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18.10.2018 A8-0288/187 

Amendement  187 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-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 

Overweging 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Bij Richtlijn 98/83/EG is het 

rechtskader vastgesteld voor de 

bescherming van de volksgezondheid tegen 

de schadelijke gevolgen van 

verontreiniging van voor menselijke 

consumptie bestemd water door ervoor te 

zorgen dat het gezond en schoon is. Met 

deze richtlijn moet hetzelfde doel worden 

nagestreefd. Daartoe moeten op het niveau 

van de Unie minimumvereisten worden 

vastgesteld waaraan voor dit doel bestemd 

water moet voldoen. De lidstaten moeten 

de nodige maatregelen nemen om ervoor te 

zorgen dat voor menselijke consumptie 

bestemd water vrij is van micro-

organismen, parasieten en stoffen die, in 

bepaalde gevallen, een potentieel gevaar 

voor de volksgezondheid vormen, en dat 

het aan deze minimumvereisten voldoet. 

(2) Bij Richtlijn 98/83/EG is het 

rechtskader vastgesteld voor de 

bescherming van de volksgezondheid tegen 

de schadelijke gevolgen van 

verontreiniging van voor menselijke 

consumptie bestemd water door ervoor te 

zorgen dat het gezond en schoon is. Met 

deze richtlijn moet hetzelfde doel worden 

nagestreefd en moet de universele toegang 

tot zulk water voor iedereen in de Unie 

worden verzekerd. Daartoe moeten op het 

niveau van de Unie minimumvereisten 

worden vastgesteld waaraan voor dit doel 

bestemd water moet voldoen. De lidstaten 

moeten alle nodige maatregelen nemen om 

ervoor te zorgen dat voor menselijke 

consumptie bestemd water vrij is van 

micro-organismen, parasieten en stoffen 

die, in bepaalde gevallen, een potentieel 

gevaar voor de volksgezondheid vormen, 

en dat het aan deze minimumvereisten 

voldoet. 

Or. en 

Motivering 

Overeenkomstig Agenda 2030, met name duurzameontwikkelingsdoelstelling 6, is in 2015 als doelstelling 

aangenomen om universele en billijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen te 

verwezenlijken. Dit moet hier worden weerspiegeld. 
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18.10.2018 A8-0288/188 

Amendement  188 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-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 

Overweging 14 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) De op risico’s gebaseerde 

benadering moet geleidelijk worden 

toegepast door alle waterleveranciers, 

waaronder kleine waterleveranciers, 

aangezien uit de evaluatie van Richtlijn 

98/83/EG is gebleken dat de uitvoering 

ervan door die leveranciers tekortschiet, in 

sommige gevallen vanwege de kosten voor 

het uitvoeren van onnodige 

controlewerkzaamheden. Bij het toepassen 

van de op risico’s gebaseerde benadering 

moet rekening worden gehouden met 

beveilingskwesties. 

(14) De op risico's gebaseerde 

benadering moet worden toegepast door 

alle waterleveranciers, waaronder zeer 

kleine, kleine en middelgrote 

waterleveranciers, aangezien uit de 

evaluatie van Richtlijn 98/83/EG is 

gebleken dat de uitvoering ervan door die 

leveranciers tekortschiet, in sommige 

gevallen vanwege de kosten voor het 

uitvoeren van onnodige 

controlewerkzaamheden; voor zeer kleine 

leveranciers kunnen evenwel afwijkingen 

worden toegestaan. Bij het toepassen van 

de op risico's gebaseerde benadering moet 

rekening worden gehouden met 

beveiligingskwesties en met het beginsel 

dat de vervuiler betaalt. In het geval van 

kleinere waterleveranciers moet de 

bevoegde autoriteit middels deskundige 

hulp ondersteuning bieden bij de 

controlewerkzaamheden. 

Or. en 

(Dit amendement sluit aan bij de amendementen 23, 41, 77 en 90.) 

Motivering 

Correctie van een onoplettendheid in AM 23 van het ENVI-verslag. ENVI heeft "zeer kleine leveranciers" 

als nieuwe categorie ingevoerd (AM 41). Het verslag voorziet ook in de mogelijkheid zeer kleine 

leveranciers onder bepaalde voorwaarden vrijstelling te verlenen van de gevarenbeoordeling (AM 77) en 

van de leveringsrisicobeoordeling (AM 90). Dat impliceert echter dat deze leveranciers a priori de op 
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risico's gebaseerde benadering in de eerste plaats ook moeten toepassen. Daarom moeten zij hier worden 

toegevoegd, onder verwijzing naar mogelijke afwijkingen. 
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18.10.2018 A8-0288/189 

Amendement  189 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-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 1 – lid 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De richtlijn heeft ten doel de 

volksgezondheid te beschermen tegen de 

schadelijke gevolgen van verontreiniging 

van voor menselijke consumptie bestemd 

water door ervoor te zorgen dat het gezond 

en schoon is. 

2. De richtlijn heeft ten doel de 

volksgezondheid te beschermen tegen de 

schadelijke gevolgen van verontreiniging 

van voor menselijke consumptie bestemd 

water door ervoor te zorgen dat het gezond 

en schoon is, en de universele toegang tot 

voor menselijke consumptie bestemd 

water te verzekeren. 

Or. en 

Motivering 

Overeenkomstig Agenda 2030, met name duurzameontwikkelingsdoelstelling 6, is in 2015 als doelstelling 

aangenomen om universele en billijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen te 

verwezenlijken. Dit moet hier worden weerspiegeld. 
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18.10.2018 A8-0288/190 

Amendement  190 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-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 13 – lid 1 – inleidende formule  

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd artikel 9 van 

Richtlijn 2000/60/EG nemen de lidstaten 

alle nodige maatregelen ter verbetering 

van de toegang voor iedereen tot voor 

menselijke consumptie bestemd water en 

ter bevordering van het gebruik ervan op 

hun grondgebied. Deze omvatten alle 

hieronder genoemde maatregelen: 

1. Onverminderd artikel 9 van 

Richtlijn 2000/60/EG nemen de lidstaten 

alle nodige maatregelen om universele 

toegang voor iedereen tot voor menselijke 

consumptie bestemd water te verzekeren 

en het gebruik ervan op hun grondgebied te 

bevorderen. Deze omvatten alle hieronder 

genoemde maatregelen: 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/191 

Amendement  191 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-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 13 – lid 1 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de identificatie van personen die 

geen toegang hebben tot voor menselijke 

consumptie bestemd water en de redenen 

waarom zij geen toegang hebben (zoals het 

behoren tot een kwetsbare en 

gemarginaliseerde groep), het beoordelen 

van de mogelijkheden om de toegang voor 

deze mensen te verbeteren en de 

informatieverstrekking aan deze mensen 

over de mogelijkheden om te worden 

aangesloten op het distributienet of over 

alternatieve manieren om toegang tot dat 

water te krijgen; 

a) de identificatie van personen die 

geen of beperkte toegang hebben tot voor 

menselijke consumptie bestemd water, met 

inbegrip van kwetsbare en 

gemarginaliseerde groepen, en de redenen 

waarom zij geen toegang hebben, het 

beoordelen van de mogelijkheden en het 

treffen van maatregelen om de toegang 

voor deze mensen te verbeteren en de 

informatieverstrekking aan deze mensen 

over de mogelijkheden om te worden 

aangesloten op het distributienet of over 

alternatieve manieren om toegang tot dat 

water te krijgen; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/192 

Amendement  192 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-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 13 – lid 1 – letter a bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) het waarborgen van de openbare 

voorziening van voor menselijke 

consumptie bestemd water; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/193 

Amendement  193 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-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 13 – alinea 1 – letter a ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a ter) het verbieden van waterafsluiting 

van huishoudens door waterleveranciers; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/194 

Amendement  194 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-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 13 – lid 1 – letter a quater (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a quater) het waarborgen dat een 

absoluut noodzakelijke 

minimumhoeveelheid van voor menselijke 

consumptie bestemd water wordt geleverd 

aan alle burgers onder alle 

omstandigheden. In geval van 

betalingsachterstand kunnen leveranciers 

een verbruiksbegrenzer installeren die 

zorgt voor de voorziening van de 

essentiële dagelijkse hoeveelheid per 

persoon zoals aanbevolen door de 

Wereldgezondheidsorganisatie; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/195 

Amendement  195 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-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 13 – lid 1 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het opzetten en onderhouden van 

apparatuur buiten en binnen voor vrije 

toegang tot voor menselijke consumptie 

bestemd water in openbare ruimten; 

b) het opzetten en onderhouden van 

apparatuur buiten en binnen, met inbegrip 

van bijvulpunten, voor vrije toegang tot 

voor menselijke consumptie bestemd water 

in openbare ruimten, met name in 

gebieden waar veel mensen komen; dit 

wordt gedaan voor zover technisch 

haalbaar, op een wijze die in verhouding 

staat tot de behoefte aan dergelijke 

maatregelen en waarbij specifieke 

plaatselijke omstandigheden in 

aanmerking worden genomen, zoals 

klimaat en geografie; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/196 

Amendement  196 

Benedek Jávor 

namens de Verts/ALE-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 13 – lid 1 – letter c – punt i 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) campagnes te lanceren om burgers 

te informeren over de kwaliteit van dat 

water; 

i) campagnes te lanceren om burgers 

te informeren over de hoge kwaliteit van 

kraanwater en om de bekendheid te 

vergroten van het dichtstbijzijnde 

aangewezen bijvulpunt; 

Or. en 

 


