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17.10.2018 A8-0288/213 

Amendement  213 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-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 
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EU te verzekeren. 
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17.10.2018 A8-0288/214 

Amendement  214 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-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 17 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (17 bis) Aangezien deze richtlijn 

gebaseerd is op het Europees 

burgerinitiatief "Right2Water", moet bij 

het onderzoek naar de toegankelijkheid 

van water ook gekeken worden naar de 

betaalbaarheid ervan. Het opzetten van 

een Europees waarnemingscentrum voor 

waterarmoede zal de lidstaten en de 

Commissie helpen om de betaalbaarheid 

en toegankelijkheid van water voor de 

bevolking, en vooral kwetsbare en 

gemarginaliseerde bevolkingsgroepen, te 

onderzoeken. 

Or. en 

Motivering 

Om gemeenten en lidstaten te helpen om de toegankelijkheid van drinkwater voor de meest 

kwetsbare bevolkingsgroepen te beoordelen, kan het waarnemingscentrum voor 

waterarmoede bijdragen aan het bundelen van de inspanningen van bevoegde autoriteiten om 

de betaalbaarheid van water voor deze gemarginaliseerde bevolkingsgroepen te onderzoeken. 
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17.10.2018 A8-0288/215 

Amendement  215 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-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 
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17.10.2018 A8-0288/216 

Amendement  216 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-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 8 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) identificatie van gevaren en 

mogelijke bronnen van verontreiniging met 

gevolgen voor de door de 

gevarenbeoordeling bestreken 

waterlichamen. De lidstaten kunnen 

hiervoor de overeenkomstig artikel 5 van 

Richtlijn 2000/60/EG uitgevoerde 

beoordeling van de effecten van menselijke 

activiteiten gebruiken, alsmede de 

overeenkomstig bijlage II, punt 1.4, bij die 

richtlijn verzamelde informatie over 

significante belastingen; 

c) identificatie van gevaren en 

mogelijke bronnen van verontreiniging met 

gevolgen voor de door de 

gevarenbeoordeling bestreken 

waterlichamen. De methoden voor het 

onderzoek naar en de vaststelling van 

bronnen van verontreiniging worden 

regelmatig geactualiseerd zodat de nieuwe 

stoffen met invloed op microplastics, met 

name PFAS, kunnen worden 

gedetecteerd. De lidstaten kunnen hiervoor 

de overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 

2000/60/EG uitgevoerde beoordeling van 

de effecten van menselijke activiteiten 

gebruiken, alsmede de overeenkomstig 

bijlage II, punt 1.4, bij die richtlijn 

verzamelde informatie over significante 

belastingen; 

Or. en 

Motivering 

Het is belangrijk dat de controle- en onderzoeksorganen de manieren verbeteren waarop 

nieuwe stoffen als microplastics en PFAS, die buitengewoon schadelijk zijn voor de 

volksgezondheid, worden gedetecteerd. 
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17.10.2018 A8-0288/217 

Amendement  217 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-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 8 – lid 1 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de regelmatige controle kunnen de 

lidstaten ook gebruikmaken van de 

overeenkomstig andere wetgeving van de 

Unie uitgevoerde controles. 

Voor de regelmatige controle en voor de 

detectie van nieuwe schadelijke stoffen 

dankzij nieuw onderzoek, kunnen de 

lidstaten ook gebruikmaken van de 

overeenkomstig andere wetgeving van de 

Unie uitgevoerde controles en ingevoerde 

onderzoekscapaciteit. 

Or. en 

Motivering 

Tijdens de regelmatige controles, ook degene die worden uitgevoerd in overeenstemming met 

en op grond van andere Uniewetgeving, moet een tijdige beoordeling kunnen worden 

uitgevoerd van nieuwe schadelijke stoffen, met name degene die het resultaat zijn van 

industriële verbeteringen in de productie van kunststof en microplastics. 
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17.10.2018 A8-0288/218 

Amendement  218 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

namens de GUE/NGL-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 waarborgen 

en het gebruik ervan op hun grondgebied te 

bevorderen. Deze omvatten alle hieronder 

genoemde maatregelen: 

 

Or. en 

 

 


