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17.10.2018 A8-0288/181 

Ändringsförslag  181 

Ulrike Müller 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – led 7 – led a 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Vattensystemets övergripande 

effektivitetsprestanda, inklusive 

läckagenivåer och energiförbrukning per 

kubikmeter levererat vatten. 

utgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Ändringsförslag  182 

Ulrike Müller 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – led 7 – led b 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Information om 

vattenleverantörens förvaltning och 

styrning, inklusive styrelsens 

sammansättning. 

utgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Ändringsförslag  183 

Ulrike Müller 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – led 7 – led d 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) Information om 

kostnadsstrukturen för den avgift som tas 

ut av konsumenterna per kubikmeter 

vatten, inklusive fasta och rörliga 

kostnader, med uppgift om kostnader för 

åtminstone energianvändning per 

kubikmeter levererat vatten, åtgärder som 

vidtagits av vattenleverantörer för 

farobedömningen i enlighet med artikel 

8.4, beredning och distribution av 

dricksvatten samt uppsamling och rening 

av avloppsvatten, och om kostnader för 

åtgärder i enlighet med artikel 13 i de fall 

sådana åtgärder har vidtagits av 

vattenleverantörerna.  

utgår 

Or. en 

Motivering 

xx 
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17.10.2018 A8-0288/184 

Ändringsförslag  184 

Ulrike Müller 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – led 7 – led e 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) Det investeringsbelopp som 

leverantören anser vara nödvändigt för att 

säkerställa finansiell hållbarhet för 

tillhandahållandet av vattentjänster 

(inbegripet underhåll av infrastruktur) 

och det investeringsbelopp som faktiskt 

tas emot eller hålls inne. 

utgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Ändringsförslag  185 

Ulrike Müller 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – led 7 – led g 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(g) Sammanfattning och statistik 

avseende konsumentklagomål, och 

avseende huruvida tillräckliga åtgärder 

för att lösa problem vidtas i rätt tid. 

utgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Ändringsförslag  186 

Ulrike Müller 

för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga II – del B – led 2 

  

 

Kommissionens förslag 

Provtagningsfrekvens 

Alla parametrar som fastställs i enlighet med artikel 5 ska kontrolleras med minst de 

frekvenser som anges i följande tabell, såvida inte en annan provtagningsfrekvens fastställs på 

grundval av en försörjningsriskbedömning som gjorts i enlighet med artikel 9 och del C i 

denna bilaga: 

Tabell 1 

Minimifrekvens för provtagning och analys för kontroll av parametervärden 

Distribuerad eller producerad 

vattenvolym (m3) per dag inom ett 

vattenförsörjningsområde 

Minsta antal prov per 

år 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: alla prov ska tas vid tidpunkter då risken för att enteropatogener inte elimineras i 

vattenberedningen är hög. 

 

b: minst 10 prov ska tas vid tidpunkter då risken för att enteropatogener inte elimineras i 

vattenberedningen är hög. 

 

Anm. 1: Ett vattenförsörjningsområde är ett geografiskt avgränsat område inom vilket 

dricksvatten kommer från en eller flera vattentäkter, och inom vilket vattenkvaliteten kan 

anses vara i stort sett enhetlig. 

Anm. 2: Volymerna beräknas som ett medelvärde under ett kalenderår. En medlemsstat får 

använda antalet invånare i ett vattenförsörjningsområde i stället för vattenvolymen för att 

fastställa lägsta frekvens, varvid antas att vattenförbrukningen är 200 l per dag och person. 

 

Anm. 3: Medlemsstater som har beslutat att undanta enskilda vattentäkter enligt artikel 3.2 b 
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ska tillämpa dessa frekvenser enbart på vattenförsörjningsområden som distribuerar mellan 10 

och 100 m3 per dag. 

 

Ändringsförslag 

Provtagningsfrekvens 

Alla parametrar som fastställs i enlighet med artikel 5 ska kontrolleras med minst de 

frekvenser som anges i följande tabell, såvida inte en annan provtagningsfrekvens fastställs på 

grundval av en försörjningsriskbedömning som gjorts i enlighet med artikel 9 och del C i 

denna bilaga: 

Tabell 

1 

 
 

Minimifrekvens för provtagning och analys för kontroll av 

parametervärden 

 
 

Distribuerad eller producerad 

vattenvolym per dag inom ett 

vattenförsörjningsområde  

(se anmärkningarna 1 och 2) m3  
 

Grupp A-

parameter 

(mikrobiologisk 

parameter) – 

antal prov per år  

(se anmärkning 

3)  
 

Grupp B-

parameter 

(kemisk 

parameter) – 

antal prov per år  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(se 

anmärknin

g 4)  
 

> 0  

(se 

anmärknin

g 4)  
 

> 100  
 

≤ 1000  
 

4 1 

> 1000  
 

≤ 10000  
 

4 

 

+3 

 

Per 1 000 m³/d och 

del därav beräknat 

på den totala 

volymen 

1 

 

+1 

 

Per 1 000 m³/d och 

del därav beräknat 

på den totala 

volymen 

> 10000   
 

≤ 100000 3  

+ 1  

per 10 000 m³/dag 

och  

del därav 

beräknat på den 

totala volymen  
 

> 100000  
 

 12  

+ 1  

per 25 000 m³/dag 

och del därav 
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beräknat på den 

totala volymen  
 

 

 

Anm. 1: Ett vattenförsörjningsområde är ett geografiskt avgränsat område inom vilket 

dricksvatten kommer från en eller flera vattentäkter, och inom vilket vattenkvaliteten kan 

anses vara i stort sett enhetlig.  

 

Anm. 2: Volymerna beräknas som ett medelvärde under ett kalenderår. En medlemsstat får 

använda antalet invånare i ett vattenförsörjningsområde i stället för vattenvolymen för att 

fastställa lägsta frekvens, varvid antas att vattenförbrukningen är 200 l per dag och person.  

 

Anm. 3: Den angivna frekvensen beräknas enligt följande: t.ex. 4 300 m³/dag = 16 prov (4 

på de första 1 000 m³/dag + 12 på de resterande 3 300 m³/dag).  

 

Anm. 4: Medlemsstater som har beslutat att undanta enskilda vattentäkter enligt artikel 3.2 b i 

detta direktiv ska tillämpa dessa frekvenser enbart på vattenförsörjningsområden som 

distribuerar mellan 10 och 100 m3 per dag.  

Or. en 

 

 


