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18.10.2018 A8-0288/161 

Ändringsförslag  161 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

för EFDD-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 
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18.10.2018 A8-0288/162 

Ändringsförslag  162 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

för EFDD-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 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Detta direktiv gäller kvaliteten på 

dricksvatten. 

1. Detta direktiv gäller kvaliteten på 

dricksvatten för alla i unionen. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/163 

Ändringsförslag  163 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

för EFDD-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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18.10.2018 A8-0288/164 

Ändringsförslag  164 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

för EFDD-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 allas tillgång 

till dricksvatten och främja dess 

användning inom det egna territoriet. Detta 

ska omfatta samtliga följande åtgärder: 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/165 

Ändringsförslag  165 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

för EFDD-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 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(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. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/166 

Ändringsförslag  166 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

för EFDD-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 – led aa (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Säkerställa allas tillgång till 

dricksvatten. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/167 

Ändringsförslag  167 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

för EFDD-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 – led ab (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ab) Förbjuda vattenleverantörer att 

bryta vattenanslutningen till hushåll. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/168 

Ändringsförslag  168 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

för EFDD-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 – led ac (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ac) Säkerställa att alla medborgare 

under alla omständigheter har tillgång till 

en livsnödvändig minimimängd 

dricksvatten. Vid försenade betalningar 

får leverantörer installera en enhet som 

begränsar leveransen men som 

säkerställer tillhandahållandet av det 

dagliga nödvändiga intaget per person 

enligt Världshälsoorganisationens 

rekommendation. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/169 

Ändringsförslag  169 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

för EFDD-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 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(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. 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/170 

Ändringsförslag  170 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, 

Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

för EFDD-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 – led c – led i 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

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 

påfyllningspunkt finns, 

Or. en 

 


