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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 

Medlemsstaterne bør være forpligtede til at give universel adgang til vand for alle i EU. 
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Betænkning A8-0288/2018 
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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 

Med Kommissionens forslag indføres der nye forpligtelser, som ikke vedrører kvaliteten af drikkevand. 

Artikel 13 indeholder sociale aspekter i tilknytning til tilgængeligheden af drikkevand, og der henvises 

direkte til sårbare og marginaliserede grupper, som blev indført som svar på det europæiske 

borgerinitiativ "Right2Water" og kravet om, at retten til vand sikres med EU-lovgivningen. For at artikel 

13 fortsat kan ligge inden for direktivets anvendelsesområde, er det afgørende, at titlen ændres, så den 

omfatter dimensionen adgang til vand. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 13 – stk. 1 

 
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: 

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 

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 

c) fremme anvendelsen af drikkevand 

ved at: 

c) fremme anvendelsen af drikkevand 

ved at: 
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i) iværksætte informationskampagner 

om kvaliteten af vandet 

i) iværksætte informationskampagner 

om den høje kvalitet af postevand og øge 

bevidstheden om det nærmeste udpegede 

påfyldningssted 

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 

iii) tilskynde til, at drikkevand stilles til 

rådighed uden beregning i restauranter, 

kantiner og i forbindelse med catering. 

iii) tilskynde til, at drikkevand stilles til 

rådighed uden beregning til kunder i 

restauranter, kantiner og i forbindelse med 

catering. 

Or. en 

Begrundelse 

Medlemsstaterne bør være forpligtede til at give universel adgang til vand for alle i EU. 
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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 

Begrundelse 

Medlemsstaterne bør være forpligtede til at give universel adgang til vand for alle i EU. 
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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 

Begrundelse 

Medlemsstaterne bør være forpligtede til at give universel adgang til vand for alle i EU. 

 


