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17.10.2018 A8-0288/213 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 zapewnić powszechny 

dostęp do takiej wody dla wszystkich w 

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 
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Uzasadnienie 

Państwa członkowskie powinny być zobowiązane do zapewnienia powszechnego dostępu do 

wody dla wszystkich w UE. 
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17.10.2018 A8-0288/214 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 17 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (17a) Biorąc pod uwagę, że niniejsza 

dyrektywa stanowi odpowiedź na 

europejską inicjatywę obywatelską 

„Right2Water”, konieczne jest zbadanie 

przystępności cenowej wody w ramach 

analizy jej dostępności. Ustanowienie 

europejskiego obserwatorium ubóstwa 

wodnego będzie wspierać państwa 

członkowskie i Komisję w badaniu 

przystępności cenowej i dostępności wody 

dla osób, w szczególności grup 

znajdujących się w trudnej sytuacji i 

zmarginalizowanych. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby pomóc gminom i państwom członkowskim w ocenie dostępności wody pitnej dla osób 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, utworzenie obserwatorium ubóstwa wodnego 

mogłyby pozytywnie zintegrować wysiłki właściwych organów na rzecz zbadania 

przystępności cenowej wody dla takich zmarginalizowanych grup. 
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17.10.2018 A8-0288/215 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 
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17.10.2018 A8-0288/216 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 8 – ustęp 1 – litera c 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) określenie zagrożeń i możliwych 

źródeł zanieczyszczeń mających wpływ na 

części wód objęte oceną zagrożeń. W tym 

celu państwa członkowskie mogą 

wykorzystać przegląd wpływu działalności 

człowieka przeprowadzony zgodnie z art. 5 

dyrektywy 2000/60/WE oraz informacje na 

temat znaczących oddziaływań, 

zgromadzone zgodnie z pkt 1.4 w 

załączniku II do tej dyrektywy; 

c) określenie zagrożeń i możliwych 

źródeł zanieczyszczeń mających wpływ na 

części wód objęte oceną zagrożeń. Takie 

badanie i określanie źródeł zanieczyszczeń 

jest regularnie aktualizowane w celu 

wykrywania nowych substancji mających 

wpływ na mikrodrobiny plastiku, w 

szczególności PFAS. W tym celu państwa 

członkowskie mogą wykorzystać przegląd 

wpływu działalności człowieka 

przeprowadzony zgodnie z art. 5 

dyrektywy 2000/60/WE oraz informacje na 

temat znaczących oddziaływań, 

zgromadzone zgodnie z pkt 1.4 w 

załączniku II do tej dyrektywy; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ważne jest, aby organy badawcze i monitorujące miały możliwość aktualizacji środków 

wykrywania nowych substancji, takich jak mikrodrobiny plastiku i PFAS, które są wysoce 

szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. 
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17.10.2018 A8-0288/217 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 8 – ustęp 1 – akapit 3 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Do celów regularnego monitorowania 

państwa członkowskie mogą wykorzystać 

wyniki monitorowania przeprowadzonego 

zgodnie z innymi przepisami Unii. 

Do celów regularnego monitorowania, a 

także do celów wykrywania nowych 

szkodliwych substancji w drodze nowych 

badań, państwa członkowskie mogą 

wykorzystać zdolności w zakresie 

monitorowania oraz swój potencjał 

badawczy, zgodnie z innymi przepisami 

Unii. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Regularne monitorowanie, nawet jeśli odbywa się zgodnie z innymi przepisami Unii i na ich 

podstawie, powinno obejmować przeprowadzaną w odpowiednim czasie ocenę nowych 

szkodliwych substancji, w szczególności tych, które powstają w wyniku przemysłowego 

udoskonalenia produkcji tworzyw sztucznych i mikrodrobin plastiku. 
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17.10.2018 A8-0288/218 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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 – wprowadzenie 

 

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: 

 

Or. en 

 

 


