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17.10.2018 A8-0288/181 

Ændringsforslag  181 

Ulrike Müller 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – nr. 7 – litra a 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) vandsystemets samlede 

præstationsniveau målt på effektivitet og 

herunder udsivning og energiforbrug pr. 

kubikmeter leveret vand  

udgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Ændringsforslag  182 

Ulrike Müller 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – nr. 7 – litra b 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) oplysninger om vandleverandørens 

ledelse og forvaltning, herunder 

bestyrelsens sammensætning  

udgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Ændringsforslag  183 

Ulrike Müller 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – nr. 7 – litra d 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) oplysninger om 

omkostningsstrukturen for den takst, som 

forbrugerne skal betale pr. kubikmeter 

vand inklusive faste og variable 

omkostninger, idet der som minimum 

fremlægges omkostninger for 

energiforbrug pr. kubikmeter leveret 

vand, vandleverandørens forholdsregler 

med henblik på farevurderingen i medfør 

af artikel 8, stk. 4, behandling og 

distribution af drikkevand, 

spildevandsopsamling og -rensning samt 

omkostninger til foranstaltninger med 

henblik på artikel 13 i det omfang, 

vandleverandørerne har truffet sådanne 

foranstaltninger  

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

xx 
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17.10.2018 A8-0288/184 

Ændringsforslag  184 

Ulrike Müller 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – nr. 7 – litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) investeringsbeløbet, leverandøren 

skønner nødvendigt for at sikre 

vandforsyningstjenestens finansielle 

bæredygtighed (herunder vedligeholdelse 

af infrastruktur) og det faktisk modtagne 

eller tilbagebetalte investeringsbeløb  

udgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Ændringsforslag  185 

Ulrike Müller 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

Forslag til direktiv 

Bilag IV – stk. 1 – nr. 7 – litra g 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) sammenfatning og statistik over 

forbrugerklager samt rettidighed og 

tilstrækkelighed for så vidt angår 

reaktionen på problemer  

udgår 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Ændringsforslag  186 

Ulrike Müller 

for ALDE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

Forslag til direktiv 

Bilag II – del B – nr. 2 

  

 

Kommissionens forslag 

Prøveudtagningshyppighed 

Alle parametre, der er fastsat i artikel 5, skal kontrolleres med mindst de hyppigheder, der er 

anført i den følgende tabel, medmindre en anden prøveudtagningshyppighed er bestemt ud fra 

en forsyningsikkerhedsvurdering, som er udført i henhold til artikel 9 og del C i dette bilag: 

Tabel 1 

Mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse med henblik på kontrol af 

overholdelsen 

Distribueret eller produceret 

vandmængde (m3) pr. dag inden for 

et forsyningsområde 

Mindste antal prøver pr. 

år 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: alle prøver skal udtages på tidspunkter med høj risiko for, at enteropatogener ikke 

elimineres af vandbehandlingen. 

 

b: mindst 10 prøver skal udtages på tidspunkter med høj risiko for, at enteropatogener ikke 

elimineres af vandbehandlingen. 

 

Note 1: Et forsyningsområde er et geografisk afgrænset område, inden for hvilket 

drikkevandet kommer fra en eller flere kilder, og vandkvaliteten kan anses for at være 

tilnærmelsesvis ensartet. 

Note 2: Mængderne beregnes som gennemsnit over et kalenderår. Antallet af indbyggere i et 

forsyningsområde kan anvendes i stedet for vandmængden til at bestemme den minimale 

hyppighed, idet det antages, at vandforbruget er 200 l pr. dag pr. indbygger. 

 

Note 3: Medlemsstater, som har besluttet at undtage individuelle vandforsyninger, jf. artikel 
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3, stk. 2, litra b), i nærværende direktiv, skal kun anvende disse hyppigheder for 

forsyningsområder, som leverer mellem 10 og 100 m3 pr. dag. 

 

Ændringsforslag 

Prøveudtagningshyppighed 

Alle parametre, der er fastsat i artikel 5, skal kontrolleres med mindst de hyppigheder, der er 

anført i den følgende tabel, medmindre en anden prøveudtagningshyppighed er bestemt ud fra 

en forsyningsikkerhedsvurdering, som er udført i henhold til artikel 9 og del C i dette bilag: 

Tabel 1 

 
 

Mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse med henblik på kontrol 

af overholdelsen 

 
 

Distribueret eller produceret vandmængde 

pr. dag inden for et forsyningsområde  

(Se note 1 og 2) m3  
 

Gruppe A-

parameter 

(mikrobiologisk 

parameter) – 

antal prøver pr. år  

(Se note 3)  
 

Gruppe B-

parameter 

(kemisk 

parameter) – 

antal prøver pr. år  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(Se note 4)  
 

> 0  

(Se note 4)  
 

> 100  
 

≤ 1000  
 

4 1 

> 1000  
 

≤ 10000  
 

4 

 

+3 

 

For hver 1000 

m3/dag og del deraf 

af den samlede 

mængde 

1 

 

+1 

 

For hver 1000 

m3/dag og del deraf 

af den samlede 

mængde 

> 10000   
 

≤ 100000 3  

+ 1  

For hver 10000 

m3/dag og  

del deraf af den 

samlede mængde  
 

> 100000  
 

 12  

+ 1  

For hver 25000 

m3/dag og del 

deraf af den 

samlede mængde  
 

 

 

Note 1: Et forsyningsområde er et geografisk afgrænset område, inden for hvilket 

drikkevandet kommer fra en eller flere kilder, og vandkvaliteten kan anses for at være 

tilnærmelsesvis ensartet.  
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Note 2: Mængderne beregnes som gennemsnit over et kalenderår. Antallet af indbyggere i et 

forsyningsområde kan anvendes i stedet for vandmængden til at bestemme den minimale 

hyppighed, idet det antages, at vandforbruget er 200 l pr. dag pr. indbygger.  

 

Note 3: Den angivne hyppighed beregnes på følgende måde: f.eks. 4 300 m3/dag = 16 

prøver (fire for de første 1 000 m3/dag + 12 for yderligere 3 300 m3/dag).  

 

Note 4: Medlemsstater, som har besluttet at undtage individuelle vandforsyninger, jf. artikel 

3, stk. 2, litra b), i nærværende direktiv, skal kun anvende disse hyppigheder for 

forsyningsområder, som leverer mellem 10 og 100 m3 pr. dag.  

Or. en 

 

 


