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17.10.2018 A8-0288/178 

Amendement  178 

Michel Dantin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 8 – lid 5 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) preventiemaatregelen om het 

vereiste niveau van de behandeling 

te verlagen en de waterkwaliteit 

veilig te stellen, met inbegrip van 

de in artikel 11, lid 3, onder d), van 

Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 

maatregelen; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/179 

Amendement  179 

Michel Dantin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel A – tabel 1  

   

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Parameter Parameterwaarde Eenheid 

Clostridium perfringens-

sporen 

0 Aantal/100 ml 

Colibacteriën 0 Aantal/100 ml 

Enterokokken 0 Aantal/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Aantal/100 ml 

Heterotroof kiemgetal 

(HPC) bij 22° C 

Geen abnormale 

verandering 

 

Somatische colifagen 0 Aantal/100 ml 

Troebelingsgraad < 1 NTE  

 

Amendement 

Parameter Parameterwaarde Parameter 

Clostridium perfringens-

sporen 

0 Aantal/100 ml 

   

Enterokokken 0 Aantal/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Aantal/100 ml 

   

Somatische colifagen 0 Aantal/100 ml 

Noot: De in dit deel vermelde parameters gelden niet voor 
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bronwater en mineraalwater overeenkomstig Richtlijn 

2009/54/EG. 

 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/180 

Amendement  180 

Michel Dantin 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – deel B – tabel 1 

  

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Chemische parameters 

Parameter Parameterwaarde Eenheid Opmerkingen 

Acrylamide 0,10 μg/l Deze 

parameterwaarde 

heeft betrekking 

op de residuele 

monomeerconcen

tratie in het water, 

berekend aan de 

hand van 

specificaties 

inzake de 

maximumvrijkom

ing van de 

overeenkomstige 

polymeer in 

contact met 

water. 

Antimoon 5,0 μg/l  

Arseen 10 μg/l  

Benzeen 1,0 μg/l  

Benzo[a]pyreen 0,010 μg/l  

ß-Oestradiol (50-

28-2)     

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,01 μg/l  

Boor 1,0 mg/l  
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Bromaat 10 μg/l  

Cadmium 5,0 μg/l  

Chloraat 0,25 mg/l  

Chloriet 0,25 mg/l  

Chroom 25 μg/l Uiterlijk op [10 

jaar na 

inwerkingtreding 

van deze richtlijn] 

moet aan deze 

waarde worden 

voldaan. Tot die 

datum bedraagt 

de 

parameterwaarde 

voor chroom 50 

μg/l. 

Koper 2,0 mg/l  

Cyanide 50 μg/l  

1,2-

Dichloorethaan 

3,0 μg/l  

Epichloorhydrine 0,10 μg/l Deze 

parameterwaarde 

heeft betrekking 

op de residuele 

monomeerconcen

tratie in het water, 

berekend aan de 

hand van 

specificaties 

inzake de 

maximumvrijkom

ing van de 

overeenkomstige 

polymeer in 

contact met 

water. 

Fluoride 1,5 mg/l  

Gehalogeneerde 

azijnzuren 

(HAA’s) 

80 μg/l Som van de 

volgende negen 

representatieve 

stoffen:  

monochloor-, 

dichloor- en 
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trichloorazijnzuur

, mono- en 

dibroomazijnzuur

, 

broomchloorazijn

zuur, 

broomdichloorazi

jnzuur, 

dibroomchloorazi

jnzuur en 

tribroomazijnzuur

. 

Lood 5 μg/l Uiterlijk op [10 

jaar na 

inwerkingtreding 

van deze richtlijn] 

moet aan deze 

waarde worden 

voldaan. Tot die 

datum bedraagt 

de 

parameterwaarde 

voor lood 10 μg/l. 

Kwik 1,0 μg/l  

Microcystine-LR 10 μg/l  

Nikkel 20 μg/l  

Nitraat 50 mg/l De lidstaten 

zorgen ervoor dat 

de voorwaarde 

[nitraat]/50 + 

[nitriet]/3 ≤ 1, 

waarbij de rechte 

haken de 

concentratie in 

mg/l uitdrukken, 

voor nitraat in 

NO3, en voor 

nitriet in NO2, 

vervuld wordt en 

dat aan de waarde 

van 0,10 mg/l 

voor nitriet 

voldaan wordt na 

waterbehandeling

sinstallatie. 
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Nitriet 0,50 mg/l De lidstaten 

zorgen ervoor dat 

de voorwaarde 

[nitraat]/50 + 

[nitriet]/3 ≤ 1, 

waarbij de rechte 

haken de 

concentratie in 

mg/l uitdrukken, 

voor nitraat in 

NO3, en voor 

nitriet in NO2, 

vervuld wordt en 

dat aan de waarde 

van 0,10 mg/l 

voor nitriet 

voldaan wordt na 

waterbehandeling

sinstallatie. 

Nonylfenol 0,3 μg/l  

Pesticiden 0,10 μg/l Onder pesticiden 

worden verstaan: 

   organische 

insecticiden; 

   organische 

herbiciden; 

   organische 

fungiciden; 

   organische 

nematociden; 

   organische 

acariciden; 

   organische 

algiciden; 

   organische 

rodenticiden; 

   organische 

slimiciden; 

   soortgelijke 

producten (onder 

meer 

groeiregulators) 

en de relevante 
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metabolieten 

daarvan zoals 

gedefinieerd in 

artikel 3, punt 32, 

van Verordening 

(EG) nr. 

1107/20091. 

   De 

parameterwaarde 

geldt voor elk 

afzonderlijk 

pesticide. 

   In het geval van 

aldrin, dieldrin, 

heptachloor en 

heptachloorepoxi

de is de 

parameterwaarde 

0,030 μg/l.  

Pesticiden — 

Totaal 

0,50 μg/l "Pesticiden — 

totaal" is de som 

voor alle 

afzonderlijke 

pesticiden, als 

gedefinieerd in de 

vorige rij, die bij 

de 

controleprocedure 

worden 

opgespoord en 

gekwantificeerd. 

PFAS 0,10 μg/l Onder "PFAS" 

wordt elke 

afzonderlijke per- 

en 

polyfluoralkylver

binding verstaan 

(chemische 

formule: 

CnF2n+1−R).   

PFAS'en — totaal   0,50 μg/l "PFAS'en — 

totaal" is de som 

voor alle per- en 

polyfluoralkylver

bindingen 

(chemische 
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formule: 

CnF2n+1−R).     

Polycyclische 

aromatische 

koolwaterstoffen 

0,10 μg/l Som van de 

concentraties van 

de volgende 

gespecificeerde 

verbindingen:  

benzo[b]fluoranth

een, 

benzo[k]fluoranth

een, 

benzo[ghi]perylee

n en 

indeno(1,2,3-

cd)pyreen   

Seleen 10 μg/l  

Tetrachlooretheen 

en trichlooretheen 

10 μg/l Som van de 

concentraties van 

de 

gespecificeerde 

parameters 

Trihalomethanen 

— totaal 

100 μg/l Waar mogelijk 

streven de 

lidstaten, zonder 

dat evenwel de 

desinfectie in 

gevaar mag 

komen, naar een 

lagere waarde. 

   Som van de 

concentraties van 

de volgende 

gespecificeerde 

verbindingen: 

chloroform, 

bromoform, 

dibroomchloorme

thaan, 

broomdichloorme

thaan. 

Uraan 30 μg/l  

Vinylchloride 0,50 μg/l Deze 

parameterwaarde 

heeft betrekking 

op de residuele 
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monomeerconcen

tratie in het water, 

berekend aan de 

hand van 

specificaties 

inzake de 

maximumvrijkom

ing van de 

overeenkomstige 

polymeer in 

contact met 

water. 

__________________ 

1. Verordening (EU) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 

2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking 

van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 

1). 

 

Amendement  

Chemische parameters 

Parameter Parameterwaarde Eenheid Opmerkingen 

Acrylamide 0,10 μg/l Deze 

parameterwaarde 

heeft betrekking 

op de residuele 

monomeerconcen

tratie in het water, 

berekend aan de 

hand van 

specificaties 

inzake de 

maximumvrijkom

ing van de 

overeenkomstige 

polymeer in 

contact met 

water. 

Antimoon 5,0 μg/l  

Arseen 10 μg/l  

Benzeen 1,0 μg/l  

Benzo[a]pyreen 0,010 μg/l  

ß-Oestradiol (50- 0,001 μg/l  
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28-2)   

Bisfenol A 0,1 μg/l  

Boor 1,5 mg/l  

Bromaat 10 μg/l  

Cadmium 5,0 μg/l  

Chloraat 0,25 mg/l  

Chloriet 0,25 mg/l  

Chroom 25 μg/l Uiterlijk op [10 

jaar na 

inwerkingtreding 

van deze richtlijn] 

moet aan deze 

waarde worden 

voldaan. Tot die 

datum bedraagt 

de 

parameterwaarde 

voor chroom 50 

μg/l. 

Koper 2,0 mg/l  

Cyanide 50 μg/l  

1,2-

Dichloorethaan 

3,0 μg/l  

Epichloorhydrine 0,10 μg/l Deze 

parameterwaarde 

heeft betrekking 

op de residuele 

monomeerconcen

tratie in het water, 

berekend aan de 

hand van 

specificaties 

inzake de 

maximumvrijkom

ing van de 

overeenkomstige 

polymeer in 

contact met 

water. 

Fluoride 1,5 mg/l  

Gehalogeneerde 

azijnzuren 

80 μg/l Som van de 

volgende negen 
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(HAA’s) representatieve 

stoffen: 

monochloor-, 

dichloor- en 

trichloorazijnzuur

, mono- en 

dibroomazijnzuur

, 

broomchloorazijn

zuur, 

broomdichloorazi

jnzuur, 

dibroomchloorazi

jnzuur en 

tribroomazijnzuur

. 

Lood 5 μg/l Uiterlijk op [10 

jaar na 

inwerkingtreding 

van deze richtlijn] 

moet aan deze 

waarde worden 

voldaan. Tot die 

datum bedraagt 

de 

parameterwaarde 

voor lood 10 μg/l. 

Kwik 1,0 μg/l  

Microcystine-LR 10 μg/l  

Nikkel 20 μg/l  

Nitraat 50 mg/l De lidstaten 

zorgen ervoor dat 

de voorwaarde 

[nitraat]/50 + 

[nitriet]/3 ≤ 1, 

waarbij de rechte 

haken de 

concentratie in 

mg/l uitdrukken, 

voor nitraat in 

NO3, en voor 

nitriet in NO2, 

vervuld wordt en 

dat aan de waarde 

van 0,10 mg/l 

voor nitriet 
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voldaan wordt na 

waterbehandeling

sinstallatie. 

Nitriet 0,50 mg/l De lidstaten 

zorgen ervoor dat 

de voorwaarde 

[nitraat]/50 + 

[nitriet]/3 ≤ 1, 

waarbij de rechte 

haken de 

concentratie in 

mg/l uitdrukken, 

voor nitraat in 

NO3, en voor 

nitriet in NO2, 

vervuld wordt en 

dat aan de waarde 

van 0,10 mg/l 

voor nitriet 

voldaan wordt na 

waterbehandeling

sinstallatie. 

Nonylfenol 0,3 μg/l  

Pesticiden 0,10 μg/l Onder pesticiden 

worden verstaan: 

   organische 

insecticiden; 

   organische 

herbiciden; 

   organische 

fungiciden; 

   organische 

nematociden; 

   organische 

acariciden; 

   organische 

algiciden; 

   organische 

rodenticiden; 

   organische 

slimiciden; 

   soortgelijke 

producten (onder 
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meer 

groeiregulators) 

en de relevante 

metabolieten 

daarvan zoals 

gedefinieerd in 

artikel 3, punt 32, 

van Verordening 

(EG) nr. 

1107/20091. 

   De 

parameterwaarde 

geldt voor elk 

afzonderlijk 

pesticide. 

   In het geval van 

aldrin, dieldrin, 

heptachloor en 

heptachloorepoxi

de is de 

parameterwaarde 

0,030 μg/l.  

Pesticiden — 

Totaal 

0,50 μg/l "Pesticiden — 

totaal" is de som 

voor alle 

afzonderlijke 

pesticiden, als 

gedefinieerd in de 

vorige rij, die bij 

de 

controleprocedure 

worden 

opgespoord en 

gekwantificeerd. 

PFAS 0,10 μg/l Onder "PFAS" 

wordt elke 

afzonderlijke per- 

en 

polyfluoralkylver

binding verstaan 

(chemische 

formule: 

CnF2n+1−R). 

In de formule 

wordt een 

onderscheid 
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gemaakt tussen 

“lange-keten” en 

“korte-keten” 

PFAS’en. Deze 

richtlijn geldt 

alleen voor 

“lange-keten” 

PFAS’en. 

Deze 

parameterwaarde 

voor 

afzonderlijke 

PFAS-

verbindingen 

geldt alleen voor 

die PFAS-

verbindingen die 

waarschijnlijk 

aanwezig zijn en 

die gevaarlijk 

zijn voor de 

menselijke 

gezondheid, 

overeenkomstig 

de in artikel 8 

van deze richtlijn 

bedoelde 

gevarenbeoordeli

ng. 

PFAS'en — totaal 0,50 μg/l "PFAS'en — 

totaal" is de som 

voor alle per- en 

polyfluoralkylver

bindingen 

(chemische 

formule: 

CnF2n+1−R). 

Deze 

parameterwaarde 

voor PFAS’en – 

totaal geldt 

alleen voor die 

PFAS-

verbindingen die 

waarschijnlijk 

aanwezig zijn en 

die gevaarlijk 
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zijn voor de 

menselijke 

gezondheid, 

overeenkomstig 

de in artikel 8 

van deze richtlijn 

bedoelde 

gevarenbeoordeli

ng. 

Polycyclische 

aromatische 

koolwaterstoffen 

0,10 μg/l Som van de 

concentraties van 

de 

gespecificeerde 

parameters 

Seleen 30 μg/l Waar mogelijk 

streven de 

lidstaten, zonder 

dat evenwel de 

desinfectie in 

gevaar mag 

komen, naar een 

lagere waarde. 

Tetrachlooretheen 

en trichlooretheen 

10 μg/l Som van de 

concentraties van 

de volgende 

gespecificeerde 

verbindingen: 

chloroform, 

bromoform, 

dibroomchloorme

thaan, 

broomdichloorme

thaan. 

Trihalomethanen 

— totaal 

100 μg/l  

   Deze 

parameterwaarde 

heeft betrekking 

op de residuele 

monomeerconcen

tratie in het water, 

berekend aan de 

hand van 

specificaties 

inzake de 

maximumvrijkom
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ing van de 

overeenkomstige 

polymeer in 

contact met 

water. 

Uraan 30 μg/l  

Vinylchloride 0,50 μg/l Deze 

parameterwaarde 

heeft betrekking 

op de residuele 

monomeerconcen

tratie in het water, 

berekend aan de 

hand van 

specificaties 

inzake de 

maximumvrijkom

ing van de 

overeenkomstige 

polymeer in 

contact met 

water. 

 

__________________ 
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Or. en 

 

 


