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NL In verscheidenheid verenigd NL 

18.10.2018 A8-0288/197 

Amendement  197 

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 ii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(ii) de verstrekking van dat water in 

openbare en overheidsgebouwen aan te 

moedigen; 

(ii) de gratis verstrekking van dat water 

in openbare en overheidsgebouwen te 

verzekeren en het gebruik van water in 

plastic flessen of verpakkingen voor 

eenmalig gebruik in dergelijke openbare 

en overheidsgebouwen te ontmoedigen; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/198 

Amendement  198 

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 iii 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(iii) de gratis verstrekking van dat water 

door restaurants, kantines en 

cateringdiensten aan te moedigen. 

(iii) de gratis verstrekking van dat water 

door restaurants, kantines en 

cateringdiensten aan klanten te 

verzekeren; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/199 

Amendement  199 

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 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Wanneer er krachtens dit artikel 

verplichtingen rusten op lokale 

overheidsinstanties uit hoofde van het 

nationaal recht, zorgen de lidstaten ervoor 

dat deze autoriteiten de financiële en 

andere middelen hebben om toegang tot 

voor menselijke consumptie bestemd 

water te waarborgen en dat eventuele 

maatregelen in dit verband in verhouding 

staan tot de capaciteit en de omvang van 

het betreffende distributienet. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/200 

Amendement  200 

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 2 ter (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Op basis van de gegevens die 

worden verzameld uit hoofde van de 

bepalingen in artikel 15, lid 1, onder a), 

werkt de Commissie met de lidstaten en de 

Europese Investeringsbank samen om 

gemeenten in de Unie die onvoldoende 

kapitaal hebben te helpen toegang te 

krijgen tot technische ondersteuning, 

beschikbare Unie-fondsen en 

langetermijnleningen tegen een 

preferentieel rentetarief, met name om 

waterinfrastructuur te onderhouden en 

vernieuwen om de levering van kwalitatief 

hoogwaardig water te garanderen en de 

water- en sanitaire diensten uit te breiden 

zodat deze ook beschikbaar zijn voor 

kwetsbare en gemarginaliseerde 

bevolkingsgroepen. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/201 

Amendement  201 

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 14 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) de behandeling en distributie van 

voor menselijke consumptie bestemd 

water, met inbegrip van de kosten 

daarvoor; 

Or. en 

(In verband met AM 125 van ENVI) 

Motivering 

De informatie voor de bevolking moet de kosten voor de behandeling en distributie van water 

omvatten, zoals voorgesteld door de Commissie in artikel 14, onder a), punt ii), niet alleen 

algemene informatie over de behandeling en distributie van water. 
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18.10.2018 A8-0288/202 

Amendement  202 

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 

Bijlage IV –  alinea 1 – punt 2 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) zes maanden, voor grote 

waterleveranciers; 

(b) zes maanden, voor middelgrote en 

grote waterleveranciers; 

Or. en 

Motivering 

Gezien de invoering van een nieuwe categorie, namelijk "middelgrote waterleveranciers", in AM 

43, zijn verdere wijzigingen nodig hier: anders zou het onduidelijk zijn hoe vaak middelgrote 

waterleveranciers online de controleresultaten voor chemische parameters moeten updaten. 

Gezien de verandering van de definities, zijn "middelgrote waterleveranciers" zoals bedoeld 

door ENVI hetzelfde als "grote waterleveranciers" volgens de definitie van de Commissie. 

Middelgrote waterleveranciers moeten dus dezelfde updatefrequentie aanhouden als grote 

waterleveranciers. 
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18.10.2018 A8-0288/203 

Amendement  203 

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 

Bijlage II – alinea 1 – punt 2 – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(c) één jaar, voor kleine 

waterleveranciers; 

(c) één jaar, voor kleine en zeer kleine 

waterleveranciers; 

Or. en 

Motivering 

Gezien de invoering van een nieuwe categorie, namelijk "zeer kleine waterleveranciers", in 

AM 41, moet hier expliciet naar verwezen worden om te verzekeren dat ook zij informatie 

aanbieden online over de recentste controleresultaten voor chemische parameters. Net zoals 

voor kleine waterleveranciers moet de minimumfrequentie van één jaar toegepast worden. 
 


