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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 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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Forslag til direktiv 

Betragtning 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Da dette direktiv er en reaktion på 

det europæiske borgerinitiativ, 

"Right2Water", er det vigtigt, at man som 

led i undersøgelsen af adgangen til vand 

også undersøger, om det er prismæssigt 

tilgængeligt. Oprettelsen af et europæisk 

observationsorgan for vandfattigdom vil 

hjælpe medlemsstaterne og 

Kommissionen med at undersøge 

adgangen til vand, herunder dets 

prismæssige tilgængelighed, for folk, 

navnlig udsatte og marginaliserede 

grupper. 

Or. en 

Begrundelse 

For at hjælpe kommuner og medlemsstater med at vurdere adgangen til drikkevand for de 

mest udsatte personer, bør der oprettes et vandfattigdomsobservatorium, som positivt kan 

integrere de kompetente myndigheders indsats for at undersøge, om sådanne marginaliserede 

mennesker har råd til vand. 
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Betænkning A8-0288/2018 
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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 
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Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) udpegning af farer og mulige 

forureningskilder, der påvirker de 

vandforekomster, som er omfattet af 

farevurderingen. Medlemsstaterne kan til 

dette formål benytte vurderingen af 

menneskelige aktiviteters indvirkning, jf. 

artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, og 

oplysningerne om signifikante 

belastninger, der indsamles i 

overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag II 

til dette direktiv 

c) udpegning af farer og mulige 

forureningskilder, der påvirker de 

vandforekomster, som er omfattet af 

farevurderingen. En sådan undersøgelse 

og udpegning af forureningskilder skal 

regelmæssigt ajourføring for at afdække 

nye stoffer, som indvirker på mikroplast, 

navnlig PFAS. Medlemsstaterne kan til 

dette formål benytte vurderingen af 

menneskelige aktiviteters indvirkning, jf. 

artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, og 

oplysningerne om signifikante 

belastninger, der indsamles i 

overensstemmelse med punkt 1.4 i bilag II 

til dette direktiv 

Or. en 

Begrundelse 

Det er vigtigt, at det undersøgelses- og overvågningsorganer er i stand til at opdatere de 

midler, der bruges til registrering af nye stoffer såsom mikroplast og PFAS, som er særdeles 

skadelige for menneskers sundhed. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan til den regelmæssige 

kontrol benytte den kontrol, som udføres i 

overensstemmelse med anden EU-

lovgivning. 

Medlemsstaterne kan til den regelmæssige 

kontrol og med henblik på at afsløre nye 

skadelige stoffer gennem nye 

undersøgelser benytte den kontrol og de 

undersøgelser, som udføres, og den 

undersøgelseskapacitet som stilles til 

rådighed, i overensstemmelse med anden 

EU-lovgivning. 

Or. en 

Begrundelse 

Regelmæssig kontrol – også den kontrol, der foretages i overensstemmelse med og til støtte 

for anden EU-lovgivning – skal kunne omfatte en rettidig vurdering af nye skadelige stoffer, 

navnlig stoffer, der frembringes i kraft af industrielle forbedringer inden for fremstilling af 

plast og mikroplast. 
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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 

 

 


