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18.10.2018 A8-0288/206 

Ändringsförslag  206 

Miriam Dalli 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

 

Förslag till direktiv 

Skäl 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) I direktiv 98/83/EG anges den 

rättsliga ramen för att skydda människors 

hälsa från de skadliga effekterna av alla 

slags föroreningar av dricksvatten genom 

att säkerställa att vattnet är hälsosamt och 

rent. Det här direktivet bör ha samma syfte. 

Det är därför nödvändigt att på unionsnivå 

fastställa de minimikrav som allt 

dricksvatten måste uppfylla. 

Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att dricksvatten 

är fritt från alla mikroorganismer, parasiter 

och ämnen som i vissa fall utgör en 

potentiell fara för människors hälsa, och att 

det uppfyller minimikraven. 

(2) I direktiv 98/83/EG anges den 

rättsliga ramen för att skydda människors 

hälsa från de skadliga effekterna av alla 

slags föroreningar av dricksvatten genom 

att säkerställa att vattnet är hälsosamt och 

rent. Det här direktivet bör ha samma syfte 

och bör tillhandahålla allmän tillgång till 

sådant vatten för alla i unionen. Det är 

därför nödvändigt att på unionsnivå 

fastställa de minimikrav som allt 

dricksvatten måste uppfylla. 

Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att dricksvatten 

är fritt från alla mikroorganismer, parasiter 

och ämnen som i vissa fall utgör en 

potentiell fara för människors hälsa, och att 

det uppfyller minimikraven. 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna bör åläggas att tillhandahålla allmän tillgång till vatten för alla i EU. 
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18.10.2018 A8-0288/207 

Ändringsförslag  207 

Miriam Dalli 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Syftet med detta direktiv är att 

skydda människors hälsa från de skadliga 

effekterna av alla slags föroreningar av 

dricksvatten genom att säkerställa att 

vattnet är hälsosamt och rent. 

2. Syftet med detta direktiv är att 

skydda människors hälsa från de skadliga 

effekterna av alla slags föroreningar av 

dricksvatten genom att säkerställa att 

vattnet är hälsosamt och rent, och att 

tillhandahålla allmän tillgång till 

dricksvatten. 

Or. en 

Motivering 

Kommissionens förslag introducerar nya skyldigheter som inte rör kvaliteten på dricksvatten. 

Artikel 13 innehåller sociala aspekter som rör tillgång till dricksvatten, med utsatta och 

marginaliserade grupper särskilt omnämnda, vilka föranletts av medborgarinitiativet 

Right2Water och kravet på att införliva rätten till vatten i EU:s lagstiftning. För att artikel 13 

ska fortsätta att ingå i direktivets omfattning måste rubriken ändras så att den även omfattar 

tillgång till vatten. 
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18.10.2018 A8-0288/208 

Ändringsförslag  208 

Miriam Dalli 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 13 – punkt 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Utan att det påverkar tillämpningen 

av artikel 9 i direktiv 2000/60/EG ska 

medlemsstaterna vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att förbättra allas tillgång till 

dricksvatten och främja dess användning 

inom det egna territoriet. Detta ska omfatta 

samtliga följande åtgärder: 

1. Medlemsstaterna ska, utan att det 

påverkar tillämpningen av artikel 9 i 

direktiv 2000/60/EG, vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att tillhandahålla allas tillgång 

till dricksvatten och främja dess 

användning inom det egna territoriet. Detta 

ska omfatta samtliga följande åtgärder: 

(a) Identifiera människor som inte har 

tillgång till dricksvatten och orsaken till 

detta (t.ex. att de tillhör en utsatt och 

marginaliserad grupp), bedöma 

möjligheterna att förbättra tillgången för 

dessa människor och att informera dem om 

möjligheterna att anslutas till 

distributionsnätet eller om alternativa sätt 

att få tillgång till dricksvatten. 

(a) Identifiera människor som inte har 

tillgång eller endast begränsad tillgång till 

dricksvatten, däribland utsatta och 

marginaliserade grupper, och orsaken till 

detta, bedöma möjligheterna och vidta 

åtgärder för att förbättra tillgången för 

dessa människor och att informera dem om 

möjligheterna att anslutas till 

distributionsnätet eller om alternativa sätt 

att få tillgång till dricksvatten. 

(b) Upprätta och underhålla utomhus- 

och inomhusutrustning för fri tillgång till 

dricksvatten på offentliga platser. 

(b) Upprätta och underhålla utomhus- 

och inomhusutrustning, däribland 

påfyllningspunkter, för fri tillgång till 

dricksvatten på offentliga platser, särskilt i 

områden med stor genomströmning. Detta 

ska göras när det är tekniskt möjligt, på 

ett sätt som står i proportion till behovet 

av sådana åtgärder och med hänsyn till 

särskilda lokala förhållanden, såsom 

klimat och geografi. 

(c) Främja dricksvatten genom att (c) Främja dricksvatten genom att 

i) inleda kampanjer för att informera 

allmänheten om dricksvattnets kvalitet, 

i) inleda kampanjer för att informera 

allmänheten om kranvattnets höga kvalitet 

och höja medvetenheten om var närmaste 
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påfyllningspunkt finns, 

ii) uppmuntra tillhandahållande av 

dricksvatten inom förvaltningar och i 

offentliga byggnader, 

ii) säkerställa fritt tillhandahållande 

av dricksvatten inom förvaltningar och i 

offentliga byggnader samt motverka 

användning av vatten i plastflaskor eller 

plastbehållare för engångsbruk inom 

sådana förvaltningar och byggnader, 

iii) främja fritt tillhandahållande av 

dricksvatten i restauranger, 

personalmatsalar och cateringtjänster. 

iii) främja fritt tillhandahållande av 

dricksvatten till kunder i restauranger, 

personalmatsalar och cateringtjänster. 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna bör åläggas att tillhandahålla allmän tillgång till vatten för alla i EU. 
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18.10.2018 A8-0288/209 

Ändringsförslag  209 

Miriam Dalli 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 13 – punkt 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. När skyldigheterna enligt denna 

artikel åligger lokala myndigheter enligt 

nationell lagstiftning ska medlemsstaterna 

se till att dessa myndigheter har 

tillräckliga medel och resurser för att 

säkerställa tillgång till dricksvatten och 

att alla åtgärder i det avseendet står i 

proportion till det berörda 

distributionsnätets kapacitet och storlek. 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna bör åläggas att tillhandahålla allmän tillgång till vatten för alla i EU. 
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18.10.2018 A8-0288/210 

Ändringsförslag  210 

Miriam Dalli 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 13 – punkt 2b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Med beaktande av de uppgifter 

som samlats in enligt bestämmelserna i 

artikel 15.1 a ska kommissionen 

samarbeta med medlemsstaterna och 

Europeiska investeringsbanken för att 

stödja kommuner i unionen som saknar 

det nödvändiga kapitalet så att de kan få 

tillgång till tekniskt stöd, finansiering 

från unionen och långsiktiga lån med en 

förmånlig räntesats, i synnerhet i syfte att 

underhålla och förnya vatteninfrastruktur 

för att säkerställa tillhandahållande av 

vatten av hög kvalitet och bygga ut vatten- 

och sanitetstjänster för utsatta och 

marginaliserade befolkningsgrupper. 

Or. en 

Motivering 

Medlemsstaterna bör åläggas att tillhandahålla allmän tillgång till vatten för alla i EU. 
 


