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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0288/197 

Изменение  197 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

Член 13 – параграф 1 – буква в – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) насърчаване на снабдяването на 

административните и обществените 

сгради с такива води; 

ii) гарантиране на безплатното 

снабдяване на административните и 

обществените сгради с такива води, 

както и въвеждане на възпиращи 

фактори за използването на вода, 

поставена в бутилки или в съдове за 

еднократна употреба, в тези 

администрации и сгради; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0288/198 

Изменение  198 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

Член 13 – параграф 1 – буква в – подточка iii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) насърчаване на безплатното 

предоставяне на такива води в 

ресторанти, столови и при услугите във 

връзка с кетъринга. 

iii) гарантиране на безплатното 

предоставяне на такива води за 

клиентите в ресторанти, столови и при 

услугите във връзка с кетъринга. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0288/199 

Изменение  199 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

Член 13 – параграф 2 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 a. Когато задълженията, 

предвидени в настоящия член, са 

възложени на местни публични 

органи съгласно националното 

законодателство, държавите членки 

гарантират, че тези органи 

разполагат със средства и ресурси, за 

да осигурят достъп до води, 

предназначени за консумация от 

човека, както и че всички мерки в 

това отношение са пропорционални 

на капацитета и размера на 

съответната разпределителна 

мрежа. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0288/200 

Изменение  200 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

Член 13 - параграф 2 б (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2 б. Като се имат предвид 

данните, събирани съгласно 

разпоредбите на член 15, параграф 1, 

точка а), Комисията си сътрудничи с 

държавите членки и с Европейската 

инвестиционна банка в подкрепа на 

общините в Съюза, които не 

разполагат с необходимия капитал, за 

да могат те да получат достъп до 

техническа помощ, до наличното 

финансиране от Съюза и до 

дългосрочни заеми при 

преференциални лихвени проценти, 

особено с цел да поддържат и да 

подновяват своята водна 

инфраструктура, така че да се 

гарантира предоставянето на 

висококачествена вода и да се 

разшири предоставянето на услуги, 

свързани с водата и с 

канализационната инфраструктура, в 

полза на уязвимите и 

маргинализираните групи от 

населението. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0288/201 

Изменение  201 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

Член 14 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 б а) пречистването и 

разпределението на водите, 

предназначени за консумация от 

човека, включително свързаните с 

това разходи; 

Or. en 

(Свързано с АМ 125 на комисията ENVI.) 

Обосновка 

Информацията, която се предоставя на обществеността, следва да включва разходите, 

свързани с пречистването и разпределението на водите, както е предложено от Комисията в 

член 14, буква а), подточка ii), а не само обща информация за пречистването и разпределението 

на водите. 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0288/202 

Изменение  202 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 2 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) шест месеца — за големите 

водоснабдителни предприятия; 

б) шест месеца — за средните и 

големите водоснабдителни 

предприятия; 

Or. en 

Обосновка 

Като се има предвид въвеждането на нова категория „средни водоснабдителни предприятия“ в 

изменение 43, важно е да се направят съществени промени тук, в противен случай би било неясно 

колко често средните водоснабдителни предприятия следва да актуализират онлайн 

информацията за резултатите от наблюдението на химичните параметри. Като се има 

предвид промяната в определенията, посочените от комисията ENVI „средни водоснабдителни 

предприятия“ са равностойни на „големи водоснабдителни предприятия“ съгласно 

определението на Комисията. Ето защо средните водоснабдителни предприятия следва да имат 

същата честота на актуализиране като големите водоснабдителни предприятия. 
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BG Единство в многообразието BG 

18.10.2018 A8-0288/203 

Изменение  203 

Бенедек Явор 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 2 – буква в 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) една година — за малките 

водоснабдителни предприятия; 

в) една година — за много 

малките и малките водоснабдителни 

предприятия; 

Or. en 

Обосновка 

Като се има предвид въвеждането на нова категория „много малки водоснабдителни 

предприятия“ чрез изменение 41, те трябва да бъдат изрично упоменати тук, за да се 

гарантира, че те също предоставят онлайн информация за най-актуалните резултати от 

наблюдението на химичните параметри. По отношение на малките водоснабдителни 

предприятия следва да се прилага минималната честота на актуализиране от една година. 

 


