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18.10.2018 A8-0288/206 

Amendement  206 

Miriam Dalli 

namens de S&D-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 

De lidstaten moeten verplicht worden om de universele toegang tot water voor iedereen in de EU te 

verzekeren. 
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18.10.2018 A8-0288/207 

Amendement  207 

Miriam Dalli 

namens de S&D-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 bevorderen. 

Or. en 

Motivering 

De Commissie introduceert in haar voorstel nieuwe verplichtingen die geen betrekking hebben op de 

drinkwaterkwaliteit. Artikel 13 bevat sociale elementen die verband houden met de toegang tot 

drinkwater en uitdrukkelijke verwijzingen naar kwetsbare en gemarginaliseerde groepen, die zijn 

geïntroduceerd naar aanleiding van het Europese burgerinitiatief "Right2Water" en de roep om het recht 

op water te verankeren in het EU-recht. Om ervoor te zorgen dat artikel 13 met het toepassingsgebied 

van de richtlijn strookt, is het van essentieel belang om de titel zodanig te wijzigen dat hij ook betrekking 

heeft op de toegang tot water. 
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18.10.2018 A8-0288/208 

Amendement  208 

Miriam Dalli 

namens de S&D-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 

 
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 waarborgen 

en het gebruik ervan op hun grondgebied te 

bevorderen. Deze omvatten alle hieronder 

genoemde maatregelen: 

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; 

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 



 

AM\1166481NL.docx  PE624.160v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

maatregelen en waarbij specifieke 

plaatselijke omstandigheden in 

aanmerking worden genomen, zoals 

klimaat en geografie; 

c) het stimuleren van het gebruik van 

voor menselijke consumptie bestemd water 

door: 

c) het stimuleren van het gebruik van 

voor menselijke consumptie bestemd water 

door: 

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; 

ii) de verstrekking van dat water in 

openbare en overheidsgebouwen aan te 

moedigen; 

ii) het aanmoedigen van de gratis 

verstrekking van dat water in openbare en 

overheidsgebouwen en het ontmoedigen 

van het gebruik van water in plastic 

flessen voor eenmalig gebruik of 

verpakkingen in dergelijke openbare en 

overheidsgebouwen; 

iii) de gratis verstrekking van dat water 

door restaurants, kantines en 

cateringdiensten aan te moedigen. 

iii) de gratis verstrekking van dat water 

aan klanten in restaurants, kantines en 

cateringdiensten aan te moedigen. 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten verplicht worden om de universele toegang tot water voor iedereen in de EU te 

verzekeren. 
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18.10.2018 A8-0288/209 

Amendement  209 

Miriam Dalli 

namens de S&D-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 betrokken distributienetwerk. 

Or. en 

Motivering 

De lidstaten moeten verplicht worden om de universele toegang tot water voor iedereen in de EU te 

verzekeren. 
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18.10.2018 A8-0288/210 

Amendement  210 

Miriam Dalli 

namens de S&D-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 

Motivering 

De lidstaten moeten verplicht worden om de universele toegang tot water voor iedereen in de EU te 

verzekeren. 

 


