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18.10.2018 A8-0288/206 

Pozměňovací návrh  206 

Miriam Dalli 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Směrnice 98/83/ES stanoví právní 

rámec pro ochranu lidského zdraví před 

nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění 

vody určené k lidské spotřebě a k zajištění, 

že voda bude zdravotně nezávadná a čistá. 

Tato směrnice by měla sledovat tentýž cíl. 

Za tímto účelem je nutno stanovit na 

úrovni Unie minimální požadavky, které 

musí voda určená k lidské spotřebě 

splňovat. Členské státy by měly přijmout 

veškerá potřebná opatření, aby zajistily, že 

voda určená k lidské spotřebě neobsahuje 

žádné mikroorganismy a parazity ani žádné 

látky, které v některých případech 

představují možné ohrožení lidského 

zdraví, a že tato voda splňuje uvedené 

minimální požadavky. 

(2) Směrnice 98/83/ES stanoví právní 

rámec pro ochranu lidského zdraví před 

nepříznivými účinky jakéhokoli znečištění 

vody určené k lidské spotřebě a k zajištění 

zdravotně nezávadné a čisté vody. Tato 

směrnice by měla sledovat tentýž cíl a 

měla by stanovit všeobecný přístup 

k takovéto vodě všem obyvatelům Unie. Za 

tímto účelem je nutno stanovit na úrovni 

Unie minimální požadavky, které musí 

voda určená k lidské spotřebě splňovat. 

Členské státy by měly přijmout veškerá 

potřebná opatření, aby zajistily, že voda 

určená k lidské spotřebě neobsahuje žádné 

mikroorganismy a parazity ani žádné látky, 

které v některých případech představují 

možné ohrožení lidského zdraví, a že tato 

voda splňuje uvedené minimální 

požadavky. 

Or. en 

Odůvodnění 

 Členské státy by měly být povinny zajistit všem občanům EU všeobecný přístup k vodě. 
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18.10.2018 A8-0288/207 

Pozměňovací návrh  207 

Miriam Dalli 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Cílem této směrnice je chránit 

lidské zdraví před nepříznivými účinky 

jakéhokoli znečištění vody určené k lidské 

spotřebě a zajistit, že voda bude zdravotně 

nezávadná a čistá. 

2. Cílem této směrnice je chránit 

lidské zdraví před nepříznivými účinky 

jakéhokoli znečištění vody určené k lidské 

spotřebě, zajistit zdravotně nezávadnou a 

čistou vodu a stanovit všeobecný přístup k 

vodě určené k lidské spotřebě. 

  

Or. en 

Odůvodnění 

Návrh Komise zavádí nové povinnosti, které se netýkají jakosti pitné vody. Článek 13, který 

byl vložen v reakci na evropskou občanskou iniciativu Right2Water a požadavek zakotvit 

právo na vodu v právních předpisech EU, obsahuje sociální prvky související s dostupností 

pitné vody, přičemž přímo odkazuje na zranitelné a marginalizované skupiny. Aby článek 13 

mohl být i nadále v oblasti působnosti směrnice, je nezbytné změnit název, aby zahrnoval 

aspekt přístupu k vodě. 
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18.10.2018 A8-0288/208 

Pozměňovací návrh  208 

Miriam Dalli 

za skupinu S&D 

 

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 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž je dotčen článek 9 směrnice 

2000/60/ES, přijmou členské státy veškerá 

nezbytná opatření za účelem zlepšení 

přístupu k vodě určené k lidské spotřebě 

pro všechny a za účelem podpory jejího 

užívání na svém území. Zahrnují všechna 

tato opatření: 

1. Aniž je dotčen článek 9 směrnice 

2000/60/ES, přijmou členské státy veškerá 

nezbytná opatření za účelem zajištění 

všeobecného přístupu k vodě určené k 

lidské spotřebě pro všechny a za účelem 

podpory jejího užívání na svém území. 

Zahrnují všechna tato opatření: 

a) určení osob bez přístupu k vodě 

určené k lidské spotřebě a důvodů, proč 

tento přístup nemají (např. příslušnost ke 

zranitelné a marginalizované skupině), 

posouzení možností, jak přístup pro tyto 

osoby zlepšit, jakož i informování daných 

osob o možnostech připojení k rozvodné 

síti nebo o alternativních způsobech 

přístupu k této vodě; 

a) určení osob bez přístupu nebo s 

omezeným přístupem k vodě určené k 

lidské spotřebě, včetně zranitelných a 

marginalizovaných skupin, a důvodů, proč 

tento přístup nemají, posouzení možností, 

jak přístup pro tyto osoby zlepšit, a přijetí 

příslušných opatření, jakož i informování 

daných osob o možnostech připojení k 

rozvodné síti nebo o alternativních 

způsobech přístupu k této vodě; 

b) instalace a údržba venkovních 

zařízení i zařízení v budovách pro volný 

přístup k vodě určené k lidské spotřebě ve 

veřejných prostorách; 

b) instalace a údržba venkovních 

zařízení i zařízení v budovách, včetně 

doplňovacích míst, která umožňují volný 

přístup k vodě určené k lidské spotřebě ve 

veřejných prostorách, zejména na 

frekventovaných místech; tato zařízení se 

naistalují, je-li to technicky možné, 

způsobem, který odpovídá potřebnosti 

takových opatření, a s ohledem na zvláštní 

místní podmínky, jako je podnebí 

a zeměpisné charakteristiky; 

c) propagace vody určené k lidské c) propagace vody určené k lidské 
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spotřebě těmito způsoby: spotřebě těmito způsoby: 

i) zahájení kampaní, které mají 

občany informovat o jakosti této vody; 

i) zahájení kampaní, které mají 

občany informovat o jakosti vody 

z kohoutku a o nejbližším vyhrazeném 

doplňovacím místě; 

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 

balené v plastových lahvích nebo 

nádobách na jedno použití v těchto 
budovách; 

iii) podpora bezplatného poskytování 

této vody v restauracích, jídelnách a 

stravovacích službách. 

iii) podpora bezplatného poskytování 

této vody zákazníkům v restauracích, 

jídelnách a stravovacích zařízeních. 

Or. en 

Odůvodnění 

 Členské státy by měly být povinny zajistit všem občanům EU všeobecný přístup k vodě. 



 

AM\1166481CS.docx  PE624.160v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

18.10.2018 A8-0288/209 

Pozměňovací návrh  209 

Miriam Dalli 

za skupinu S&D 

 

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 jsou povinnosti 

podle tohoto článku uloženy 

vnitrostátními právními 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 vodovodní 

sítě. 

Or. en 

Odůvodnění 

 Členské státy by měly být povinny zajistit všem občanům EU všeobecný přístup k vodě. 
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18.10.2018 A8-0288/210 

Pozměňovací návrh  210 

Miriam Dalli 

za skupinu S&D 

 

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 marginalizované a 

zranitelné skupiny obyvatelstva. 

Or. en 

Odůvodnění 

 Členské státy by měly být povinny zajistit všem občanům EU všeobecný přístup k vodě. 

 

 


