Ulrike Müller 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) informații privind gestionarea și 

guvernanța furnizorului de apă, inclusiv 

privind componența consiliului de 

administrație; 

eliminat 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Amendamentul  183 

Ulrike Müller 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7 – litera d 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) informații privind structura 

tarifului aplicat consumatorilor pe metru 

cub de apă, inclusiv privind costurile fixe 

și variabile, care să includă cel puțin 

costurile legate de consumul energetic pe 

metru cub de apă furnizată, măsurile 

luate de furnizorii de apă în vederea 

efectuării evaluării pericolelor în temeiul 

articolului 8 alineatul (4), tratarea și 

distribuția apei destinate consumului 

uman, colectarea și tratarea apelor uzate 

și costurile legate de măsurile luate în 

vederea articolului 13, în cazul în care 

furnizorii de apă au luat astfel de măsuri; 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

xx 
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17.10.2018 A8-0288/184 

Amendamentul  184 

Ulrike Müller 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7 – litera e 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) volumul de investiții considerat 

necesar de către furnizor pentru a asigura 

sustenabilitatea financiară a furnizării 

serviciilor de apă (incluzând serviciile de 

întreținere a infrastructurii) și volumul de 

investiții efectiv primite sau recuperate; 

eliminat 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Amendamentul  185 

Ulrike Müller 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Anexa IV – paragraful 1 – punctul 7 – litera g 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(g) un rezumat și statistici privind 

reclamațiile primite din partea 

consumatorilor, precum și privind 

promptitudinea și adecvarea măsurilor 

luate pentru a remedia problemele; 

eliminat 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Amendamentul  186 

Ulrike Müller 

în numele Grupului ALDE 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Anexa II – partea B – punctul 2 

  

 

Textul propus de Comisie 

Frecvențele de prelevare 

Toți parametrii stabiliți în conformitate cu articolul 5 sunt monitorizați cel puțin conform 

frecvențelor indicate în tabelul următor, cu excepția cazului în care se stabilește o altă 

frecvență de prelevare a probelor pe baza unei evaluări a riscului de furnizare realizate în 

conformitate cu articolul 9 și partea C din prezenta anexă: 

Tabelul 1 

Frecvența minimă de prelevare și de analiză pentru monitorizarea conformității 

Volumul de apă (m3) distribuit sau 

produs în fiecare zi în interiorul unei 

zone de alimentare 

Numărul minim de 

prelevări pe  

an 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: toate probele se prelevă atunci când există un risc ridicat de intrare a patogenilor 

intestinali în apa tratată. 

 

b: se prelevă cel puțin 10 probe atunci când există un risc ridicat de intrare a patogenilor 

intestinali în apa tratată. 

 

Nota 1: O zonă de alimentare este o zonă geografică determinată în care apa destinată 

consumului uman provine din una sau mai multe surse, calitatea apei putând fi considerată 

aproximativ uniformă. 

Nota 2: Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Numărul de 

locuitori dintr-o zonă de alimentare poate fi folosit în loc de volumul de apă pentru a 

determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă estimat de 200 l/(zi*persoană). 

 

Nota 3: Statele membre care au decis să excepteze aprovizionările individuale în temeiul 
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articolului 3 alineatul (2) litera (b) aplică aceste frecvențe doar în cazul zonelor de alimentare 

care distribuie între 10 și 100 m3 pe zi. 

 

Amendamentul 

Frecvențele de prelevare 

Toți parametrii stabiliți în conformitate cu articolul 5 sunt monitorizați cel puțin conform 

frecvențelor indicate în tabelul următor, cu excepția cazului în care se stabilește o altă 

frecvență de prelevare a probelor pe baza unei evaluări a riscului de furnizare realizate în 

conformitate cu articolul 9 și partea C din prezenta anexă: 

Tabelul 

1 

 
 

Frecvența minimă de prelevare și de analiză pentru monitorizarea 

conformității 

 
 

Volumul de apă distribuit sau produs în 

fiecare zi în interiorul unei zone de 

distribuție  

(A se vedea notele 1 și 2) m3  
 

Parametrul 

grupei A 

(parametrul 

microbiologic) – 

numărul de 

prelevări pe an  

(a se vedea nota 

3)  
 

Parametrul 

grupei B 

(parametrul 

chimic) – 

numărul de 

prelevări pe an  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(a se vedea 

nota 4)  
 

> 0  

(a se vedea 

nota 4)  
 

> 100  
 

≤ 

1 000  
 

4 1 

> 

1 000  
 

≤ 

10 000  
 

4 

 

+3 

 

pentru fiecare 

tranșă de 1 000 

m³/zi din volumul 

total 

1 

 

+1 

 

pentru fiecare 

tranșă de 1 000 

m³/zi din volumul 

total 

> 

10 000  

 

 

≤ 100 000 3  

+ 1  

pentru fiecare 

tranșă de 10 000 

m³/zi  

din volumul total  
 

> 

100 000  
 

 12  

+ 1  

pentru fiecare 

tranșă de 25 000 
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m³/zi din volumul 

total  
 

 

 

Nota 1: O zonă de alimentare este o zonă geografică determinată în care apa destinată 

consumului uman provine din una sau mai multe surse, calitatea apei putând fi considerată 

aproximativ uniformă.  

 

Nota 2: Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Numărul de 

locuitori dintr-o zonă de alimentare poate fi folosit în loc de volumul de apă pentru a 

determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă estimat de 200 l/(zi*persoană).  

 

Nota 3: Frecvența indicată se calculează după cum urmează: de exemplu, 4 300 m3/zi = 16 

probe (patru pentru primii 1 000 m3/zi + 12 pentru 3 300 m3/zi suplimentari).  

 

Nota 4: Statele membre care au decis să excepteze aprovizionările individuale în temeiul 

articolului 3 alineatul (2) litera (b) din prezenta directivă aplică aceste frecvențe doar în cazul 

zonelor de alimentare care distribuie între 10 și 100 m3 pe zi.  

Or. en 

 

 


