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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 b a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  ba) forbud mod, at vandleverandører 

kan lukke for vandet til en husstand 

Or. en 

Begrundelse 

En husstand skal til altid være tilsluttet drikkevandsforsyningen, uanset om vandleverandøren 

er privat eller offentligt ejet: fri adgang til vand er en ret, som husstanden ikke kan nægtes.  
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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 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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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. Under hensyntagen til de 

oplysninger, der indsamles i henhold til 

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

Kommissionen samarbejde med 

medlemsstaterne om at støtte kommunale 

myndigheder i Unionen til at få adgang til 

teknisk bistand, disponible EU-midler og 

langfristede offentlige 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 udsatte og 

marginaliserede befolkningsgrupper. 

Or. en 

Begrundelse 

For at få dette direktiv gennemført så effektivt som muligt er det af afgørende betydning, at 

Kommissionen på enhver måde samarbejder med medlemsstaterne, bl.a. ved at aktivere 

offentlige finansielle midler og lån til vedligeholdelse og forbedring af vandinfrastrukturens 

effektivitet og kapacitet i de kommuner i EU, hvor der kan være særligt store ulemper for 

udsatte grupper. 
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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 15 – stk. 3 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  3a. For at støtte medlemsstaterne i 

gennemførelsen af bestemmelserne i 

denne artikel opretter Kommissionen, når 

det er hensigtsmæssigt, i samarbejde med 

medlemsstaterne et EU-

vandfattigdomsobservatorium, der skal 

have til formål at fremme udviklingen af 

fælles indikatorer til vurdering af fysisk 

og økonomisk adgang til vand, at give en 

brugervenlig og åben adgangsressource 

til fremme af den offentlige deltagelse i 

problemet med vandfattigdom, at sprede 

information og oplysning om gode 

praksisser for at sikre adgangen til vand 

for alle, at fremme videndeling mellem 

interessenter samt styrke den informerede 

beslutningstagning på lokalt , nationalt og 

EU-plan. 

Or. en 

Begrundelse 

Etablering af et vandfattigdomsobservatorium kan være nyttigt med henblik på at fremme en 

uformel udveksling af information og bedste praksisser, uden at dette griber ind i vurderingen 

af medlemsstaternes gennemførelse af direktivet. 
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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 

Bilag I – del B – tabel 1  

Kommissionens forslag 

Kemiske parametre 

Parameter Parameterværdi Enhed Bemærkninger 

Acrylamid 0,10 μg/l Parameterværdien 

henviser til 

restkoncentrationen af 

monomerer i vandet 

beregnet efter 

specifikationerne for 

den maksimale 

migration fra den 

tilsvarende polymer i 

kontakt med vandet. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arsen 10 μg/l  

Benzen 1,0 μg/l  

Benzo(a)pyren 0.010 μg/l  

Beta-estradiol 

(50-28-2)  

0.001 μg/l  

Bisphenol A 0,01 μg/l  

Bor 1,0 mg/l  

Bromat 10 μg/l  

Calcium 5,0 μg/l  

Chlorat 0,25 mg/l  
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Chlorit 0,25 mg/l  

Chrom 25 μg/l Denne værdi skal 

overholdes senest [10 år 

efter dette direktivs 

ikrafttræden]. 

Parameterværdien for 

chrom indtil denne frist 

er 50 μg/l. 

Kobber 2,0 mg/l  

Cyanid 50 μg/l  

1,2-dichlorethan 3,0 μg/l  

Epichlorhydrin 0,10 μg/l Parameterværdien 

henviser til 

restkoncentrationen af 

monomerer i vandet 

beregnet efter 

specifikationerne for 

den maksimale 

migration fra den 

tilsvarende polymer i 

kontakt med vandet. 

Fluorid 1,5 mg/l  

Halogenerede 

eddikesyrer 

(HAA) 

80 μg/l Summen af de følgende 

ni repræsentative 

stoffer: monochlor-, 

dichlor- og 

trichlorethansyre, 

mono- og 

dibromethansyre, 

bromchlorethansyre, 

bromdichlorethansyre, 

dibromchlorethansyre 

og tribromethansyre. 

Bly 5 μg/l Denne værdi skal 

overholdes senest [10 år 

efter dette direktivs 

ikrafttræden]. 

Parameterværdien for 

bly indtil denne frist er 

10 μg/l. 

Kviksølv 1,0 μg/l  

Microcystin-LR 10 μg/l  
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Nikkel 20 μg/l  

Nitrat 50 mg/l Medlemsstaterne sikrer, 

at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 

≤ 1, idet de skarpe 

parenteser står for 

koncentrationer i mg/l 

for nitrat (NO3) og for 

nitrit (NO2), overholdes, 

og at værdien 0,10 mg/l 

for nitrit overholdes ved 

afgang fra vandværk. 

Nitrit 0,50 mg/l Medlemsstaterne sikrer, 

at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 

≤ 1, idet de skarpe 

parenteser står for 

koncentrationer i mg/l 

for nitrat (NO3) og for 

nitrit (NO2), overholdes, 

og at værdien 0,10 mg/l 

for nitrit overholdes ved 

afgang fra vandværk. 

Nonylphenol 0,3 μg/l  

Pesticider 0,10 μg/l Ved "pesticider" 

forstås: 

 organiske 

insekticider 

 organiske herbicider 

 organiske fungicider 

 organiske 

nematocider 

 organiske acaricider 

 organiske algicider 

 organiske 

rodenticider 

 organiske slimicider 

 lignende produkter 

(bl.a. 

vækstregulatorer)  

og deres relevante 

metabolitter, jf. 
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definitionen i artikel 3, 

nr. 32), i forordning 

(EF) nr. 1107/20091. 

Parameterværdien 

gælder for hvert enkelt 

pesticid. 

Parameterværdien for 

aldrin, dieldrin, 

heptachlor og 

heptachlorepoxid er 

0,030 μg/l. 

Pesticider — i alt 0,50 μg/l "Pesticider — i alt" er 

lig med summen af alle 

individuelle pesticider, 

jf. definitionen i den 

foregående række, som 

påvises og kvantificeres 

under 

kontrolproceduren. 

PFAS 0,10 μg/l Ved "PFAS" forstås 

hvert individuelt per- og 

polyfluoralkylstof 

(kemisk formel: 

CnF2n+1−R). 

PFAS — i alt 0,50 μg/l Ved "PFAS — i alt" 

forstås summen af 

individuelle per- og 

polyfluoralkylstoffer 

(kemisk formel: 

CnF2n+1−R). 

Polycykliske 

aromatiske 

carbonhydrider 

0,10 μg/l Summen af 

koncentrationerne af 

følgende angivne 

forbindelser: 

benz(b)fluoranthen, 

benz(k)fluoranthen, 

benz(ghi)perylen og 

indeno(1,2,3-cd)pyren. 

Selen 10 μg/l  

Tetrachlorethen 

og Trichlorethen 

10 μg/l Summen af 

koncentrationerne af de 

angivne parametre 

Trihalomethaner 100 μg/l Medlemsstaterne skal, 

når det er muligt, uden 
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— i alt at desinfektion påvirkes 

heraf, tilstræbe en 

lavere værdi. 

   Summen af 

koncentrationerne af 

følgende angivne 

forbindelser: 

chloroform, 

bromoform, 

dibromchlormethan og 

bromdichlormethan. 

Uran 30 μg/l  

Vinylchlorid 0,50 μg/l Parameterværdien 

henviser til 

restkoncentrationen af 

monomerer i vandet 

beregnet efter 

specifikationerne for 

den maksimale 

migration fra den 

tilsvarende polymer i 

kontakt med vandet. 

__________________ 

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om 

markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF 

og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1). 
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Ændringsforslag 

Kemiske parametre 

Parameter Parameterværdi Enhed Bemærkninger 

Acrylamid 0,10 μg/l Parameterværdien 

henviser til 

restkoncentrationen af 

monomerer i vandet 

beregnet efter 

specifikationerne for 

den maksimale 

migration fra den 

tilsvarende polymer i 

kontakt med vandet. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arsen 10 μg/l  

Benzen 1,0 μg/l  

Benzo(a)pyren 0.010 μg/l  

Beta-estradiol 

(50-28-2)  

0.001 μg/l  

Bisphenol A 0,01 μg/l  

Bor 1,0 mg/l  

Bromat 10 μg/l  

Calcium 5,0 μg/l  

Chlorat 0,25 mg/l  

Chlorit 0,25 mg/l  

Chrom 25 μg/l Denne værdi skal 

overholdes senest [10 år 

efter dette direktivs 

ikrafttræden]. 

Parameterværdien for 

chrom indtil denne frist 

er 50 μg/l. 

Kobber 2,0 mg/l  

Cyanid 50 μg/l  

1,2-dichlorethan 3,0 μg/l  

Epichlorhydrin 0,10 μg/l Parameterværdien 

henviser til 

restkoncentrationen af 
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monomerer i vandet 

beregnet efter 

specifikationerne for 

den maksimale 

migration fra den 

tilsvarende polymer i 

kontakt med vandet. 

Fluorid 1,5 mg/l  

Halogenerede 

eddikesyrer 

(HAA) 

80 μg/l Summen af de følgende 

ni repræsentative 

stoffer: monochlor-, 

dichlor- og 

trichlorethansyre, 

mono- og 

dibromethansyre, 

bromchlorethansyre, 

bromdichlorethansyre, 

dibromchlorethansyre 

og tribromethansyre. 

Bly 5 μg/l Denne værdi skal 

overholdes senest [10 år 

efter dette direktivs 

ikrafttræden]. 

Parameterværdien for 

bly indtil denne frist er 

10 μg/l. 

Kviksølv 1,0 μg/l  

Microcystin-LR 10 μg/l  

Nikkel 20 μg/l  

Nitrat 50 mg/l Medlemsstaterne sikrer, 

at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 

≤ 1, idet de skarpe 

parenteser står for 

koncentrationer i mg/l 

for nitrat (NO3) og for 

nitrit (NO2), overholdes, 

og at værdien 0,10 mg/l 

for nitrit overholdes ved 

afgang fra vandværk. 

Nitrit 0,50 mg/l Medlemsstaterne sikrer, 

at [nitrat]/50 + [nitrit]/3 

≤ 1, idet de skarpe 

parenteser står for 

koncentrationer i mg/l 
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for nitrat (NO3) og for 

nitrit (NO2), overholdes, 

og at værdien 0,10 mg/l 

for nitrit overholdes ved 

afgang fra vandværk. 

Nonylphenol 0,3 μg/l  

Pesticider 0,10 μg/l Ved "pesticider" 

forstås: 

 organiske 

insekticider 

 organiske herbicider 

 organiske fungicider 

 organiske 

nematocider 

 organiske acaricider 

 organiske algicider 

 organiske 

rodenticider 

 organiske slimicider 

 lignende produkter 

(bl.a. 

vækstregulatorer)  

og deres relevante 

metabolitter, jf. 

definitionen i artikel 3, 

nr. 32), i forordning 

(EF) nr. 1107/20091. 

Parameterværdien 

gælder for hvert enkelt 

pesticid. 

Parameterværdien for 

aldrin, dieldrin, 

heptachlor og 

heptachlorepoxid er 

0,030 μg/l. 

Pesticider — i alt 0,50 μg/l "Pesticider — i alt" er 

lig med summen af alle 

individuelle pesticider, 

jf. definitionen i den 
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foregående række, som 

påvises og kvantificeres 

under 

kontrolproceduren. 

PFAS 0,01 μg/l Ved "PFAS" forstås 

hvert individuelt per- og 

polyfluoralkylstof 

(kemisk formel:  

PFAS — i alt 0,05 μg/l Ved "PFAS — i alt" 

forstås summen af 

individuelle per- og 

polyfluoralkylstoffer 

(kemisk formel:  

Polycykliske 

aromatiske 

carbonhydrider 

0,10 μg/l Summen af 

koncentrationerne af 

følgende angivne 

forbindelser: 

benz(b)fluoranthen, 

benz(k)fluoranthen, 

benz(ghi)perylen og 

indeno(1,2,3-cd)pyren. 

Selen 10 μg/l  

Tetrachlorethen 

og Trichlorethen 

10 μg/l Summen af 

koncentrationerne af de 

angivne parametre 

Trihalomethaner 

— i alt 

100 μg/l Medlemsstaterne skal, 

når det er muligt, uden 

at desinfektion påvirkes 

heraf, tilstræbe en 

lavere værdi. 

   Summen af 

koncentrationerne af 

følgende angivne 

forbindelser: 

chloroform, bromoform, 

dibromchlormethan og 

bromdichlormethan. 

Uran 30 μg/l  

Vinylchlorid 0,50 μg/l Parameterværdien 

henviser til 

restkoncentrationen af 

monomerer i vandet 

beregnet efter 

specifikationerne for 



 

AM\1166491DA.docx  PE624.160v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

den maksimale 

migration fra den 

tilsvarende polymer i 

kontakt med vandet. 

__________________ 

1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om 

markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF 

og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1). 
 

Or. en 

Begrundelse 

Ved vurderingen af koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer leverer det epidemiologiske 

observatorium for menneskers sundhed alle værdier i nanogram, så de er tættere forbundne med 

indvirkningen på mennesker. Derfor skal den foreslåede værdi i mikrogram opdateres tilsvarende for 

at skabe en effektiv og pålidelig tærskel for PFAS. Desuden optages mange nye PFAS fra anden og 

tredje generation, som endnu ikke er opdaget, i vand og kumuleres med allerede kendte PFAS. 
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Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

Forslag til direktiv 

Bilag III – del B – nr. 1 – tabel 1 
Kommissionens forslag 

Tabel 1 

Mindstekvalitetskrav "måleusikkerhed" 

Parameter Måleusikkerhed 

(se bemærkning 1) 

% af parameterværdien 

Bemærkninger 

Acrylamid 30  

Antimon 40  

Arsen 30  

Benzo(a)pyren 50 Se bemærkning 2. 

Benzen 40  

Beta-estradiol (50-28-2)  50  

Bisphenol A  50  

Bor 25  

Bromat 40  

Calcium 25  

Chlorat 30  

Chlorit 30  

Chrom 30  

Kobber 25  

Cyanid 30 Se bemærkning 3. 

1,2-dichlorethan 40  
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Epichlorhydrin 30  

Fluorid 20  

HAA 50  

Bly 25  

Kviksølv 30  

Microcystin-LR 30  

Nikkel 25  

Nitrat 15  

Nitrit 20  

Nonylphenol 50  

Pesticider 30 Se bemærkning 4. 

PFAS 50  

Polycykliske aromatiske 

carbonhydrider 

30 Se bemærkning 5. 

Selen 40  

Tetrachlorethen 30 Se bemærkning 6. 

Trichlorethen 40 Se bemærkning 6. 

Trihalometaner – i alt 40 Se bemærkning 5. 

Uran 30  

Vinylchlorid 50  

 

 
Ændringsforslag 

Tabel 1 

Mindstekvalitetskrav "måleusikkerhed" 

Parameter Måleusikkerhed 

(se bemærkning 1) 

% af parameterværdien 

Bemærkninger 

Acrylamid 30  

Antimon 40  

Arsen 30  

Benzo(a)pyren 50 Se bemærkning 2. 

Benzen 40  

Beta-estradiol (50-28-2)  50  
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Bisphenol A  50  

Bor 25  

Bromat 40  

Calcium 25  

Chlorat 30  

Chlorit 30  

Chrom 30  

Kobber 25  

Cyanid 30 Se bemærkning 3. 

1,2-dichlorethan 40  

Epichlorhydrin 30  

Fluorid 20  

HAA 50  

Bly 25  

Kviksølv 30  

Microcystin-LR 30  

Nikkel 25  

Nitrat 15  

Nitrit 20  

Nonylphenol 50  

Pesticider 30 Se bemærkning 4. 

PFAS 20  

Polycykliske aromatiske 

carbonhydrider 

30 Se bemærkning 5. 

Selen 40  

Tetrachlorethen 30 Se bemærkning 6. 

Trichlorethen 40 Se bemærkning 6. 

Trihalometaner – i alt 40 Se bemærkning 5. 

Uran 30  

Vinylchlorid 50  

 

Or. en 
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Begrundelse 

En måleusikkerhed for PFAS op til 50 % er for stor og ikke i overensstemmelser med selv det 

eksisterende og anvendte medicinske udstyr på observatoriet for menneskers sundhed, hvis værdier 

har en usikkerhed på maksimalt 20 % som foreslået i den ændrede tekst. 

 

 


