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17.10.2018 A8-0288/178 

Ændringsforslag  178 

Michel Dantin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) forebyggende foranstaltninger 

med henblik på at reducere det 

nødvendige behandlingsniveau og 

beskytte vandkvaliteten, bl.a. 

foranstaltninger som omhandlet i 

artikel 11, stk. 3, litra d), i direktiv 

2000/60/EF 

udgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/179 

Ændringsforslag  179 

Michel Dantin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

Forslag til direktiv 

Bilag I – del A – nr. 1 

  

Kommissionens forslag 

Parameter Parameterværdi Enhed 

Clostridium perfringens 

sporer 

0 Antal/100 ml 

Coliforme bakterier 0 Antal/100 ml 

Enterokokker 0 Antal/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Antal/100 ml 

Kimtalsbestemmelser 

(HPC) 22° 

Ingen unormal ændring  

Somatiske colifager 0 Antal/100 ml 

Turbiditet < 1 NTU  

 

Ændringsforslag 

Parameter Parameterværdi Parameter 

Clostridium perfringens 

sporer 

0 Antal/100 ml 

   

Enterokokker 0 Antal/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Antal/100 ml 

   

Somatiske colifager 0 Antal/100 ml 

Bemærkning Parametrene i denne del finder ikke anvendelse på kilde- 
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og mineralvand i overensstemmelse med direktiv 

2009/54/EF. 

 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/180 

Ændringsforslag  180 

Michel Dantin 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

Forslag til direktiv 

Bilag I – del B – tabel 1 

  

Kommissionens forslag 

Kemiske parametre 

Parameter Parameterværdi Enhed Bemærkninger 

Acrylamid 0,10 μg/l Parameterværdien 

henviser til 

restkoncentration

en af monomerer 

i vandet beregnet 

efter 

specifikationerne 

for den 

maksimale 

migration fra den 

tilsvarende 

polymer i kontakt 

med vandet. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arsen 10 μg/l  

Benzen 1,0 μg/l  

Benzo(a)pyren 0.010 μg/l  

Beta-estradiol 

(50-28-2)  

0.001 μg/l  

Bisphenol A 0,01 μg/l  

Bor 1,0 mg/l  

Bromat 10 μg/l  

Cadmium 5,0 μg/l  

Chlorat 0,25 mg/l  
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Chlorit 0,25 mg/l  

Chrom 25 μg/l Denne værdi skal 

overholdes senest 

[10 år efter dette 

direktivs 

ikrafttræden]. 

Parameterværdien 

for chrom indtil 

denne frist er 50 

μg/l. 

Kobber 2,0 mg/l  

Cyanid 50 μg/l  

1,2-dichlorethan 3,0 μg/l  

Epichlorhydrin 0,10 μg/l Parameterværdien 

henviser til 

restkoncentration

en af monomerer 

i vandet beregnet 

efter 

specifikationerne 

for den 

maksimale 

migration fra den 

tilsvarende 

polymer i kontakt 

med vandet. 

Fluorid 1,5 mg/l  

Halogenerede 

eddikesyrer 

(HAA) 

80 μg/l Summen af de 

følgende ni 

repræsentative 

stoffer: 

monochlor-, 

dichlor- og 

trichlorethansyre, 

mono- og 

dibromethansyre, 

bromchlorethansy

re, 

bromdichlorethan

syre, 

dibromchlorethan

syre og 

tribromethansyre. 

Bly 5 μg/l Denne værdi skal 
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overholdes senest 

[10 år efter dette 

direktivs 

ikrafttræden]. 

Parameterværdien 

for bly indtil 

denne frist er 10 

μg/l. 

Kviksølv 1,0 μg/l  

Microcystin-LR 10 μg/l  

Nikkel 20 μg/l  

Nitrat 50 mg/l Medlemsstaterne 

sikrer, at 

[nitrat]/50 + 

[nitrit]/3 ≤ 1, idet 

de skarpe 

parenteser står for 

koncentrationer i 

mg/l for nitrat 

(NO3) og for 

nitrit (NO2), 

overholdes, og at 

værdien 0,10 mg/l 

for nitrit 

overholdes ved 

afgang fra 

vandværk. 

Nitrit 0,50 mg/l Medlemsstaterne 

sikrer, at 

[nitrat]/50 + 

[nitrit]/3 ≤ 1, idet 

de skarpe 

parenteser står for 

koncentrationer i 

mg/l for nitrat 

(NO3) og for 

nitrit (NO2), 

overholdes, og at 

værdien 0,10 mg/l 

for nitrit 

overholdes ved 

afgang fra 

vandværk. 

Nonylphenol 0,3 μg/l  
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Pesticider 0,10 μg/l Ved "pesticider" 

forstås: 

   organiske 

insekticider 

   organiske 

herbicider 

   organiske 

fungicider 

   organiske 

nematocider 

   organiske 

acaricider 

   organiske 

algicider 

   organiske 

rodenticider 

   organiske 

slimicider 

   lignende 

produkter (bl.a. 

vækstregulatorer) 

og deres relevante 

metabolitter , jf. 

definitionen i 

artikel 3, nr. 32), i 

forordning (EF) 

nr. 1107/20091. 

   Parameterværdien 

gælder for hvert 

enkelt pesticid. 

   Parameterværdien 

for aldrin, 

dieldrin, 

heptachlor og 

heptachlorepoxid 

er 0,030 μg/l.  

Pesticider — i alt 0,50 μg/l "Pesticider — i 

alt" er lig med 

summen af alle 

individuelle 

pesticider, jf. 

definitionen i den 

foregående 
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række, som 

påvises og 

kvantificeres 

under 

kontrolprocedure

n. 

PFAS 0,10 μg/l Ved "PFAS" 

forstås hvert 

individuelt per- 

og 

polyfluoralkylstof 

(kemisk formel: 

CnF2n+1−R). 

PFAS — i alt 0,50 μg/l Ved "PFAS — i 

alt" forstås 

summen af 

individuelle per- 

og 

polyfluoralkylstof

fer (kemisk 

formel: 

CnF2n+1−R). 

Polycykliske 

aromatiske 

carbonhydrider 

0,10 μg/l Summen af 

koncentrationerne 

af følgende 

angivne 

forbindelser: 

benz(b)fluoranthe

n, 

benz(k)fluoranthe

n, 

benz(ghi)perylen 

og indeno(1,2,3-

cd)pyren. 

Selen 10 μg/l  

Tetrachlorethen 

og Trichlorethen 

10 μg/l Summen af 

koncentrationerne 

af de angivne 

parametre 

Trihalomethaner 

— i alt 

100 μg/l Medlemsstaterne 

skal, når det er 

muligt, uden at 

desinfektion 

påvirkes heraf, 

tilstræbe en 
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lavere værdi. 

   Summen af 

koncentrationerne 

af følgende 

angivne 

forbindelser: 

chloroform, 

bromoform, 

dibromchlormeth

an og 

bromdichlormeth

an. 

Uran 30 μg/l  

Vinylchlorid 0,50 μg/l Parameterværdien 

henviser til 

restkoncentration

en af monomerer 

i vandet beregnet 

efter 

specifikationerne 

for den 

maksimale 

migration fra den 

tilsvarende 

polymer i kontakt 

med vandet. 

__________________ 

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om 

markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF 

og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1). 

 

Ændringsforslag  

Kemiske parametre 

Parameter Parameterværdi Enhed Bemærkninger 

Acrylamid 0,10 μg/l Parameterværdien 

henviser til 

restkoncentration

en af monomerer 

i vandet beregnet 

efter 

specifikationerne 

for den 

maksimale 
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migration fra den 

tilsvarende 

polymer i kontakt 

med vandet. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arsen 10 μg/l  

Benzen 1,0 μg/l  

Benzo(a)pyren 0.010 μg/l  

Beta-estradiol 

(50-28-2)  

0.001 μg/l  

Bisphenol A 0,1 μg/l  

Bor 1,5 mg/l  

Bromat 10 μg/l  

Cadmium 5,0 μg/l  

Chlorat 0,25 mg/l  

Chlorit 0,25 mg/l  

Chrom 25 μg/l Denne værdi skal 

overholdes senest 

[10 år efter dette 

direktivs 

ikrafttræden]. 

Parameterværdien 

for chrom indtil 

denne frist er 50 

μg/l. 

Kobber 2,0 mg/l  

Cyanid 50 μg/l  

1,2-dichlorethan 3,0 μg/l  

Epichlorhydrin 0,10 μg/l Parameterværdien 

henviser til 

restkoncentration

en af monomerer 

i vandet beregnet 

efter 

specifikationerne 

for den 

maksimale 

migration fra den 

tilsvarende 

polymer i kontakt 
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med vandet. 

Fluorid 1,5 mg/l  

Halogenerede 

eddikesyrer 

(HAA) 

80 μg/l Summen af de 

følgende ni 

repræsentative 

stoffer: 

monochlor-, 

dichlor- og 

trichlorethansyre, 

mono- og 

dibromethansyre, 

bromchlorethansy

re, 

bromdichlorethan

syre, 

dibromchlorethan

syre og 

tribromethansyre. 

Bly 5 μg/l Denne værdi skal 

overholdes senest 

[10 år efter dette 

direktivs 

ikrafttræden]. 

Parameterværdien 

for bly indtil 

denne frist er 10 

μg/l. 

Kviksølv 1,0 μg/l  

Microcystin-LR 10 μg/l  

Nikkel 20 μg/l  

Nitrat 50 mg/l Medlemsstaterne 

sikrer, at 

[nitrat]/50 + 

[nitrit]/3 ≤ 1, idet 

de skarpe 

parenteser står for 

koncentrationer i 

mg/l for nitrat 

(NO3) og for 

nitrit (NO2), 

overholdes, og at 

værdien 0,10 mg/l 

for nitrit 

overholdes ved 

afgang fra 
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vandværk. 

Nitrit 0,50 mg/l Medlemsstaterne 

sikrer, at 

[nitrat]/50 + 

[nitrit]/3 ≤ 1, idet 

de skarpe 

parenteser står for 

koncentrationer i 

mg/l for nitrat 

(NO3) og for 

nitrit (NO2), 

overholdes, og at 

værdien 0,10 mg/l 

for nitrit 

overholdes ved 

afgang fra 

vandværk. 

Nonylphenol 0,3 μg/l  

Pesticider 0,10 μg/l Ved "pesticider" 

forstås: 

   organiske 

insekticider 

   organiske 

herbicider 

   organiske 

fungicider 

   organiske 

nematocider 

   organiske 

acaricider 

   organiske 

algicider 

   organiske 

rodenticider 

   organiske 

slimicider 

   lignende 

produkter (bl.a. 

vækstregulatorer) 

og deres relevante 

metabolitter , jf. 

definitionen i 

artikel 3, nr. 32), i 
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forordning (EF) 

nr. 1107/20091. 

   Parameterværdien 

gælder for hvert 

enkelt pesticid. 

   Parameterværdien 

for aldrin, 

dieldrin, 

heptachlor og 

heptachlorepoxid 

er 0,030 μg/l.  

Pesticider — i alt 0,50 μg/l "Pesticider — i 

alt" er lig med 

summen af alle 

individuelle 

pesticider, jf. 

definitionen i den 

foregående 

række, som 

påvises og 

kvantificeres 

under 

kontrolprocedure

n. 

PFAS 0,10 μg/l Ved "PFAS" 

forstås hvert 

individuelt per- 

og 

polyfluoralkylstof 

(kemisk formel: 

CnF2n+1−R). 

Formlen skal 

også indføre en 

sondring mellem 

"langkædede" og 

"kortkædede" 

PFAS. Dette 

direktiv finder 

kun anvendelse 

på "langkædede" 

PFAS. 

Parameterværdie

n for individuelle 

PFAS-stoffer 

finder kun 
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anvendelse på de 

PFAS-stoffer, 

der sandsynligvis 

er til stede, og 

som er 

sundhedsfarlige, 

i 

overensstemmels

e med den 

farevurdering, 

der er omhandlet 

i artikel 8 i dette 

direktiv. 

PFAS — i alt 0,50 μg/l Ved "PFAS — i 

alt" forstås 

summen af 

individuelle per- 

og 

polyfluoralkylstof

fer (kemisk 

formel: 

CnF2n+1−R). 

Parameterværdie

n for "PFAS – i 

alt" finder kun 

anvendelse på de 

PFAS-stoffer, 

der sandsynligvis 

er til stede, og 

som er 

sundhedsfarlige, 

i 

overensstemmels

e med den 

farevurdering, 

der er omhandlet 

i artikel 8 i dette 

direktiv. 

Polycykliske 

aromatiske 

carbonhydrider 

0,10 μg/l Summen af 

koncentrationerne 

af de angivne 

parametre 

Selen 30 μg/l Medlemsstaterne 

skal, når det er 

muligt, uden at 

desinfektion 



 

AM\1166489DA.docx  PE624.160v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

påvirkes heraf, 

tilstræbe en 

lavere værdi. 

Tetrachlorethen 

og Trichlorethen 

10 μg/l Summen af 

koncentrationerne 

af følgende 

angivne 

forbindelser: 

chloroform, 

bromoform, 

dibromchlormeth

an og 

bromdichlormeth

an. 

Trihalomethaner 

— i alt 

100 μg/l  

   Parameterværdien 

henviser til 

restkoncentration

en af monomerer 

i vandet beregnet 

efter 

specifikationerne 

for den 

maksimale 

migration fra den 

tilsvarende 

polymer i kontakt 

med vandet. 

Uran 30 μg/l  

Vinylchlorid 0,50 μg/l Parameterværdien 

henviser til 

restkoncentration

en af monomerer 

i vandet beregnet 

efter 

specifikationerne 

for den 

maksimale 

migration fra den 

tilsvarende 

polymer i kontakt 

med vandet. 

 

__________________ 
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om 

markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF 

og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1). 

Or. en 

 

 


