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17.10.2018 A8-0288/213 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Directiva 98/83/CE a stabilit cadrul 

juridic pentru a proteja sănătatea umană 

împotriva efectelor nefaste ale contaminării 

apei destinate consumului uman, prin 

asigurarea salubrității și a purității acesteia. 

Prezenta directivă ar trebui să urmărească 

același obiectiv. În acest scop, este necesar 

să se definească la nivelul Uniunii cerințele 

minime pe care trebuie să le îndeplinească 

apa cu această destinație. Statele membre 

ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se 

asigura că apa destinată consumului uman 

nu conține microorganisme, paraziți și 

orice alte substanțe care, în anumite cazuri, 

constituie un pericol potențial pentru 

sănătatea umană, precum și că aceasta 

îndeplinește condițiile minime menționate. 

(2) Directiva 98/83/CE a stabilit cadrul 

juridic pentru a proteja sănătatea umană 

împotriva efectelor nefaste ale contaminării 

apei destinate consumului uman, prin 

asigurarea salubrității și a purității acesteia. 

Prezenta directivă ar trebui să urmărească 

același obiectiv și ar trebui să promoveze 

accesul universal la apa destinată 

consumului uman pentru toți în Uniune. 

În acest scop, este necesar să se definească 

la nivelul Uniunii cerințele minime pe care 

trebuie să le îndeplinească apa cu această 

destinație. Statele membre ar trebui să ia 

toate măsurile necesare pentru a se asigura 

că apa destinată consumului uman nu 

conține microorganisme, paraziți și orice 

alte substanțe care, în anumite cazuri, 

constituie un pericol potențial pentru 

sănătatea umană, precum și că aceasta 

îndeplinește condițiile minime menționate. 

Or. en 

Justificare 

Statele membre ar trebui să fie obligate să asigure accesul universal la apă pentru toți în UE. 
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17.10.2018 A8-0288/214 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 17 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Întrucât prezenta directivă 

reprezintă o reacție la inițiativa 

cetățenească europeană „Right2Water” 

(dreptul la apă), în cadrul examinării 

accesibilității apei este extrem de 

important să se examineze și 

accesibilitatea acesteia din punct de 

vedere financiar. Înființarea unui 

observator european al sărăciei în ceea ce 

privește accesul la apă va ajuta statele 

membre și Comisia să examineze 

accesibilitatea fizică și din punct de 

vedere financiar a apei pentru cetățeni, 

mai ales pentru grupurile vulnerabile și 

marginalizate. 

Or. en 

Justificare 

În vederea acordării municipalităților și statelor membre a unui ajutor în procesul de 

evaluare a accesibilității la apa potabilă pentru persoanele cele mai vulnerabile, înființarea 

unui observator european al sărăciei în ceea ce privește accesul la apă ar putea integra în 

mod constructiv eforturile autorităților competente în examinarea accesibilității financiare a 

apei pentru aceste persoane marginalizate. 
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17.10.2018 A8-0288/215 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Obiectivul prezentei directive este 

de a proteja sănătatea umană împotriva 

efectelor nefaste ale contaminării apei 

destinate consumului uman, prin asigurarea 

salubrității și a purității acesteia. 

2. Obiectivul prezentei directive este 

de a proteja sănătatea umană împotriva 

efectelor nefaste ale contaminării apei 

destinate consumului uman, prin asigurarea 

salubrității și a purității acesteia, și de a 

asigura accesul universal la apa destinată 

consumului uman. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/216 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) identificarea pericolelor și a 

surselor posibile de poluare care afectează 

corpurile de apă ce fac obiectul evaluării 

pericolelor. În acest sens, statele membre 

pot utiliza analiza privind impactul 

activităților umane, realizată în 

conformitate cu articolul 5 din Directiva 

2000/60/CE, și informațiile privind 

presiunile semnificative culese în 

conformitate cu punctul 1.4 din anexa II la 

directiva respectivă; 

(c) identificarea pericolelor și a 

surselor posibile de poluare care afectează 

corpurile de apă ce fac obiectul evaluării 

pericolelor. Cercetările aferente și 

identificarea surselor de poluare sunt 

actualizate în mod regulat pentru a 

detecta noi substanțe cu efect asupra 

microplasticelor, în special asupra PFAS. 
În acest sens, statele membre pot utiliza 

analiza privind impactul activităților 

umane, realizată în conformitate cu 

articolul 5 din Directiva 2000/60/CE, și 

informațiile privind presiunile 

semnificative culese în conformitate cu 

punctul 1.4 din anexa II la directiva 

respectivă; 

Or. en 

Justificare 

Este important ca mijloacele de detecție a noilor substanțe, cum ar fi microplasticele și 

PFAS, foarte dăunătoare sănătății umane, să poată fi actualizate de către organismele de 

cercetare și monitorizare. 
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17.10.2018 A8-0288/217 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În vederea controlului periodic, statele 

membre se pot baza pe controalele 

realizate în conformitate cu alte acte 

legislative ale Uniunii. 

În vederea controlului periodic, precum și 

în vederea detectării de noi substanțe 

dăunătoare prin noi investigații, statele 

membre se pot baza pe controalele 

realizate și pe capacitatea de investigație 

prevăzută, în conformitate cu alte acte 

legislative ale Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

Monitorizarea periodică, chiar dacă este realizată în conformitate cu alte acte legislative ale 

Uniunii și chiar dacă se bazează pe acestea, ar trebui să poată include o evaluare în timp util 

a noilor substanțe dăunătoare, în special a celor generate de îmbunătățirile industriale aduse 

producției de materiale plastice și microplastice. 
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17.10.2018 A8-0288/218 

Amendamentul  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 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Fără a aducere atingere articolului 9 

din Directiva 2000/60/CE, statele membre 

iau toate măsurile necesare pentru a 

îmbunătăți accesul întregii populații la apa 

destinată consumului uman și pentru a 

promova utilizarea sa pe teritoriul lor. Sunt 

avute în vedere toate măsurile următoare: 

1. Fără a aducere atingere articolului 9 

din Directiva 2000/60/CE, statele membre 

iau toate măsurile necesare pentru a 

asigura accesul universal pentru toți la 

apa destinată consumului uman și pentru a 

promova utilizarea acesteia pe teritoriul 

lor. Sunt avute în vedere toate măsurile 

următoare: 

 

Or. en 

 

 


