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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0288/206 

Poprawka  206 

Miriam Dalli 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Dyrektywą 98/83/WE ustanowiono 

ramy prawne ochrony zdrowia ludzi przed 

szkodliwymi skutkami wszelkiego 

zanieczyszczenia wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi poprzez zapewnienie, 

aby była ona zdatna do użycia i czysta. 

Niniejsza dyrektywa powinna mieć taki 

sam cel. Dlatego też niezbędne jest 

ustanowienie na poziomie unijnym 

minimalnych wymogów , które spełniać 

musi woda przeznaczona do tego celu. 

Państwa członkowskie powinny 

zastosować niezbędne środki w celu 

zapewnienia, aby woda przeznaczona do 

spożycia przez ludzi była wolna od 

wszelkich mikroorganizmów i pasożytów 

oraz wszelkich substancji, które w 

pewnych przypadkach stanowią 

potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, 

oraz aby spełniała ona wspomniane 

minimalne wymogi. 

(2) Dyrektywą 98/83/WE ustanowiono 

ramy prawne ochrony zdrowia ludzi przed 

szkodliwymi skutkami wszelkiego 

zanieczyszczenia wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi poprzez zapewnienie, 

aby była ona zdatna do użycia i czysta. 

Niniejsza dyrektywa powinna mieć taki 

sam cel i powinna zapewniać powszechny 

dostęp do takiej wody w całej Unii. 

Dlatego też niezbędne jest ustanowienie na 

poziomie unijnym minimalnych wymogów 

, które spełniać musi woda przeznaczona 

do tego celu. Państwa członkowskie 

powinny zastosować wszystkie niezbędne 

środki w celu zapewnienia, aby woda 

przeznaczona do spożycia przez ludzi była 

wolna od wszelkich mikroorganizmów i 

pasożytów oraz wszelkich substancji, które 

w pewnych przypadkach stanowią 

potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi, 

oraz aby spełniała ona wspomniane 

minimalne wymogi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia powszechnego dostępu do wody w całej 

UE. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0288/207 

Poprawka  207 

Miriam Dalli 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 2 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Celem niniejszej dyrektywy jest 

ochrona zdrowia ludzkiego przed 

szkodliwymi skutkami wszelkiego 

zanieczyszczenia wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi przez zapewnienie, 

aby była zdatna do użycia i czysta. 

2. Celem niniejszej dyrektywy jest 

ochrona zdrowia ludzkiego przed 

szkodliwymi skutkami wszelkiego 

zanieczyszczenia wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi przez zapewnienie, 

aby była zdatna do użycia i czysta oraz 

zapewnienie powszechnego dostępu do 

wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Wniosek Komisji nakłada nowe zobowiązania, które nie dotyczą jakości wody pitnej. Artykuł 13 obejmuje 

elementy społeczne związane z dostępnością wody pitnej, odnoszące się bezpośrednio do znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji i zmarginalizowanych grup, wprowadzone w reakcji na europejską inicjatywę 

obywatelską Right2Water oraz żądanie uwzględnienia prawa do wody w przepisach unijnych. By art. 13 

mieścił się w zakresie dyrektywy, konieczna jest zmiana tytułu w celu uwzględnienia kwestii dostępu do 

wody. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0288/208 

Poprawka  208 

Miriam Dalli 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. Nie naruszając art. 9 dyrektywy 

2000/60/WE, państwa członkowskie 

stosują wszelkie niezbędne środki, aby 

poprawić powszechny dostęp do wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi i 

wspierają stosowanie tych środków na 

swoim terytorium. Dotyczy to wszystkich 

poniższych środków: 

1. Nie naruszając art. 9 dyrektywy 

2000/60/WE, państwa członkowskie 

stosują wszelkie niezbędne środki, aby 

zapewnić powszechny dostęp do wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi i 

wspierają stosowanie tych środków na 

swoim terytorium. Dotyczy to wszystkich 

poniższych środków: 

a) identyfikacja osób bez dostępu do 

wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi oraz przyczyn braku dostępu (np. 

przynależność do wrażliwych i 

zmarginalizowanych grup), ocena 

możliwości poprawy dostępu dla tych osób 

i informowanie ich o możliwościach 

podłączenia się do systemu 

dystrybucyjnego lub o alternatywnych 

sposobach uzyskania dostępu do wody; 

a) identyfikacja osób bez dostępu lub 

z ograniczonym dostępem do wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w 

tym grup w niekorzystnej sytuacji i grup 

marginalizowanych, oraz przyczyn braku 

dostępu, ocena możliwości i 

podejmowanie działań w celu poprawy 

dostępu dla tych osób i informowanie ich o 

możliwościach podłączenia się do systemu 

dystrybucyjnego lub o alternatywnych 

sposobach uzyskania dostępu do wody; 

b) instalacja i utrzymanie na zewnątrz 

i w budynkach sprzętu zapewniającego 

swobodny dostęp do wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi w przestrzeni 

publicznej; 

b) instalacja i utrzymanie na zewnątrz 

i w budynkach sprzętu zapewniającego 

swobodny dostęp do wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi w przestrzeni 

publicznej, w tym punktów uzupełniania 

zasobów wody, w szczególności w 

obszarach o wysokim natężeniu ruchu 

pieszego; powinno się to gwarantować w 

miarę technicznych możliwości w sposób 

proporcjonalny do zapotrzebowania na 

takie środki i z uwzględnieniem 

specyficznych warunków lokalnych, 
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takich jak klimat czy położenie 

geograficzne; 

c) promowanie wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi: 

c) promowanie wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi: 

(i) organizacja kampanii 

informacyjnych dotyczących jakości takiej 

wody; 

(i) organizacja kampanii 

informacyjnych dotyczących wysokiej 

jakości wody wodociągowej oraz 

podnoszących świadomość na temat 

najbliższych wyznaczonych punktów 

uzupełniania zasobów wody; 

(ii) działania zachęcające do 

udostępniania takiej wody w budynkach 

administracji i użyteczności publicznej; 

(ii) zapewnienie darmowego dostępu 

do takiej wody w budynkach administracji 

i użyteczności publicznej, a także 

zniechęcanie do korzystania zwody w 

butelkach lub pojemnikach 

jednorazowego użytku w budynkach 

administracji i użyteczności publicznej; 

(iii) działania zachęcające do 

darmowego udostępniania takiej wody w 

restauracjach, stołówkach i w ramach usług 

gastronomicznych. 

(iii) działania zachęcające do 

darmowego udostępniania takiej wody 

klientom w restauracjach, stołówkach i w 

ramach usług gastronomicznych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia powszechnego dostępu do wody w całej 

UE. 
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PL Zjednoczona w różnorodności PL 

18.10.2018 A8-0288/209 

Poprawka  209 

Miriam Dalli 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. Jeżeli na podstawie prawa 

krajowego na lokalnych organach 

publicznych spoczywają pewne obowiązki 

określone w niniejszym artykule, państwa 

członkowskie dopilnowują, aby te organy 

miały środki i zasoby potrzebne do 

zagwarantowania dostępu do wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz 

by podjęte w związku z tym działania były 

proporcjonalne do możliwości i wielkości 

danej sieci dystrybucji. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia powszechnego dostępu do wody w całej 

UE. 
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18.10.2018 A8-0288/210 

Poprawka  210 

Miriam Dalli 

w imieniu grupy S&D 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

 

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 2 b (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Biorąc pod uwagę dane 

zgromadzone na mocy przepisów art. 15 

ust. 1 lit. a) Komisja współpracuje z 

państwami członkowskimi i Europejskim 

Bankiem Inwestycyjnym, aby udzielać 

wsparcia tym gminom w Unii, które nie 

dysponują niezbędnym kapitałem, aby 

umożliwić im dostęp do pomocy 

technicznej, funduszy unijnych, z których 

mogłyby skorzystać, oraz pożyczek 

długoterminowych o preferencyjnym 

oprocentowaniu, szczególnie w celu 

utrzymania i modernizacji infrastruktury 

wodociągowej służącej zapewnieniu 

zaopatrzenia w wysokiej jakości wodę, a 

także w celu rozszerzenia usług wodno-

kanalizacyjnych na znajdujące się w 

niekorzystnej sytuacji i zmarginalizowane 

grupy ludności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia powszechnego dostępu do wody w całej 

UE. 

 


