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SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0288/197 

Ändringsförslag  197 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-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 ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) uppmuntra tillhandahållande av 

dricksvatten inom förvaltningar och i 

offentliga byggnader, 

ii) säkerställa fritt tillhandahållande 

av dricksvatten inom förvaltningar och i 

offentliga byggnader samt motverka 

användning av vatten i plastflaskor eller 

plastbehållare för engångsbruk inom 

sådana förvaltningar och byggnader, 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0288/198 

Ändringsförslag  198 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-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 iii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) främja fritt tillhandahållande av 

dricksvatten i restauranger, 

personalmatsalar och cateringtjänster. 

iii) säkerställa fritt tillhandahållande 

av dricksvatten till kunder i restauranger, 

personalmatsalar och cateringtjänster. 

Or. en 



 

AM\1166513SV.docx  PE624.160v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0288/199 

Ändringsförslag  199 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-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 2a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. När skyldigheterna enligt denna 

artikel åligger lokala myndigheter enligt 

nationell lagstiftning ska medlemsstaterna 

se till att dessa myndigheter har 

tillräckliga medel och resurser för att 

säkerställa tillgång till dricksvatten och 

att alla åtgärder i det avseendet står i 

proportion till det berörda 

distributionsnätets kapacitet och storlek. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0288/200 

Ändringsförslag  200 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-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 2b (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Med beaktande av de uppgifter 

som samlats in enligt bestämmelserna i 

artikel 15.1 a ska kommissionen 

samarbeta med medlemsstaterna och 

Europeiska investeringsbanken för att 

stödja kommuner i unionen som saknar 

det nödvändiga kapitalet så att de kan få 

tillgång till tekniskt stöd, finansiering 

från unionen och långsiktiga lån med en 

förmånlig räntesats, i synnerhet i syfte att 

underhålla och förnya vatteninfrastruktur 

för att säkerställa tillhandahållande av 

vatten av hög kvalitet och bygga ut vatten- 

och sanitetstjänster för utsatta och 

marginaliserade befolkningsgrupper. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0288/201 

Ändringsförslag  201 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 14 – punkt 2 – led ba (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Beredning och distribution av 

dricksvatten samt därtill knutna 

kostnader. 

Or. en 

(Kopplat till AM 125 från ENVI-utskottet.) 

Motivering 

De uppgifter som allmänheten ska få del av bör omfatta kostnader för beredning och distribution 

av vatten, i enlighet med kommissionens förslag i artikel 14 a ii, inte bara allmän information 

om beredning och distribution av vatten. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0288/202 

Ändringsförslag  202 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – led 2 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) sex månader för stora 

vattenleverantörer, 

(b) sex månader för medelstora och 

stora vattenleverantörer, 

Or. en 

Motivering 

Med tanke på introduktionen av den nya kategorin ”medelstora vattenleverantörer” i 

ändringsförslag 43 är det viktigt att göra följdändringar här, annars skulle det bli oklart hur ofta 

medelstora vattenleverantörer ska uppdatera onlineinformationen om kontrollresultaten för 

kemiska parametrar. På grund av ändringen av definitionerna motsvarar ”medelstora 

vattenleverantörer”, som ENVI-utskottet hänvisar till, de ”stora vattenleverantörerna” i 

kommissionens definition. Medelstora vattenleverantörer ska därför uppdatera informationen 

lika ofta som stora vattenleverantörer. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

18.10.2018 A8-0288/203 

Ändringsförslag  203 

Benedek Jávor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

 

Förslag till direktiv 

Bilaga IV – led 2 – led c 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) ett år för små vattenleverantörer. (c) ett år för mycket små och små 

vattenleverantörer. 

Or. en 

Motivering 

Med tanke på införandet av den nya kategorin ”mycket små vattenleverantörer” i 

ändringsförslag 41 måste de uttryckligen anges här, för att se till att även de tillhandahåller 

onlineinformation om de senaste kontrollresultaten för kemiska parametrar. När det gäller små 

vattenleverantörer bör en minsta uppdateringsfrekvens på ett år gälla. 
 


