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17.10.2018 A8-0288/181 

Amendement  181 

Ulrike Müller 

namens de ALDE-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 IV – alinea 1 – punt 7 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de algemene prestaties van het 

watersysteem in termen van efficiëntie, 

met inbegrip van lekkagepercentages en 

energieverbruik per kubieke meter 

geleverd water; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Amendement  182 

Ulrike Müller 

namens de ALDE-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 IV – alinea 1 – punt 7 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) informatie over het beheer en 

bestuur van de waterleveranciers, met 

inbegrip van de samenstelling van de raad 

van bestuur; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Amendement  183 

Ulrike Müller 

namens de ALDE-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 IV – alinea 1 – punt 7 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(d) informatie over de kostenstructuur 

van het aan consumenten berekende 

tarief per kubieke meter water, met 

inbegrip van vaste en variabele kosten, 

waarbij ten minste vermelding gemaakt 

wordt van de kosten in verband met het 

energieverbruik per kubieke meter 

geleverd water, de door de 

waterleveranciers genomen maatregelen 

met het oog op de gevarenbeoordeling uit 

hoofde van artikel 8, lid 4, de behandeling 

en distributie van voor menselijke 

consumptie bestemd water, de 

verzameling en behandeling van 

afvalwater, en de kosten in verband met 

maatregelen uit hoofde van artikel 13, 

indien de waterleveranciers dergelijke 

maatregelen hebben genomen; 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

xx 
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17.10.2018 A8-0288/184 

Amendement  184 

Ulrike Müller 

namens de ALDE-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 IV – alinea 1 – punt 7 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) het bedrag aan investeringen dat 

de leverancier nodig acht om de 

financiële duurzaamheid van de levering 

van waterdiensten (met inbegrip van het 

onderhoud van de infrastructuur) te 

waarborgen, alsmede het daadwerkelijk 

ontvangen of terugverdiende bedrag aan 

investeringen; 

Schrappen 

Or. en 



 

AM\1166488NL.docx  PE624.160v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

17.10.2018 A8-0288/185 

Amendement  185 

Ulrike Müller 

namens de ALDE-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 IV – alinea 1 – punt 7 – letter g 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(g) samenvatting en statistieken over 

consumentenklachten en over de mate 

waarin tijdig en adequaat op problemen 

wordt gereageerd; 

Schrappen 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Amendement  186 

Ulrike Müller 

namens de ALDE-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 II – Deel B – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Bemonsteringsfrequenties 

Alle overeenkomstig artikel 5 vastgestelde parameters worden ten minste volgens de in de 

volgende tabel vermelde frequentie gecontroleerd, tenzij op basis van een overeenkomstig 

artikel 9 en deel C van deze bijlage uitgevoerde leveringsrisicobeoordeling een andere 

bemonsteringsfrequentie is bepaald: 

Tabel 1 

Minimumfrequentie voor monsterneming en analyse voor nalevingscontrole 

Dagelijks binnen een leveringsgebied 

gedistribueerde of geproduceerde 

hoeveelheid (m3) water 

Minimumaantal 

monsternemingen per 

jaar 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

> 10 000 ≤ 100 000 

> 100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: alle monsters moeten worden genomen op tijdstippen waarop het risico van het 

doorbreken van maag-darmpathogenen naar het behandelde water hoog is. 

 

b: ten minste 10 monsters moeten worden genomen op tijdstippen waarop het risico van het 

doorbreken van maag-darmpathogenen naar het behandelde water hoog is. 

 

Opmerking 1: Een leveringsgebied is een geografisch afgebakend gebied waarbinnen het voor 

menselijke consumptie bestemde water afkomstig is uit één of enkele bronnen en waarbinnen 

het water kan worden geacht van vrijwel uniforme kwaliteit te zijn. 

Opmerking 2: De hoeveelheden zijn gemiddelden berekend over een kalenderjaar. Het 

vaststellen van de minimumfrequentie mag worden gebaseerd op het aantal inwoners in een 

leveringsgebied in plaats van op de hoeveelheid water uitgaande van een waterverbruik van 

200 l/(dag*hoofd van de bevolking). 

 

Opmerking 3: Lidstaten die hebben besloten afzonderlijke voorzieningen uit te zonderen 
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overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder b), van deze richtlijn, passen deze frequenties enkel toe 

voor leveringsgebieden die tussen 10 en 100 m3 per dag distribueren. 

 

Amendement 

Bemonsteringsfrequenties 

Alle overeenkomstig artikel 5 vastgestelde parameters worden ten minste volgens de in de 

volgende tabel vermelde frequentie gecontroleerd, tenzij op basis van een overeenkomstig 

artikel 9 en deel C van deze bijlage uitgevoerde leveringsrisicobeoordeling een andere 

bemonsteringsfrequentie is bepaald: 

Tabel 1 

 
 

Minimumfrequentie voor monsterneming en analyse voor 

nalevingscontrole 

 
 

Dagelijks binnen een leveringsgebied 

gedistribueerde of geproduceerde 

hoeveelheid water  

(zie opmerkingen 1 en 2) m3  
 

Microbiologische 

parameters 

(groep A) - 

aantal 

monsternemingen 

per jaar  

(zie opmerking 3)  
 

Chemische 

parameters 

(groep B) - 

aantal 

monsternemingen 

per jaar  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(zie opmerking 4)  
 

> 0  

(zie opmerking 4)  
 

> 100  
 

≤ 1 000  
 

4 1 

> 1 000  
 

≤ 10 000  
 

4 

 

+3 

 

voor elke 1 000 m3/d 

en fractie daarvan 

van de totale 

hoeveelheid 

1 

 

+1 

 

voor elke 1 000 m3/d 

en fractie daarvan 

van de totale 

hoeveelheid 

> 10 000   
 

≤ 100 000 3  

+ 1  

voor elke 10 000 

m3/dag en  

fractie daarvan 

van de totale 

hoeveelheid  
 

> 100 000  
 

 12  

+ 1  

voor elke 25 000 

m3/dag en fractie 

daarvan van de 

totale hoeveelheid  
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Opmerking 1: Een leveringsgebied is een geografisch afgebakend gebied waarbinnen het voor 

menselijke consumptie bestemde water afkomstig is uit één of enkele bronnen en waarbinnen 

het water kan worden geacht van vrijwel uniforme kwaliteit te zijn.  

 

Opmerking 2: De hoeveelheden zijn gemiddelden berekend over een kalenderjaar. Het 

vaststellen van de minimumfrequentie mag worden gebaseerd op het aantal inwoners in een 

leveringsgebied in plaats van op de hoeveelheid water uitgaande van een waterverbruik van 

200 l/(dag*hoofd van de bevolking).  

 

Opmerking 3: De vermelde frequentie wordt als volgt berekend: bijv. 4 300 m3/dag = 16 

monsters (vier voor de eerste 1 000 m3/dag + 12 voor een bijkomende 3 300 m3/dag).  

 

Opmerking 4: Lidstaten die hebben besloten afzonderlijke voorzieningen uit te zonderen 

overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder b), van deze richtlijn, passen deze frequenties enkel toe 

voor leveringsgebieden die tussen 10 en 100 m3 per dag distribueren.  

Or. en 

 

 


