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17.10.2018 A8-0288/219 

Amendement  219 

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 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  b bis) het verbieden van waterafsluiting 

van huishoudens door waterleveranciers; 

Or. en 

Motivering 

Huishoudens moeten aangesloten blijven op het drinkwaternet, ongeacht of de 

waterleverancier tot de publieke of particuliere sector behoort: de vrije toegang tot water kan 

hun niet worden ontzegd. 
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17.10.2018 A8-0288/220 

Amendement  220 

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 – 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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17.10.2018 A8-0288/221 

Amendement  221 

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 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  2 bis. Op basis van de gegevens die 

worden verzameld uit hoofde van 

artikel 15, lid 1, onder a), werkt de 

Commissie met de lidstaten samen om 

gemeenten in de Unie te helpen toegang te 

krijgen tot technische ondersteuning, 

beschikbare Uniefinanciering en 

overheidsleningen op lange termijn tegen 

een preferentieel rentetarief, met name 

om waterinfrastructuur te onderhouden 

en te vernieuwen teneinde de verstrekking 

van kwalitatief hoogwaardig water te 

garanderen en water en sanitaire 

voorzieningen ook beschikbaar te maken 

voor kwetsbare en gemarginaliseerde 

bevolkingsgroepen. 

Or. en 

Motivering 

Met het oog op een zo doeltreffend mogelijke uitvoering van deze richtlijn is het van 

essentieel belang dat de Commissie ten volle met de lidstaten samenwerkt, onder meer door 

vrijmaking van openbare financiering en leningen voor het behoud en de verbetering van de 

efficiëntie en de capaciteit van de waterinfrastructuur in gemeenten in de EU waar kwetsbare 

groepen een groter risico op achterstelling lopen. 
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17.10.2018 A8-0288/222 

Amendement  222 

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 15 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

  3 bis. Om de lidstaten bij de 

tenuitvoerlegging van dit artikel te 

ondersteunen, richt de Commissie, indien 

passend, in samenwerking met de 

lidstaten een waarnemingscentrum voor 

waterarmoede van de Unie op, met het 

doel bij te dragen aan de ontwikkeling van 

gemeenschappelijke indicatoren voor de 

beoordeling van fysieke en economische 

toegang tot water, een gebruiksvriendelijk 

en openbaar toegankelijk instrument te 

bieden dat de betrokkenheid van het 

publiek bij het probleem van 

waterarmoede bevordert, informatie en 

goede praktijken te verspreiden om 

toegang tot water voor iedereen te 

garanderen, de uitwisseling van kennis 

tussen belanghebbenden te 

vereenvoudigen en besluitvorming met 

kennis van zaken op lokaal, nationaal en 

EU-niveau te ondersteunen. 

Or. en 

Motivering 

De oprichting van een waarnemingscentrum voor waterarmoede kan nuttig zijn voor niet-
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bindende uitwisseling van informatie en verspreiding van goede praktijken, zonder inmenging 

in de beoordeling van de tenuitvoerlegging van de richtlijn door de lidstaten. 
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17.10.2018 A8-0288/223 

Amendement  223 

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 

Bijlage I – Deel B – tabel 1  

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Chemische parameters 

Parameter Parameterwaarde Eenheid Opmerkingen 

Acrylamide 0,10 μg/l Deze parameterwaarde 

heeft betrekking op de 

residuele 

monomeerconcentratie 

in het water, berekend 

aan de hand van 

specificaties inzake de 

maximumvrijkoming 

van de overeenkomstige 

polymeer in contact met 

water. 

Antimoon 5,0 μg/l  

Arseen 10 μg/l  

Benzeen 1,0 μg/l  

Benzo(a)pyreen 0,010 μg/l  

ß-Oestradiol (50-

28-2) 

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,01 μg/l  

Boor 1,0 mg/l  

Bromaat 10 μg/l  

Cadmium 5,0 μg/l  
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Chloraat 0,25 mg/l  

Chloriet 0,25 mg/l  

Chroom 25 μg/l Uiterlijk op [10 years 

after the entry into force 

of this Directive] moet 

aan deze waarde 

worden voldaan. Tot die 

datum bedraagt de 

parameterwaarde voor 

chroom 50 μg/l. 

Koper 2,0 mg/l  

Cyanide 50 μg/l  

1,2-

Dichloorethaan 

3,0 μg/l  

Epichloorhydrine 0,10 μg/l Deze parameterwaarde 

heeft betrekking op de 

residuele 

monomeerconcentratie 

in het water, berekend 

aan de hand van 

specificaties inzake de 

maximumvrijkoming 

van de overeenkomstige 

polymeer in contact met 

water. 

Fluoride 1,5 mg/l  

Gehalogeneerde 

azijnzuren 

(HAA's) 

80 μg/l Som van de volgende 

negen representatieve 

stoffen: monochloor-, 

dichloor- en 

trichloorazijnzuur, 

mono- en 

dibroomazijnzuur, 

broomchloorazijnzuur, 

broomdichloor-

azijnzuur, 

dibroomchloorazijnzuur 

en tribroomazijnzuur. 

Lood 5 μg/l Uiterlijk op [10 years 

after the entry into force 

of this Directive] moet 

aan deze waarde 

worden voldaan. Tot die 

datum bedraagt de 
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parameterwaarde voor 

lood 10 μg/l. 

Kwik 1,0 μg/l  

Microcystine-LR 10 μg/l  

Nikkel 20 μg/l  

Nitraat 50 mg/l De lidstaten zorgen 

ervoor dat de 

voorwaarde [nitraat]/50 

+ [nitriet]/3 ≤ 1, waarbij 

de rechte haken de 

concentratie in mg/l 

uitdrukken, voor nitraat 

in NO3, en voor nitriet 

in NO2, vervuld wordt 

en dat aan de waarde 

van 0,10 mg/l voor 

nitriet voldaan wordt af 

waterbehandelings-

installatie. 

Nitriet 0,50 mg/l De lidstaten zorgen 

ervoor dat de 

voorwaarde [nitraat]/50 

+ [nitriet]/3 ≤ 1, waarbij 

de rechte haken de 

concentratie in mg/l 

uitdrukken, voor nitraat 

in NO3, en voor nitriet 

in NO2, vervuld wordt 

en dat aan de waarde 

van 0,10 mg/l voor 

nitriet voldaan wordt af 

waterbehandelings-

installatie. 

Nonylfenol 0,3 μg/l  

Pesticiden 0,10 μg/l Onder "pesticiden" 

worden verstaan: 

 organische 

insecticiden; 

 organische 

herbiciden; 

 organische 

fungiciden; 
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 organische 

nematociden; 

 organische 

acariciden; 

 organische 

algiciden; 

 organische 

rodenticiden; 

 organische 

slimiciden; 

 soortgelijke 

producten (onder 

meer 

groeiregulators)  

en de relevante 

metabolieten daarvan 

zoals gedefinieerd in 

artikel 3, punt 32, van 

Verordening (EG) nr. 

1107/20091. 

De parameterwaarde 

geldt voor elk 

afzonderlijk pesticide. 

In het geval van aldrin, 

dieldrin, heptachloor en 

heptachloorepoxide is 

de parameterwaarde 

0,030 μg/l. 

Pesticiden — 

totaal 

0,50 μg/l "Pesticiden – totaal" is 

de som voor alle 

afzonderlijke 

pesticiden, als 

gedefinieerd in de 

vorige rij, die bij de 

controleprocedure 

worden opgespoord en 

gekwantificeerd. 

PFAS 0,10 μg/l Onder "PFAS" wordt 

elke afzonderlijke per- 

en polyfluoralkyl-

verbinding verstaan 

(chemische formule: 
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CnF2n+1−R). 

PFAS'en — totaal 0,50 μg/l "PFAS'en — totaal" is 

de som voor alle per- en 

polyfluoralkyl-

verbindingen 

(chemische formule: 

CnF2n+1−R). 

Polycyclische 

aromatische 

koolwaterstoffen 

0,10 μg/l Som van de 

concentraties van de 

volgende 

gespecificeerde 

verbindingen: 

benzo[b]fluorantheen, 

benzo[k]fluorantheen, 

benzo[ghi]peryleen en 

indeno(1,2,3-cd)pyreen. 

Seleen 10 μg/l  

Tetrachlooretheen 

en trichlooretheen 

10 μg/l Som van de 

concentraties van de 

gespecificeerde 

parameters 

Trihalomethanen 

— totaal 

100 μg/l Waar mogelijk streven 

de lidstaten, zonder dat 

evenwel de desinfectie 

in gevaar mag komen, 

naar een lagere waarde. 

   Som van de 

concentraties van de 

volgende 

gespecificeerde 

verbindingen: 

chloroform, 

bromoform, 

dibroomchloormethaan, 

broomdichloormethaan. 

Uraan 30 μg/l  

Vinylchloride 0,50 μg/l Deze parameterwaarde 

heeft betrekking op de 

residuele 

monomeerconcentratie 

in het water, berekend 

aan de hand van 

specificaties inzake de 

maximumvrijkoming 
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van de overeenkomstige 

polymeer in contact met 

water. 

__________________ 

1. Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 

2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking 

van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, 

blz. 1). 
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Amendement 

Chemische parameters 

Parameter Parameterwaarde Eenheid Opmerkingen 

Acrylamide 0,10 μg/l Deze parameterwaarde 

heeft betrekking op de 

residuele 

monomeerconcentratie 

in het water, berekend 

aan de hand van 

specificaties inzake de 

maximumvrijkoming 

van de overeenkomstige 

polymeer in contact met 

water. 

Antimoon 5,0 μg/l  

Arseen 10 μg/l  

Benzeen 1,0 μg/l  

Benzo(a)pyreen 0,010 μg/l  

ß-Oestradiol (50-

28-2) 

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,01 μg/l  

Boor 1,0 mg/l  

Bromaat 10 μg/l  

Cadmium 5,0 μg/l  

Chloraat 0,25 mg/l  

Chloriet 0,25 mg/l  

Chroom 25 μg/l Uiterlijk op [10 years 

after the entry into force 

of this Directive] moet 

aan deze waarde 

worden voldaan. Tot die 

datum bedraagt de 

parameterwaarde voor 

chroom 50 μg/l. 

Koper 2,0 mg/l  

Cyanide 50 μg/l  

1,2-

Dichloorethaan 

3,0 μg/l  
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Epichloorhydrine 0,10 μg/l Deze parameterwaarde 

heeft betrekking op de 

residuele 

monomeerconcentratie 

in het water, berekend 

aan de hand van 

specificaties inzake de 

maximumvrijkoming 

van de overeenkomstige 

polymeer in contact met 

water. 

Fluoride 1,5 mg/l  

Gehalogeneerde 

azijnzuren 

(HAA's) 

80 μg/l Som van de volgende 

negen representatieve 

stoffen: monochloor-, 

dichloor- en 

trichloorazijnzuur, 

mono- en 

dibroomazijnzuur, 

broomchloorazijnzuur, 

broomdichloor-

azijnzuur, 

dibroomchloorazijnzuur 

en tribroomazijnzuur. 

Lood 5 μg/l Uiterlijk op [10 years 

after the entry into force 

of this Directive] moet 

aan deze waarde 

worden voldaan. Tot die 

datum bedraagt de 

parameterwaarde voor 

lood 10 μg/l. 

Kwik 1,0 μg/l  

Microcystine-LR 10 μg/l  

Nikkel 20 μg/l  

Nitraat 50 mg/l De lidstaten zorgen 

ervoor dat de 

voorwaarde [nitraat]/50 

+ [nitriet]/3 ≤ 1, waarbij 

de rechte haken de 

concentratie in mg/l 

uitdrukken, voor nitraat 

in NO3, en voor nitriet 

in NO2, vervuld wordt 
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en dat aan de waarde 

van 0,10 mg/l voor 

nitriet voldaan wordt af 

waterbehandelings-

installatie. 

Nitriet 0,50 mg/l De lidstaten zorgen 

ervoor dat de 

voorwaarde [nitraat]/50 

+ [nitriet]/3 ≤ 1, waarbij 

de rechte haken de 

concentratie in mg/l 

uitdrukken, voor nitraat 

in NO3, en voor nitriet 

in NO2, vervuld wordt 

en dat aan de waarde 

van 0,10 mg/l voor 

nitriet voldaan wordt af 

waterbehandelings-

installatie. 

Nonylfenol 0,3 μg/l  

Pesticiden 0,10 μg/l Onder "pesticiden" 

worden verstaan: 

 organische 

insecticiden; 

 organische 

herbiciden; 

 organische 

fungiciden; 

 organische 

nematociden; 

 organische 

acariciden; 

 organische 

algiciden; 

 organische 

rodenticiden; 

 organische 

slimiciden; 

 soortgelijke 

producten (onder 
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meer 

groeiregulators)  

en de relevante 

metabolieten daarvan 

zoals gedefinieerd in 

artikel 3, punt 32, van 

Verordening (EG) nr. 

1107/20091. 

De parameterwaarde 

geldt voor elk 

afzonderlijk pesticide. 

In het geval van aldrin, 

dieldrin, heptachloor en 

heptachloorepoxide is 

de parameterwaarde 

0,030 μg/l. 

Pesticiden — 

totaal 

0,50 μg/l "Pesticiden – totaal" is 

de som voor alle 

afzonderlijke 

pesticiden, als 

gedefinieerd in de 

vorige rij, die bij de 

controleprocedure 

worden opgespoord en 

gekwantificeerd. 

PFAS 0,01 μg/l Onder "PFAS" wordt 

elke afzonderlijke per- 

en polyfluoralkyl-

verbinding verstaan 

(chemische formule: 

CnF2n+1−R). 

PFAS'en — totaal 0,05 μg/l "PFAS'en — totaal" is 

de som voor alle per- en 

polyfluoralkyl-

verbindingen 

(chemische formule: 

CnF2n+1−R). 

Polycyclische 

aromatische 

koolwaterstoffen 

0,10 μg/l Som van de 

concentraties van de 

volgende 

gespecificeerde 

verbindingen: 

benzo[b]fluorantheen, 

benzo[k]fluorantheen, 
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benzo[ghi]peryleen en 

indeno(1,2,3-cd)pyreen. 

Seleen 10 μg/l  

Tetrachlooretheen 

en trichlooretheen 

10 μg/l Som van de 

concentraties van de 

gespecificeerde 

parameters 

Trihalomethanen 

— totaal 

100 μg/l Waar mogelijk streven 

de lidstaten, zonder dat 

evenwel de desinfectie 

in gevaar mag komen, 

naar een lagere waarde. 

   Som van de 

concentraties van de 

volgende 

gespecificeerde 

verbindingen: 

chloroform, bromoform, 

dibroomchloormethaan, 

broomdichloormethaan. 

Uraan 30 μg/l  

Vinylchloride 0,50 μg/l Deze parameterwaarde 

heeft betrekking op de 

residuele 

monomeerconcentratie 

in het water, berekend 

aan de hand van 

specificaties inzake de 

maximumvrijkoming 

van de overeenkomstige 

polymeer in contact met 

water. 

__________________ 

1. Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 

2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking 

van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, 

blz. 1). 
 

Or. en 

Motivering 

Het Epidemiologisch Observatorium voor de menselijke gezondheid drukt bij de beoordeling van de 
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concentratie van schadelijke stoffen alle waarden in nanogram uit aangezien deze waarde beter is 

afgestemd op de gevolgen voor de mens. De voorgestelde waarde in microgram moet dan ook 

dienovereenkomstig worden bijgewerkt om tot een doeltreffende en betrouwbare drempel van PFAS'en 

te komen. Vele nieuwe, nog niet gedetecteerde PFAS'en van de 2e en 3e generatie worden bovendien 

via water aangevoerd en accumuleren met reeds bekende PFAS'en. 
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17.10.2018 A8-0288/224 

Amendement  224 

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 

Bijlage III – Deel B – punt 1 – tabel 1 
Door de Commissie voorgestelde tekst 

Tabel 1 

Minimumprestatiekenmerk "meetonzekerheid" 

Parameters Meetonzekerheid 

(Zie opmerking 1) 

% van de parameterwaarde 

Opmerkingen 

Acrylamide 30  

Antimoon 40  

Arseen 30  

Benzo(a)pyreen 50 Zie opmerking 2 

Benzeen 40  

ß-Oestradiol (50-28-2)  50  

Bisfenol A  50  

Boor 25  

Bromaat 40  

Cadmium 25  

Chloraat 30  

Chloriet 30  

Chroom 30  

Koper 25  

Cyanide 30 Zie opmerking 3 

1,2-Dichloorethaan 40  
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Epichloorhydrine 30  

Fluoride 20  

HAA's 50  

Lood 25  

Kwik 30  

Microcystine-LR 30  

Nikkel 25  

Nitraat 15  

Nitriet 20  

Nonylfenol 50  

Pesticiden 30 Zie opmerking 4 

PFAS 50  

Polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen 

30 Zie opmerking 5 

Seleen 40  

Tetrachlooretheen 30 Zie opmerking 6 

Trichlooretheen 40 Zie opmerking 6 

Trihalomethanen — totaal 40 Zie opmerking 5 

Uraan 30  

Vinylchloride 50  

 

 
Amendement 

Tabel 1 

Minimumprestatiekenmerk "meetonzekerheid" 

Parameters Meetonzekerheid 

(Zie opmerking 1) 

% van de parameterwaarde 

Opmerkingen 

Acrylamide 30  

Antimoon 40  

Arseen 30  

Benzo(a)pyreen 50 Zie opmerking 2 

Benzeen 40  

ß-Oestradiol (50-28-2)  50  
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Bisfenol A  50  

Boor 25  

Bromaat 40  

Cadmium 25  

Chloraat 30  

Chloriet 30  

Chroom 30  

Koper 25  

Cyanide 30 Zie opmerking 3 

1,2-Dichloorethaan 40  

Epichloorhydrine 30  

Fluoride 20  

HAA's 50  

Lood 25  

Kwik 30  

Microcystine-LR 30  

Nikkel 25  

Nitraat 15  

Nitriet 20  

Nonylfenol 50  

Pesticiden 30 Zie opmerking 4 

PFAS 20  

Polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen 

30 Zie opmerking 5 

Seleen 40  

Tetrachlooretheen 30 Zie opmerking 6 

Trichlooretheen 40 Zie opmerking 6 

Trihalomethanen — totaal 40 Zie opmerking 5 

Uraan 30  

Vinylchloride 50  

 

Or. en 
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NL In verscheidenheid verenigd NL 

Motivering 

Een meetonzekerheid van PFAS tot maximaal 50 % is buitensporig en zelfs niet in lijn met de 

bestaande en gebruikte medische hulpmiddelen van de Waarnemingspost voor de menselijke 

gezondheid, waarvan de waarden een maximum van 20 % toegekend hebben gekregen, zoals 

voorgesteld in de gewijzigde tekst. 

 

 


