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DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0288/197 

Ændringsforslag  197 

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. ii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) tilskynde til at levere vandet i 

forvaltninger og offentlige bygninger 

ii) sikre, at vandet leveres gratis i 

forvaltninger og offentlige bygninger, samt 

modvirke brugen af vand i engangsflasker 

eller engangsbeholdere samme steder 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0288/198 

Ændringsforslag  198 

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. iii 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) tilskynde til, at drikkevand stilles til 

rådighed uden beregning i restauranter, 

kantiner og i forbindelse med catering. 

iii) sikre, at drikkevand stilles til 

rådighed uden beregning til kunder i 

restauranter, kantiner og i forbindelse med 

catering. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0288/199 

Ændringsforslag  199 

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. 2 a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I tilfælde, hvor forpligtelser i 

henhold til denne artikel påhviler lokale 

offentlige myndigheder i henhold til 

national ret, sikrer medlemsstaterne, at 

disse myndigheder har de nødvendige 

midler og ressourcer til at sikre adgang til 

drikkevand, og at eventuelle 

foranstaltninger i den henseende står i et 

rimeligt forhold til det pågældende 

distributionsnets kapacitet og størrelse. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0288/200 

Ændringsforslag  200 

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. 2 b (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Under hensyntagen til de 

oplysninger, der indsamles i henhold til 

artikel 15, stk. 1, litra a), skal 

Kommissionen samarbejde med 

medlemsstaterne og Den Europæiske 

Investeringsbank om at støtte kommunale 

myndigheder i Unionen, der ikke har den 

nødvendige kapital, til at få adgang til 

teknisk bistand, disponible EU-midler og 

langfristede lån med en præferentiel 

rentesats, især med henblik på at 

vedligeholde og forny vandinfrastruktur 

for at sikre levering af vand af høj kvalitet 

og udbrede vand- og 

sanitetsforsyningstjenester til sårbare og 

marginaliserede befolkningsgrupper. 

Or. en 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0288/201 

Ændringsforslag  201 

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 14 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt) 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) behandling og distribution af 

drikkevand, herunder omkostninger 

knyttet hertil 

Or. en 

(Forbundet med ENVI-udvalgets ÆF 125). 

Begrundelse 

De oplysninger, der skal gives til offentligheden, bør omfatte de omkostninger, der er forbundet 

med behandling og distribution af vand, som foreslået af Kommissionen i artikel 14, litra a), nr. 

ii), og ikke kun generelle oplysninger om behandling og distribution af vand. 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0288/202 

Ændringsforslag  202 

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 

Bilag IV – stk. 1 – nr. 2 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) seks måneder for store 

vandleverandører 

b) seks måneder for mellemstore og 

store vandleverandører 

Or. en 

Begrundelse 

På grund af indførelsen af den nye kategori "mellemstore vandleverandører" i ÆF 43 er det 

væsentligt at foretage konsekvensændringer her. I modsat fald bliver det uklart, hvor ofte 

mellemstore vandleverandører bør ajourføre oplysninger online om overvågning af resultater 

vedrørende kemiske parametre. På grund af ændringen af definitionerne svarer de "mellemstore 

vandleverandører", som ENVI-udvalget henviser til, til de "store vandleverandører", som 

Kommissionen har defineret. Mellemstore vandleverandører bør derfor have samme 

ajourføringshyppighed som store vandleverandører. 
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DA Forenet i mangfoldighed DA 

18.10.2018 A8-0288/203 

Ændringsforslag  203 

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 

Bilag IV – stk. 1– nr. 2 – litra c 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) et år for små vandleverandører c) et år for meget små og små 

vandleverandører 

Or. en 

Begrundelse 

På grund af indførelsen af den nye kategori "meget små vandleverandører" via ÆF 41 skal der 

her henvises udtrykkeligt til disse for at sikre, at de også giver oplysninger online med hensyn til 

de seneste overvågningsresultater vedrørende kemiske parametre. Som for de små 

vandleverandørers vedkommende bør minimumsajourføringshyppigheden på et år finde 

anvendelse. 

 


