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17.10.2018 A8-0288/213 

Pozměňovací návrh  213 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

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, 

že voda bude zdravotně nezávadná a čistá. 

Tato směrnice by měla sledovat tentýž cíl 

a zajistit pro všechny obyvatele v Unii 

všeobecný přístup k takové vodě. 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 mít povinnost zajistit všeobecný přístup k vodě pro všechny obyvatele 

EU. 
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17.10.2018 A8-0288/214 

Pozměňovací návrh  214 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 17 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (17a) Vzhledem k tomu, že tato směrnice 

reaguje na evropskou občanskou 

iniciativu Right2Water, je nezbytné 

v rámci posouzení přístupu k vodě 

prozkoumat také otázku její cenové 

dostupnosti. Zřízení evropského střediska 

pro sledování nedostatku vody pomůže 

členským státům a Komisi při posuzování 

cenové dostupnosti vody a přístupu k ní 

pro obyvatele, zejména pro zvláště 

zranitelné a upozaděné skupiny. 

Or. en 

Odůvodnění 

Má-li se obcím a členským státům pomoci v posouzení dostupnosti pitné vody pro nejvíce 

zranitelné skupiny, zřízení střediska pro sledování nedostatku vody by mohlo pozitivním 

způsobem sloučit úsilí příslušných orgánů o zhodnocení cenové dostupnosti vody pro tyto 

znevýhodněné osoby. 
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17.10.2018 A8-0288/215 

Pozměňovací návrh  215 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 a zajistit, že voda bude zdravotně 

nezávadná a čistá a že voda určená 

k lidské spotřebě bude všeobecně 

přístupná. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/216 

Pozměňovací návrh  216 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) určení nebezpečí i možných zdrojů 

znečištění ovlivňujících vodní útvary, na 

které se vztahuje posouzení nebezpečnosti. 

K tomuto účelu mohou členské státy 

využívat přezkoumání důsledků lidské 

činnosti zpracované podle článku 5 

směrnice 2000/60/ES a informace 

o významných vlivech shromážděných 

podle bodu 1.4 přílohy II uvedené 

směrnice; 

c) určení nebezpečí i možných zdrojů 

znečištění ovlivňujících vodní útvary, na 

které se vztahuje posouzení nebezpečnosti. 

Tento výzkum a určení možných zdrojů 

znečištění se pravidelně aktualizuje, aby 

bylo možné odhalit nové látky s vlivem na 

mikroplasty, zejména pokud jde 

o sloučeniny PFAS. K tomuto účelu 

mohou členské státy využívat přezkoumání 

důsledků lidské činnosti zpracované podle 

článku 5 směrnice 2000/60/ES a informace 

o významných vlivech shromážděných 

podle bodu 1.4 přílohy II uvedené 

směrnice; 

Or. en 

Odůvodnění 

Je důležité, aby vyšetřovací a monitorovací orgány mohly aktualizovat své nástroje 

k odhalování nových látek, jako jsou mikroplasty a sloučeniny PFAS, které jsou vysoce 

škodlivé pro lidské zdraví. 
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17.10.2018 A8-0288/217 

Pozměňovací návrh  217 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely pravidelného monitorování 

mohou členské státy používat 

monitorování prováděné v souladu 

s ostatními právními předpisy Unie. 

Pro účely pravidelného monitorování, 

jakož i pro účely odhalení nových 

škodlivých látek pomocí nových 

vyšetřovacích postupů, mohou členské 

státy používat monitorovací postupy 

a určenou vyšetřovací kapacitu v souladu 

s ostatními právními předpisy Unie. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pravidelné monitorování, i kdyby bylo prováděno v souladu a na základě jiných právních 

předpisů Unie, musí zahrnovat včasné posouzení nových škodlivých látek, zejména látek, které 

vznikají při průmyslovém zkvalitňování výroby plastů a mikroplastů. 
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17.10.2018 A8-0288/218 

Pozměňovací návrh  218 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 – návětí 

 

 

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 

přístupu k vodě určené k lidské spotřebě 

pro všechny a za účelem podpory jejího 

užívání na svém území. Zahrnují všechna 

tato opatření: 

 

Or. en 

 

 


