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RO Unită în diversitate RO 

18.10.2018 A8-0288/197 

Amendamentul  197 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 în administrații și clădiri publice, 

precum și descurajarea utilizării apei 

îmbuteliate în sticle din plastic sau 

recipiente de unică folosință în 

administrațiile și clădirile respective; 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

18.10.2018 A8-0288/198 

Amendamentul  198 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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) asigurarea furnizării gratuite a apei 

clienților din restaurante, cantine și servicii 

de restaurație. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

18.10.2018 A8-0288/199 

Amendamentul  199 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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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RO Unită în diversitate RO 

18.10.2018 A8-0288/200 

Amendamentul  200 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 pentru a 

recurge la asistența tehnică, la fondurile 

disponibile din partea Uniunii și la 

împrumuturile 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 serviciilor de apă și de 

salubritate la categoriile de populație 

vulnerabile și marginalizate. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

18.10.2018 A8-0288/201 

Amendamentul  201 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 2 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) tratarea și distribuția apei 

destinate consumului uman, inclusiv 

costurile aferente; 

Or. en 

(legat de AM 125 depus de ENVI) 

Justificare 

Informațiile furnizate publicului ar trebui să includă costurile legate de tratarea și distribuția apei, astfel 

cum a fost propus de Comisie la articolul 14 alineatul (2) litera (a) punctul (ii), și nu doar informații 

generale privind tratarea și distribuția apei. 



 

AM\1166513RO.docx  PE624.160v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

18.10.2018 A8-0288/202 

Amendamentul  202 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) șase luni, în cazul furnizorilor mari; (b) șase luni, în cazul furnizorilor mari 

și medii; 

Or. en 

Justificare 

Deoarece la AM 43 a fost introdusă o nouă categorie, de „furnizori de apă mijlocii”, este important să se 

facă modificări corespunzătoare și aici, altfel nu este clar cât de des trebuie să actualizeze furnizorii de 

apă informațiile online privind rezultatele monitorizării parametrilor chimici. Având în vedere 

modificarea definițiilor, „furnizorii de apă mijlocii”, astfel cum sunt menționați de ENVI, corespund 

„furnizorilor de apă mari”, astfel cum au fost definiți de Comisie. În cazul furnizorilor de apă mijlocii ar 

trebui, așadar, să se aplice aceeași frecvență de actualizare ca și în cazul furnizorilor de apă mari. 
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RO Unită în diversitate RO 

18.10.2018 A8-0288/203 

Amendamentul  203 

Benedek Jávor 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) un an, în cazul furnizorilor mici; (c) un an, în cazul furnizorilor mici și 

foarte mici; 

Or. en 

Justificare 

Având în vedere introducerea unei noi categorii de „furnizori de apă foarte mici” la AM 41, aceștia 

trebuie menționați în mod explicit aici, pentru a garanta că și ei furnizează informații online privind cele 

mai recente rezultate ale monitorizării parametrilor chimici. În ceea ce privește furnizorii de apă mici, ar 

trebui să se aplice o frecvență de actualizare minimă de un an. 

 


