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17.10.2018 A8-0288/213 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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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17.10.2018 A8-0288/214 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Skäl 17a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (17a) Med tanke på att detta direktiv är 

ett svar på det europeiska 

medborgarinitiativet Right2Water är det 

nödvändigt att undersöka vattnets 

prismässiga överkomlighet i samband 

med att man undersöker dess 

tillgänglighet. Inrättandet av en europeisk 

observationsgrupp för vattenfattigdom 

kommer att hjälpa medlemsstaterna och 

kommissionen att undersöka vattnets 

överkomlighet och tillgänglighet för 

människor, i synnerhet utsatta och 

marginaliserade grupper. 

Or. en 

Motivering 

För att hjälpa kommuner och medlemsstater att bedöma dricksvattnets tillgänglighet för de 

mest utsatta skulle inrättandet av en europeisk observationsgrupp för vattenfattigdom kunna 

bidra positivt till de behöriga myndigheternas arbete med att undersöka vattnets prismässiga 

överkomlighet för sådana marginaliserade människor. 
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17.10.2018 A8-0288/215 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 
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17.10.2018 A8-0288/216 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Identifiering av faror och möjliga 

föroreningskällor som påverkar de 

vattenförekomster som omfattas av 

farobedömningen. Medlemsstaterna får för 

detta ändamål använda den översyn av 

konsekvenserna av mänsklig verksamhet 

som utförts i enlighet med artikel 5 i 

direktiv 2000/60/EG och information om 

betydande påverkan som samlats in i 

enlighet med punkt 1.4 i bilaga II till det 

direktivet. 

(c) Identifiering av faror och möjliga 

föroreningskällor som påverkar de 

vattenförekomster som omfattas av 

farobedömningen. Sådan forskning och 

identifiering av föroreningskällor ska 

uppdateras regelbundet för att upptäcka 

nya ämnen som påverkar mikroplatser, i 

synnerhet PFAS. Medlemsstaterna får för 

detta ändamål använda den översyn av 

konsekvenserna av mänsklig verksamhet 

som utförts i enlighet med artikel 5 i 

direktiv 2000/60/EG och information om 

betydande påverkan som samlats in i 

enlighet med punkt 1.4 i bilaga II till det 

direktivet. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att undersöknings- och kontrollorgan kan uppdatera sina metoder för att 

upptäcka nya ämnen, såsom mikroplaster och PFAS, som är högst skadliga för människors 

hälsa. 
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17.10.2018 A8-0288/217 

Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För den regelbundna kontrollen får 

medlemsstaterna använda den övervakning 

som utförs i enlighet med annan 

unionslagstiftning. 

För den regelbundna kontrollen, och för att 

upptäcka nya skadliga ämnen genom nya 

undersökningar, får medlemsstaterna 

använda den övervakning som utförs och 

den undersökningskapacitet som 

tillhandahålls i enlighet med annan 

unionslagstiftning. 

Or. en 

Motivering 

Regelbunden kontroll, även när den utförs i enlighet med och med stöd i annan 

unionslagstiftning, ska kunna omfatta en bedömning i god tid av nya skadliga ämnen, i 

synnerhet de som skapas genom industrins förbättrade plast- och mikroplastproduktion. 
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Ändringsförslag  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 

för GUE/NGL-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 – inledningen 

 

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 allmän 

tillgång till dricksvatten för alla och främja 

dess användning inom det egna territoriet. 

Detta ska omfatta samtliga följande 

åtgärder: 

 

Or. en 

 

 


