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17.10.2018 A8-0288/213 

Изменение  213 

Лин Бойлан, Елеонора Форенца, Патрик Льо Ярик, Димитриос Пападимулис, 

София Сакорафа, Сабине Льозинг, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка 

Кунева, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Люк 

Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) С Директива 98/83/ЕО беше 

създадена правната рамка за опазване на 

здравето на човека от вредните 

последици от замърсяването на водите, 

предназначени за консумация от човека, 

посредством гарантиране на тяхната 

здравословност и чистота. 

Изпълнението на тази цел следва да е 

заложено и в настоящата директива. С 

оглед на това е необходимо да се 

определят на равнището на Съюза 

минималните изисквания , на които 

трябва да отговарят използваните за 

тази цел води. Държавите членки следва 

да предприемат необходимите мерки, 

за да гарантират, че водите, 

предназначени за консумация от човека, 

не съдържат микроорганизми, паразити 

и вещества, които в някои случаи 

представляват потенциална опасност за 

здравето на човека, както и че тези води 

отговарят на посочените минимални 

изисквания. 

(2) С Директива 98/83/ЕО беше 

създадена правната рамка за опазване на 

здравето на човека от вредните 

последици от замърсяването на водите, 

предназначени за консумация от човека, 

посредством гарантиране на тяхната 

здравословност и чистота. 

Изпълнението на тази цел следва да е 

заложено и в настоящата директива и 

чрез нея да се осигурява 

универсалният достъп до такива води 

за всички в Съюза. С оглед на това е 

необходимо да се определят на 

равнището на Съюза минималните 

изисквания , на които трябва да 

отговарят използваните за тази цел 

води. Държавите членки следва да 

предприемат всички необходими мерки, 

за да гарантират, че водите, 

предназначени за консумация от човека, 

не съдържат микроорганизми, паразити 

и вещества, които в някои случаи 

представляват потенциална опасност за 

здравето на човека, както и че тези води 

отговарят на посочените минимални 

изисквания. 

Or. en 
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Обосновка 

Държавите членки следва да бъдат задължени да осигуряват универсален достъп до 

вода за всички в ЕС. 
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17.10.2018 A8-0288/214 

Изменение  214 

Лин Бойлан, Елеонора Форенца, Патрик Льо Ярик, Димитриос Пападимулис, 

София Сакорафа, Сабине Льозинг, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка 

Кунева, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Люк 

Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 

Съображение 17 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (17а) Като се има предвид, че 

настоящата директива откликва на 

Европейската гражданска 

инициатива Right2Water, от 

съществено значение е да се проучи 

достъпността на цената на водата 

като част от разглеждането на 

достъпността на самата вода. 

Създаването на Европейска 

обсерватория за водната бедност ще 

подпомогне държавите членки и 

Комисията при разглеждането на 

достъпността на цената на водата и 

достъпността на водата за хората, 

особено за уязвимите и 

маргинализираните групи. 

Or. en 

Обосновка 

С цел да се помогне на общините и държавите членки да оценят достъпа до питейна 

вода за най-уязвимите хора, със създаването на обсерватория за водната бедност 

биха могли да се интегрират положително усилията на компетентните органи за 

разглеждане на достъпността на цената на водата за тези маргинализирани лица. 
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17.10.2018 A8-0288/215 

Изменение  215 

Лин Бойлан, Елеонора Форенца, Патрик Льо Ярик, Димитриос Пападимулис, 

София Сакорафа, Сабине Льозинг, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка 

Кунева, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Люк 

Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 1 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Целта на директивата е да опазва 

здравето на човека от вредните 

последици от замърсяването на водите, 

предназначени за консумация от човека, 

като гарантира тяхната здравословност 

и чистота. 

2. Целта на директивата е да опазва 

здравето на човека от вредните 

последици от замърсяването на водите, 

предназначени за консумация от човека, 

като гарантира тяхната здравословност 

и чистота, както и да се осигури 

универсален достъп до вода, 

предназначена за консумация от 

човека. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/216 

Изменение  216 

Лин Бойлан, Елеонора Форенца, Патрик Льо Ярик, Димитриос Пападимулис, 

София Сакорафа, Сабине Льозинг, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка 

Кунева, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Люк 

Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 8 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) идентифициране на опасностите 

и възможните източници на 

замърсяване, които засягат водните 

обекти, обхванати от оценката на 

опасностите. С оглед на това държавите 

членки могат да използват прегледа на 

въздействието на човешките дейности, 

извършван в съответствие с член 5 от 

Директива 2000/60/ЕО, и информацията 

относно значителните видове натиск, 

събирана в съответствие с точка 1.4 от 

приложение II към същата директива; 

в) идентифициране на опасностите 

и възможните източници на 

замърсяване, които засягат водните 

обекти, обхванати от оценката на 

опасностите. Проучването и 

идентифицирането на източници на 

замърсяване редовно се актуализират, 

за да се откриват нови вещества, 

засягащи пластмасови микрочастици, 

и по-специално PFAS. С оглед на това 

държавите членки могат да използват 

прегледа на въздействието на човешките 

дейности, извършван в съответствие с 

член 5 от Директива 2000/60/ЕО, и 

информацията относно значителните 

видове натиск, събирана в съответствие 

с точка 1.4 от приложение II към същата 

директива; 

Or. en 

Обосновка 

Важно е органите по проучване и контрол да могат да актуализират средствата си 

за откриване на нови вещества, като например пластмасови микрочастици и PFAS, 

които са много вредни за здравето на човека. 
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17.10.2018 A8-0288/217 

Изменение  217 

Лин Бойлан, Елеонора Форенца, Патрик Льо Ярик, Димитриос Пападимулис, 

София Сакорафа, Сабине Льозинг, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка 

Кунева, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Люк 

Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 8 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За целите на редовния контрол 

държавите членки могат да използват 

контрола, извършван в съответствие с 

други законодателни актове на Съюза. 

За целите на редовния контрол, както и 

за целите на откриването на нови 

вредни вещества чрез нови 

проучвания, държавите членки могат да 

използват извършвания контрол и 

предвидения капацитет за  проучване, 

в съответствие с други законодателни 

актове на Съюза. 

Or. en 

Обосновка 

Редовният контрол, дори ако се извършва в съответствие и с подкрепата на други 

законодателни актове на Съюза, може да включи своевременна оценка на нови вредни 

вещества, по-специално генерираните от промишлените подобрения при 

производството на пластмаси и пластмасови микрочастици. 
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17.10.2018 A8-0288/218 

Изменение  218 

Лин Бойлан, Елеонора Форенца, Патрик Льо Ярик, Димитриос Пападимулис, 

София Сакорафа, Сабине Льозинг, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка 

Кунева, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Люк 

Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засяга член 9 от 

Директива 2000/60/ЕО, държавите 

членки предприемат всички необходими 

мерки за подобряване на достъпа на 

всички хора до води, предназначени за 

консумация от човека, и насърчават 

тяхното използване на своя територия. 

Това включва всяка една от следните 

мерки: 

1. Без да се засяга член 9 от 

Директива 2000/60/ЕО, държавите 

членки предприемат всички необходими 

мерки за осигуряване на универсален 

достъп на всички хора до води, 

предназначени за консумация от човека, 

и насърчават тяхното използване на 

своя територия. Това включва всяка 

една от следните мерки: 

 

Or. en 

 

 


