
 

AM\1166518DA.docx  PE624.160v01-00 
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18.10.2018 A8-0288/187 

Ændringsforslag  187 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Ved Rådets direktiv 98/83/EF 

fastsættes den retlige ramme for at beskytte 

menneskers sundhed mod de skadelige 

virkninger af enhver forurening af 

drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er 

sundt og rent. Nærværende direktiv bør 

forfølge det samme mål. Til dette formål er 

det nødvendigt, at der på EU- plan 

fastsættes minimumskrav, som alt 

drikkevand skal overholde. 

Medlemsstaterne bør træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at sørge 

for, at drikkevand er frit for 

mikroorganismer, parasitter og stoffer, der 

i visse tilfælde udgør en potentiel fare for 

menneskers sundhed, og at det opfylder 

disse minimumskrav. 

(2) Ved Rådets direktiv 98/83/EF 

fastsættes den retlige ramme for at beskytte 

menneskers sundhed mod de skadelige 

virkninger af enhver forurening af 

drikkevand ved at sikre, at drikkevandet er 

sundt og rent. Nærværende direktiv bør 

forfølge det samme mål og give universel 

adgang til sådant vand for alle i Unionen. 

Til dette formål er det nødvendigt, at der på 

EU- plan fastsættes minimumskrav, som 

alt drikkevand skal overholde. 

Medlemsstaterne bør træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at sørge 

for, at drikkevand er frit for 

mikroorganismer, parasitter og stoffer, der 

i visse tilfælde udgør en potentiel fare for 

menneskers sundhed, og at det opfylder 

disse minimumskrav. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er på linje med 2030-dagsordenen, særlig bæredygtighedsmål 6, et mål om at "opnå universel og 

lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle", der blev vedtaget i 2015. Dette bør 

afspejles her. 
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Benedek Jávor 
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Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Den risikobaserede tilgang bør med 

tiden anvendes af alle vandleverandører, 

også små vandleverandører, fordi der i 

evalueringen af direktiv 98/83/EF blev 

påvist mangler i disse leverandørers 

gennemførelse af direktivet – i nogle 

tilfælde skyldtes manglerne 

omkostningerne ved at udføre unødvendige 

kontroloperationer Ved anvendelsen af den 

risikobaserede tilgang bør hensynet til 

sikkerhedsbeskyttelsen tages i betragtning. 

(14) Den risikobaserede tilgang bør med 

tiden anvendes af alle vandleverandører, 

også meget små, små og mellemstore 

vandleverandører, fordi der i evalueringen 

af direktiv 98/83/EF blev påvist mangler i 

disse leverandørers gennemførelse af 

direktivet – i nogle tilfælde skyldtes 

manglerne omkostningerne ved at udføre 

unødvendige kontroloperationer – men 

samtidig give meget små leverandører 

mulighed for undtagelser. Ved 

anvendelsen af den risikobaserede tilgang 

bør hensynet til sikkerhedsbeskyttelsen og 

hensyn til princippet om at "forureneren 

betaler" tages i betragtning. I forbindelse 

med små leverandører bør den 

kompetente myndighed understøtte 

kontrolforanstaltningerne gennem 

levering af ekspertstøtte. 

Or. en 

(Hænger sammen med ændringsforslag 23, 41, 77 og 90) 

Begrundelse 

Rettelse af en forglemmelse i ÆF 23 i ENVI-betænkningen. ENVI indførte en ny kategori af "meget små 

vandleverandører" (ÆF 41). Den giver også mulighed for at undtage meget små leverandører fra 

farevurderingen (ÆF 77) og fra forsyningsrisikovurderingen (ÆF 90) på visse betingelser. Dette 

indebærer imidlertid, at sådanne leverandører på forhånd også bør anvende den risikobaserede tilgang. 

De skal derfor tilføjes her sammen med en henvisning til eventuelle undtagelser. 
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Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Formålet med dette direktiv er at 

beskytte menneskers sundhed mod de 

skadelige virkninger af enhver forurening 

af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet 

er sundt og rent. 

2. Formålet med dette direktiv er at 

beskytte menneskers sundhed mod de 

skadelige virkninger af enhver forurening 

af drikkevand ved at sikre, at drikkevandet 

er sundt og rent, samt at give universel 

adgang til drikkevand. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er på linje med 2030-dagsordenen, særlig bæredygtighedsmål 6, et mål om at "opnå universel og 

lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris for alle", der blev vedtaget i 2015. Dette bør 

afspejles her. 
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Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 – indledning  

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med forbehold af artikel 9 i direktiv 

2000/60/EF skal medlemsstaterne træffe 

alle nødvendige foranstaltninger til at 

forbedre adgangen for alle til drikkevand 

og fremme brugen heraf på deres område. 

Dette skal omfatte alle følgende 

foranstaltninger: 

1. Medlemsstaterne skal med 

forbehold af artikel 9 i direktiv 2000/60/EF 

træffe alle nødvendige foranstaltninger til 

at give universel adgang for alle til 

drikkevand og fremme brugen heraf på 

deres område. Dette skal omfatte alle 

følgende foranstaltninger: 

Or. en 
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Benedek Jávor 
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Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) udpegning af mennesker uden 

adgang til drikkevand og årsager til den 

manglende adgang (eksempelvis det 

forhold, at de tilhører en sårbar og 

marginaliseret befolkningsgruppe), 

vurdering af mulighederne for at forbedre 

disse menneskers adgang og oplyse dem 

om mulighederne for at tilslutte sig 

fordelingsnettet eller om alternative midler 

til at få adgang til vandet 

a) udpegning af mennesker uden 

adgang eller med begrænset adgang til 

drikkevand, herunder sårbare og 

marginaliserede grupper, og årsager til 

den manglende adgang, vurdering af 

mulighederne for og iværksættelse af 

foranstaltninger til at forbedre disse 

menneskers adgang og oplyse dem om 

mulighederne for at tilslutte sig 

fordelingsnettet eller om alternative midler 

til at få adgang til vandet 

Or. en 
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Ændringsforslag  192 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) sikring af den offentlige 

drikkevandsforsyning 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/193 

Ændringsforslag  193 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ab) forbud mod, at vandleverandører 

kan afbryde drikkevandsforsyningen til 

husholdninger 

Or. en 
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Ændringsforslag  194 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 – litra a c (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ac) sikring af, at alle borgere under 

alle omstændigheder får en livsnødvendig 

minimumsmængde drikkevand. I tilfælde 

af forsinket betaling kan leverandører 

installere en begrænsningsmekanisme for 

vandforsyningen, der sikrer levering af 

den livsvigtige daglige forsyning pr. 

person, som anbefales af 

Verdenssundhedsorganisationen 

Or. en 
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Ændringsforslag  195 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) etablering og vedligeholdelse af 

udstyr udendørs og indendørs med henblik 

på at give gratis adgang til drikkevand i det 

offentlige rum 

b) etablering og vedligeholdelse af 

udstyr udendørs og indendørs, herunder 

påfyldningssteder, med henblik på at give 

gratis adgang til drikkevand i det offentlige 

rum, navnlig i områder med mange 

mennesker. Dette skal ske, når det er 

teknisk muligt og på en måde, der står i et 

rimeligt forhold til behovet for sådanne 

foranstaltninger, og under hensyntagen til 

særlige lokale forhold, som f.eks. klima og 

geografi 

Or. en 
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Ændringsforslag  196 

Benedek Jávor 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 – litra c – nr. i 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) iværksætte informationskampagner 

om kvaliteten af vandet 

i) iværksætte informationskampagner 

om den høje kvalitet af postevand og øge 

bevidstheden om det nærmeste udpegede 

påfyldningssted 

Or. en 

 


