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SV Förenade i mångfalden SV 

17.10.2018 A8-0288/178 

Ändringsförslag  178 

Michel Dantin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – punkt 5 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Förebyggande åtgärder för att 

minska den beredningsnivå som krävs och 

för att skydda vattenkvaliteten, däribland 

sådana åtgärder som avses i artikel 11.3 d 

i direktiv 2000/60/EG. 

utgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/179 

Ändringsförslag  179 

Michel Dantin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del A – tabell 1 

 

Kommissionens förslag 

Parameter Parametervärde Enhet 

Clostridium perfringens 

sporer 

0 Antal/100 ml 

Koliforma bakterier 0 Antal/100 ml 

Enterokocker 0 Antal/100 ml 

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

Antal heterotrofa 

bakterier (HPC) vid 22 

°C 

Ingen onormal 

förändring 

 

Somatiska kolifager 0 Antal/100 ml 

Turbiditet < 1 NTU  

 

Ändringsförslag 

Parameter Parametervärde Parameter 

Clostridium perfringens 

sporer 

0 Antal/100 ml 

   

Enterokocker 0 Antal/100 ml 

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

   

Somatiska kolifager 0 Antal/100 ml 
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Anm.: Parametrarna i denna del ska inte gälla för käll- och 

mineralvatten i enlighet med direktiv 2009/54/EG. 

 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/180 

Ändringsförslag  180 

Michel Dantin 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del B – tabell 1 

  

Kommissionens förslag 

Kemiska parametrar 

Parameter Parametervärde Enhet Anmärkningar 

Akrylamid 0,10 μg/l Parametervärdet 

avser 

restmonomerhalt i 

vattnet beräknad 

enligt 

specifikationer 

om maximal 

migrering från 

motsvarande 

polymer i kontakt 

med vattnet. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arsenik 10 μg/l  

Bensen 1,0 μg/l  

Bens(a)pyren 0 010 μg/l  

Beta-östradiol 

(50-28-2) 

0 001 μg/l  

Bisfenol A 0,01 μg/l  

Bor 1,0 mg/l  

Bromat 10 μg/l  

Kadmium 5,0 μg/l  

Klorat 0,25 mg/l  

Klorit 0,25 mg/l  



 

AM\1166489SV.docx  PE624.160v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Krom 25 μg/l Värdet ska klaras 

senast [10 år efter 

det att detta 

direktiv har trätt i 

kraft]. 

Parametervärdet 

för krom till och 

med den dagen är 

50 μg/l. 

Koppar 2,0 mg/l  

Cyanid 50 μg/l  

1,2-dikloretan, 3,0 μg/l  

Epiklorhydrin 0,10 μg/l Parametervärdet 

avser 

restmonomerhalt i 

vattnet beräknad 

enligt 

specifikationer 

om maximal 

migrering från 

motsvarande 

polymer i kontakt 

med vattnet. 

Fluorid 1,5 mg/l  

Halogenerade 

ättiksyror (HAA) 

80 μg/l Summan av 

följande nio 

representativa 

ämnen: 

monoklor-, 

diklor- och 

triklorättiksyra, 

mono- och 

dibromättiksyra, 

bromklor-

ättiksyra, 

bromdiklorättik-

syra, dibromklor-

ättiksyra och 

tribromättiksyra. 

Bly 5 μg/l Värdet ska klaras 

senast [10 år efter 

det att detta 

direktiv har trätt i 

kraft]. 

Parametervärdet 
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för bly till och 

med den dagen är 

10 μg/l. 

Kvicksilver 1,0 μg/l  

Mikrocystin-LR 10 μg/l  

Nickel 20 μg/l  

Nitrat 50 mg/l Medlemsstaterna 

ska säkerställa att 

villkoret att 

[nitrat]/50 + 

[nitrit]/3 ≤ 1, där 

hakparenteserna 

avser halterna i 

mg/l för nitrat 

(NO3) och nitrit 

(NO2) iakttas och 

att värdet 0,10 

mg/l för nitriter 

iakttas efter 

vattenberedninge

n. Nonylfenol 

Nitrit 0,50 mg/l Medlemsstaterna 

ska säkerställa att 

villkoret att 

[nitrat]/50 + 

[nitrit]/3 ≤ 1, där 

hakparenteserna 

avser halterna i 

mg/l för nitrat 

(NO3) och nitrit 

(NO2) iakttas och 

att värdet 0,10 

mg/l för nitriter 

iakttas efter 

vattenbered-

ningen. 

Nonylfenol 

Nonylfenol 0,3 μg/l  

Pesticider 0,10 μg/l ”Pesticider” avser 

   organiska 

insekticider, 

   organiska 

herbicider, 
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   organiska 

fungicider, 

   organiska 

nematocider, 

   organiska 

akaricider, 

   organiska 

algicider, 

   organiska 

rodenticider, 

   organiska 

slembekämpnings

medel, 

   och deras 

relevanta 

metaboliter enligt 

definitionen i 

artikel 3.32 i 

förordning (EG) 

nr 1107/1. 

   Detta 

parametervärde 

gäller för varje 

enskild pesticid. 

   När det gäller 

aldrin, dieldrin, 

heptaklor och 

heptaklorepoxid 

ska 

parametervärdet 

0,030 μg/l 

tillämpas.  

Pesticider – totalt 0,50 μg/l ”Pesticider – 

totalt” avser 

summan av alla 

enskilda 

pesticider som 

påvisas och 

kvantifieras vid 

kontrollförfarand

et. 

PFAS 0,10 μg/l ”PFAS” avser 

varje enskilt per- 
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och 

polyfluoralkylerat 

ämne (kemisk 

formel: 

CnF2n+1−R). 

PFAS – totalt 0,50 μg/l ”PFAS – totalt” 

avser summan av 

per- och 

polyfluoralkylera

de ämnen 

(kemisk formel: 

CnF2n+1−R). 

Polycykliska 

aromatiska 

kolväten 

0,10 μg/l Summan av 

koncentrationerna 

av följande 

specificerade 

föreningar; 

benso(b)fluorante

n, 

benso(k)fluorante

n, 

benso(ghi)perylen 

och indeno(1,2,3-

cd)pyren . 

Selen 10 μg/l  

Tetrakloreten och 

trikloreten 

10 μg/l Summan av 

koncentrationerna 

av specificerade 

parametrar 

Trihalometaner – 

totalt 

100 μg/l I de fall då det är 

möjligt och utan 

att desinfektionen 

äventyras bör 

medlemsstaterna 

sträva efter ett 

lägre värde. 

   Summan av 

koncentrationerna 

av följande 

specificerade 

föreningar; 

kloroform, 

bromoform, 

dibromklormetan 

och 
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bromdiklormetan. 

Uran 30 μg/l  

Vinylklorid 0,50 μg/l Parametervärdet 

avser 

restmonomerhalt i 

vattnet beräknad 

enligt 

specifikationer 

om maximal 

migrering från 

motsvarande 

polymer i kontakt 

med vattnet. 

__________________ 

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om 

utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 

79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1). 

 

Ändringsförslag  

Kemiska parametrar 

Parameter Parametervärde Enhet Anmärkningar 

Akrylamid 0,10 μg/l Parametervärdet 

avser 

restmonomerhalt i 

vattnet beräknad 

enligt 

specifikationer 

om maximal 

migrering från 

motsvarande 

polymer i kontakt 

med vattnet. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arsenik 10 μg/l  

Bensen 1,0 μg/l  

Bens(a)pyren 0 010 μg/l  

Beta-östradiol 

(50-28-2) 

0 001 μg/l  

Bisfenol A 0,1 μg/l  

Bor 1,5 mg/l  
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Bromat 10 μg/l  

Kadmium 5,0 μg/l  

Klorat 0,25 mg/l  

Klorit 0,25 mg/l  

Krom 25 μg/l Värdet ska klaras 

senast [10 år efter 

det att detta 

direktiv har trätt i 

kraft]. 

Parametervärdet 

för krom till och 

med den dagen är 

50 μg/l. 

Koppar 2,0 mg/l  

Cyanid 50 μg/l  

1,2-dikloretan, 3,0 μg/l  

Epiklorhydrin 0,10 μg/l Parametervärdet 

avser 

restmonomerhalt i 

vattnet beräknad 

enligt 

specifikationer 

om maximal 

migrering från 

motsvarande 

polymer i kontakt 

med vattnet. 

Fluorid 1,5 mg/l  

Halogenerade 

ättiksyror (HAA) 

80 μg/l Summan av 

följande nio 

representativa 

ämnen: 

monoklor-, 

diklor- och 

triklorättiksyra, 

mono- och 

dibromättiksyra, 

bromklor-

ättiksyra, 

bromdiklorättik-

syra, dibromklor-

ättiksyra och 

tribromättiksyra. 
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Bly 5 μg/l Värdet ska klaras 

senast [10 år efter 

det att detta 

direktiv har trätt i 

kraft]. 

Parametervärdet 

för bly till och 

med den dagen är 

10 μg/l. 

Kvicksilver 1,0 μg/l  

Mikrocystin-LR 10 μg/l  

Nickel 20 μg/l  

Nitrat 50 mg/l Medlemsstaterna 

ska säkerställa att 

villkoret att 

[nitrat]/50 + 

[nitrit]/3 ≤ 1, där 

hakparenteserna 

avser halterna i 

mg/l för nitrat 

(NO3) och nitrit 

(NO2) iakttas och 

att värdet 0,10 

mg/l för nitriter 

iakttas efter 

vattenbered-

ningen. 

Nonylfenol 

Nitrit 0,50 mg/l Medlemsstaterna 

ska säkerställa att 

villkoret att 

[nitrat]/50 + 

[nitrit]/3 ≤ 1, där 

hakparenteserna 

avser halterna i 

mg/l för nitrat 

(NO3) och nitrit 

(NO2) iakttas och 

att värdet 0,10 

mg/l för nitriter 

iakttas efter 

vattenbered-

ningen. 

Nonylfenol 

Nonylfenol 0,3 μg/l  



 

AM\1166489SV.docx  PE624.160v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

Pesticider 0,10 μg/l ”Pesticider” avser 

   organiska 

insekticider, 

   organiska 

herbicider, 

   organiska 

fungicider, 

   organiska 

nematocider, 

   organiska 

akaricider, 

   organiska 

algicider, 

   organiska 

rodenticider, 

   organiska 

slembekämpnings

medel, 

   och deras 

relevanta 

metaboliter enligt 

definitionen i 

artikel 3.32 i 

förordning (EG) 

nr 1107/1. 

   Detta 

parametervärde 

gäller för varje 

enskild pesticid. 

   När det gäller 

aldrin, dieldrin, 

heptaklor och 

heptaklorepoxid 

ska 

parametervärdet 

0,030 μg/l 

tillämpas.  

Pesticider – totalt 0,50 μg/l ”Pesticider – 

totalt” avser 

summan av alla 

enskilda 

pesticider som 

påvisas och 
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kvantifieras vid 

kontrollförfarand

et. 

PFAS 0,10 μg/l ”PFAS” avser 

varje enskilt per- 

och 

polyfluoralkylerat 

ämne (kemisk 

formel: 

CnF2n+1−R). 

Formeln ska 

även införa en 

differentiering 

mellan 

”långkedjiga” 

och 

”kortkedjiga” 

PFAS. Detta 

direktiv ska 

endast tillämpas 

på ”långkedjiga” 

PFAS. 

Detta 

parametervärde 

för enskilda 

PFAS-ämnen ska 

gälla endast för 

de PFAS-ämnen 

som sannolikt 

kan förekomma 

och som är 

farliga för 

människors hälsa 

enligt den 

farobedömning 

som avses i 

artikel 8 i detta 

direktiv. 

PFAS – totalt 0,50 μg/l ”PFAS – totalt” 

avser summan av 

per- och 

polyfluoralkylera

de ämnen 

(kemisk formel: 

CnF2n+1−R). 

Detta 
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parametervärde 

för PFAS ska 

gälla endast för 

de PFAS-ämnen 

som sannolikt 

kan förekomma 

och som är 

farliga för 

människors hälsa 

enligt den 

farobedömning 

som avses i 

artikel 8 i detta 

direktiv. 

Polycykliska 

aromatiska 

kolväten 

0,10 μg/l Summan av 

koncentrationerna 

av specificerade 

parametrar 

Selen 30 μg/l I de fall då det är 

möjligt och utan 

att desinfektionen 

äventyras bör 

medlemsstaterna 

sträva efter ett 

lägre värde. 

Tetrakloreten och 

trikloreten 

10 μg/l Summan av 

koncentrationerna 

av följande 

specificerade 

föreningar; 

kloroform, 

bromoform, 

dibromklormetan 

och 

bromdiklormetan. 

Trihalometaner – 

totalt 

100 μg/l  

   Parametervärdet 

avser 

restmonomerhalt i 

vattnet beräknad 

enligt 

specifikationer 

om maximal 

migrering från 

motsvarande 
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polymer i kontakt 

med vattnet. 

Uran 30 μg/l  

Vinylklorid 0,50 μg/l Parametervärdet 

avser 

restmonomerhalt i 

vattnet beräknad 

enligt 

specifikationer 

om maximal 

migrering från 

motsvarande 

polymer i kontakt 

med vattnet. 

 

__________________ 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om 

utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 

79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1). 

Or. en 

 

 


