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18.10.2018 A8-0288/197 

Pozměňovací návrh  197 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c – písm. ii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) podpora poskytování této vody ve 

správních a veřejných budovách; 

ii) zajištění bezplatného poskytování 

této vody ve správních a veřejných 

budovách a odrazování od používání vody 

zabalené v plastových lahvích nebo 

nádobách na jedno použití v těchto 
budovách; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/198 

Pozměňovací návrh  198 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c – písm. iii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) podpora bezplatného poskytování 

této vody v restauracích, jídelnách 

a stravovacích službách. 

iii) zajištění bezplatného poskytování 

této vody zákazníkům v restauracích, 

jídelnách a stravovacích službách. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/199 

Pozměňovací návrh  199 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Pokud povinnosti stanovené 

v tomto článku ukládají vnitrostátní 

právní předpisy místním orgánům veřejné 

správy, členské státy zajistí, aby tyto 

orgány měly prostředky a zdroje 

k zajištění přístupu k vodě určené k lidské 

spotřebě a aby veškerá opatření v tomto 

ohledu byla přiměřená vzhledem ke 

kapacitě a velikosti dotčené rozvodné sítě. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/200 

Pozměňovací návrh  200 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 2 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. Komise na základě údajů 

shromážděných podle ustanovení čl. 15 

odst. 1 písm. a) a ve spolupráci 

s členskými státy a Evropskou investiční 

bankou podporuje obce v Unii, které 

nedisponují dostatečným kapitálem, aby 

jim umožnily přístup k technické pomoci, 

dostupnému financování Unie 

a dlouhodobým úvěrům s výhodnou 

úrokovou sazbou, zejména za účelem 

údržby a modernizace vodovodní 

infrastruktury, aby byly zajištěny dodávky 

kvalitní vody a aby byl přístup 

k vodohospodářským a hygienickým 

službám rozšířen i na upozaděné 

a zranitelné skupiny obyvatelstva. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/201 

Pozměňovací návrh  201 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) úpravou a rozvodem vody určené 

k lidské spotřebě, včetně souvisejících 

nákladů; 

Or. en 

(souvisí s PN 125 předloženým výborem ENVI) 

Odůvodnění 

Informace ke zveřejnění by měly zahrnovat náklady související s úpravou a rozvodem vody, 

jak Komise navrhuje v čl. 14 odst. 2 písm. a) bodě ii), a nikoli pouze obecné údaje o úpravě 

a rozvodu vody. 
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18.10.2018 A8-0288/202 

Pozměňovací návrh  202 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – bod 2 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) šest měsíců u velkých dodavatelů 

vody; 

b) šest měsíců u středních a velkých 

dodavatelů vody; 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k začlenění nové kategorie „střední dodavatelé vody“ do PN 43 je důležité provést 

následné změny v tomto ustanovení. V opačném případě by nebylo zřejmé, jak často by střední 

dodavatelé vody museli aktualizovat online informace o výsledcích monitorování chemických 

ukazatelů. V důsledku změn v definicích jsou „střední dodavatelé vody“ ve smyslu, v jakém na 

ně odkazuje výbor ENVI, rovnocenní s „velkými dodavateli vody“, které vymezuje Komise. 

Střední dodavatelé vody by proto měli aktualizovat informace tak často jako velcí dodavatelé 

vody. 
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18.10.2018 A8-0288/203 

Pozměňovací návrh  203 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – bod 2 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) jeden rok u malých dodavatelů 

vody; 

c) jeden rok u velmi malých a malých 

dodavatelů vody; 

Or. en 

Odůvodnění 

Vzhledem k vložení nové kategorie „velmi malí dodavatelé vody“ do PN 41 je důležité 

začlenit do tohoto ustanovení výslovný odkaz na uvedené dodavatele s cílem zajistit, aby i oni 

poskytovali aktualizované online informace o nejnovějších výsledcích monitorování 

chemických ukazatelů. Pro malé dodavatele vody by měl platit interval aktualizací v délce 

jednoho roku.  

 

 

 


