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Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-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 ba (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  (ba) Förbjuda vattenleverantörer att 

bryta vattenanslutningen till hushåll. 

Or. en 

Motivering 

Hushåll måste fortsätta att vara anslutna till dricksvattenleveranser oavsett om leverantören 

är offentlig eller privatägd. Det är deras oförytterliga rätt att ha fri tillgång till vatten. 
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Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-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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Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-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. Med beaktande av de uppgifter 

som samlats in enligt bestämmelserna i 

artikel 15.1 a ska kommissionen 

samarbeta med medlemsstaterna för att 

stödja kommuner i unionen så att de kan 

få tillgång till tekniskt stöd, finansiering 

från unionen och långsiktiga offentliga 

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 

Motivering 

För att direktivet ska kunna genomförs så effektivt som möjligt måste kommissionen på alla 

sätt samarbeta med medlemsstaterna, även via offentliga finansieringsfonder och lån för att 

bibehålla och förbättra vatteninfrastrukturens effektivitet och kapacitet i de kommuner i 

unionen där utsatta grupper kan vara mer förfördelade.  
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Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Artikel 15 – punkt 3a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

  3a. För att stödja medlemsstaterna vid 

genomförandet av denna artikel ska 

kommissionen om så är lämpligt, i 

samarbete med medlemsstaterna, inrätta 

en europeisk observationsgrupp för 

vattenfattigdom, som syftar till att främja 

utarbetandet av gemensamma indikatorer 

för bedömning av fysisk och ekonomisk 

tillgång till vatten, tillhandahålla en 

användarvänlig och öppen resurs som 

främjar allmänhetens engagemang i 

fråga om vattenfattigdom, sprida 

information och god praxis för att 

säkerställa tillgång till vatten för alla, 

underlätta kunskapsutbyte bland berörda 

aktörer samt stödja väl underbyggt 

beslutsfattande på lokal och nationell nivå 

samt unionsnivå. 

Or. en 

Motivering 

Att inrätta en europeisk observationsgrupp för vattenfattigdom kan vara användbart för att få 

till stånd icke bindande informationsutbyte och spridning av bästa praxis, utan att inkräkta på 

bedömningen av hur medlemsstaterna genomfört direktivet. 
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Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del B – tabell 1  

Kommissionens förslag 

Kemiska parametrar 

Parameter Parametervärde Enhet Anmärkningar 

Akrylamid 0,10 μg/l Parametervärdet avser 

restmonomerhalt i 

vattnet beräknad enligt 

specifikationer om 

maximal migrering från 

motsvarande polymer i 

kontakt med vattnet. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arsenik 10 μg/l  

Bensen 1,0 μg/l  

Bens(a)pyren 0,010 μg/l  

Beta-östradiol 

(50-28-2) 

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,01 μg/l  

Bor 1,0 mg/l  

Bromat 10 μg/l  

Kadmium 5,0 μg/l  

Klorat 0,25 mg/l  

Klorit 0,25 mg/l  

Krom 25 μg/l Värdet ska klaras senast 

[10 år efter det att detta 
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direktiv har trätt i kraft]. 

Parametervärdet för 

krom till och med den 

dagen är 50 μg/l. 

Koppar 2,0 mg/l  

Cyanid 50 μg/l  

1,2-dikloretan 3,0 μg/l  

Epiklorhydrin 0,10 μg/l Parametervärdet avser 

restmonomerhalt i 

vattnet beräknad enligt 

specifikationer om 

maximal migrering från 

motsvarande polymer i 

kontakt med vattnet. 

Fluorid 1,5 mg/l  

Halogenerade 

ättiksyror (HAA) 

80 μg/l Summan av följande 

nio representativa 

ämnen: monoklor-, 

diklor- och 

triklorättiksyra, mono- 

och dibromättiksyra, 

bromklorättiksyra, 

bromdiklorättiksyra, 

dibromklorättiksyra och 

tribromättiksyra. 

Bly 5 μg/l Värdet ska klaras senast 

[10 år efter det att detta 

direktiv har trätt i kraft]. 

Parametervärdet för bly 

till och med den dagen 

är 10 μg/l. 

Kvicksilver 1,0 μg/l  

Mikrocystin-LR 10 μg/l  

Nickel 20 μg/l  

Nitrat 50 mg/l Medlemsstaterna ska 

säkerställa att villkoret 

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

≤ 1, där 

hakparenteserna avser 

halterna i mg/l för nitrat 

(NO3) och nitrit (NO2) 

iakttas och att värdet 

0,10 mg/l för nitriter 
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iakttas efter 

vattenberedningen.  

Nitrit 0,50 mg/l Medlemsstaterna ska 

säkerställa att villkoret 

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

≤ 1, där 

hakparenteserna avser 

halterna i mg/l för nitrat 

(NO3) och nitrit (NO2) 

iakttas och att värdet 

0,10 mg/l för nitriter 

iakttas efter 

vattenberedningen. 

Nonylfenol 0,3 μg/l  

Pesticider 0,10 μg/l ”Pesticider” avser 

 organiska 

insekticider, 

 organiska 

herbicider, 

 organiska 

fungicider, 

 organiska 

nematocider, 

 organiska 

akaricider, 

 organiska algicider, 

 organiska 

rodenticider, 

 organiska 

slembekämpningsm

edel, 

 likartade produkter 

(bland annat 

tillväxtreglerande 

medel)  

och deras relevanta 

metaboliter enligt 

definitionen i artikel 

3.32 i förordning (EG) 
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nr 1107/20091. 

Detta parametervärde 

gäller för varje enskild 

pesticid. 

När det gäller aldrin, 

dieldrin, heptaklor och 

heptaklorepoxid ska 

parametervärdet 0,030 

μg/l tillämpas. 

Pesticider – totalt 0,50 μg/l ”Pesticider – totalt” 

avser summan av alla 

enskilda pesticider som 

påvisas och kvantifieras 

vid kontrollförfarandet. 

PFAS 0,10 μg/l ”PFAS” avser varje 

enskilt per- och 

polyfluoralkylerat ämne 

(kemisk formel: 

CnF2n+1−R). 

PFAS – totalt 0,50 μg/l ”PFAS – totalt” avser 

summan av per- och 

polyfluoralkylerade 

ämnen (kemisk formel: 

CnF2n+1−R). 

Polycykliska 

aromatiska 

kolväten 

0,10 μg/l Summan av 

koncentrationerna av 

följande specificerade 

föreningar; 

benso(b)fluoranten, 

benso(k)fluoranten, 

benso(ghi)perylen och 

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

Selen 10 μg/l  

Tetrakloreten och 

trikloreten 

10 μg/l Summan av 

koncentrationerna av 

specificerade 

parametrar 

Trihalometaner – 

totalt 

100 μg/l I de fall då det är 

möjligt och utan att 

desinfektionen 

äventyras bör 

medlemsstaterna sträva 

efter ett lägre värde. 
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   Summan av 

koncentrationerna av 

följande specificerade 

föreningar; kloroform, 

bromoform, 

dibromklormetan och 

bromdiklormetan. 

Uran 30 μg/l  

Vinylklorid 0,50 μg/l Parametervärdet avser 

restmonomerhalt i 

vattnet beräknad enligt 

specifikationer om 

maximal migrering från 

motsvarande polymer i 

kontakt med vattnet. 

__________________ 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om 

utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 

79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1). 
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Ändringsförslag 

Kemiska parametrar 

Parameter Parametervärde Enhet Anmärkningar 

Akrylamid 0,10 μg/l Parametervärdet avser 

restmonomerhalt i 

vattnet beräknad enligt 

specifikationer om 

maximal migrering från 

motsvarande polymer i 

kontakt med vattnet. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arsenik 10 μg/l  

Bensen 1,0 μg/l  

Bens(a)pyren 0,010 μg/l  

Beta-östradiol 

(50-28-2) 

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,01 μg/l  

Bor 1,0 mg/l  

Bromat 10 μg/l  

Kadmium 5,0 μg/l  

Klorat 0,25 mg/l  

Klorit 0,25 mg/l  

Krom 25 μg/l Värdet ska klaras senast 

[10 år efter det att detta 

direktiv har trätt i kraft]. 

Parametervärdet för 

krom till och med den 

dagen är 50 μg/l. 

Koppar 2,0 mg/l  

Cyanid 50 μg/l  

1,2-dikloretan 3,0 μg/l  

Epiklorhydrin 0,10 μg/l Parametervärdet avser 

restmonomerhalt i 

vattnet beräknad enligt 

specifikationer om 

maximal migrering från 

motsvarande polymer i 

kontakt med vattnet. 
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Fluorid 1,5 mg/l  

Halogenerade 

ättiksyror (HAA) 

80 μg/l Summan av följande nio 

representativa ämnen: 

monoklor-, diklor- och 

triklorättiksyra, mono- 

och dibromättiksyra, 

bromklorättiksyra, 

bromdiklorättiksyra, 

dibromklorättiksyra och 

tribromättiksyra. 

Bly 5 μg/l Värdet ska klaras senast 

[10 år efter det att detta 

direktiv har trätt i kraft]. 

Parametervärdet för bly 

till och med den dagen 

är 10 μg/l. 

Kvicksilver 1,0 μg/l  

Mikrocystin-LR 10 μg/l  

Nickel 20 μg/l  

Nitrat 50 mg/l Medlemsstaterna ska 

säkerställa att villkoret 

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

≤ 1, där 

hakparenteserna avser 

halterna i mg/l för nitrat 

(NO3) och nitrit (NO2) 

iakttas och att värdet 

0,10 mg/l för nitriter 

iakttas efter 

vattenberedningen. 

Nitrit 0,50 mg/l Medlemsstaterna ska 

säkerställa att villkoret 

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

≤ 1, där 

hakparenteserna avser 

halterna i mg/l för nitrat 

(NO3) och nitrit (NO2) 

iakttas och att värdet 

0,10 mg/l för nitriter 

iakttas efter 

vattenberedningen. 

Nonylfenol 0,3 μg/l  

Pesticider 0,10 μg/l ”Pesticider” avser 
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 organiska 

insekticider, 

 organiska 

herbicider, 

 organiska 

fungicider, 

 organiska 

nematocider, 

 organiska 

akaricider, 

 organiska algicider, 

 organiska 

rodenticider, 

 organiska 

slembekämpningsm

edel, 

 likartade produkter 

(bland annat 

tillväxtreglerande 

medel)  

och deras relevanta 

metaboliter enligt 

definitionen i artikel 

3.32 i förordning (EG) 

nr 1107/20091. 

Detta parametervärde 

gäller för varje enskild 

pesticid. 

När det gäller aldrin, 

dieldrin, heptaklor och 

heptaklorepoxid ska 

parametervärdet 0,030 

μg/l tillämpas. 

Pesticider – totalt 0,50 μg/l ”Pesticider – totalt” 

avser summan av alla 

enskilda pesticider som 

påvisas och kvantifieras 

vid kontrollförfarandet. 

PFAS 0,01 μg/l ”PFAS” avser varje 

enskilt per- och 
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polyfluoralkylerat ämne 

(kemisk formel: 

CnF2n+1−R). 

PFAS – totalt 0,05 μg/l ”PFAS – totalt” avser 

summan av per- och 

polyfluoralkylerade 

ämnen (kemisk formel: 

CnF2n+1−R). 

Polycykliska 

aromatiska 

kolväten 

0,10 μg/l Summan av 

koncentrationerna av 

följande specificerade 

föreningar; 

benso(b)fluoranten, 

benso(k)fluoranten, 

benso(ghi)perylen och 

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

Selen 10 μg/l  

Tetrakloreten och 

trikloreten 

10 μg/l Summan av 

koncentrationerna av 

specificerade 

parametrar 

Trihalometaner – 

totalt 

100 μg/l I de fall då det är 

möjligt och utan att 

desinfektionen 

äventyras bör 

medlemsstaterna sträva 

efter ett lägre värde. 

   Summan av 

koncentrationerna av 

följande specificerade 

föreningar; kloroform, 

bromoform, 

dibromklormetan och 

bromdiklormetan. 

Uran 30 μg/l  

Vinylklorid 0,50 μg/l Parametervärdet avser 

restmonomerhalt i 

vattnet beräknad enligt 

specifikationer om 

maximal migrering från 

motsvarande polymer i 

kontakt med vattnet. 

__________________ 
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1.Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om 

utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 

79/117/EEG och 91/414/EEG (EUT L 309, 24.11.2009, s. 1). 
 

Or. en 

Motivering 

Det epidemiologiska centret för människors hälsa ska vid bedömningen av koncentrationen av 

skadliga ämnen tillhandahålla alla värden i nanogram som har ett närmare samband med effekterna 

på människor. Därför måste det föreslagna värdet i mikrogram uppdateras på motsvarande sätt för att 

skapa ett effektivt och tillförlitligt tröskelvärde för PFAS. Många nya andra och tredje generationens 

PFAS som ännu inte upptäckts finns dessutom i vatten och läggs till redan kända PFAS. 
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Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga III – del B – tabell 1 
Kommissionens förslag 

Tabell 1 

Minimikrav på ”Mätosäkerhet” 

Parametrar Mätosäkerhet 

(Se anmärkning 1) 

% av parametervärdet 

Anmärkningar 

Akrylamid 30  

Antimon 40  

Arsenik 30  

Bens(a)pyren 50 Se anmärkning 2 

Bensen 40  

Beta-östradiol (50-28-2)  50  

Bisfenol A  50  

Bor 25  

Bromat 40  

Kadmium 25  

Klorat 30  

Klorit 30  

Krom 30  

Koppar 25  

Cyanid 30 Se anmärkning 3 

1,2-dikloretan 40  
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Epiklorhydrin 30  

Fluorid 20  

HAA 50  

Bly 25  

Kvicksilver 30  

Mikrocystin-LR 30  

Nickel 25  

Nitrat 15  

Nitrit 20  

Nonylfenol 50  

Pesticider 30 Se anmärkning 4 

PFAS 50  

Polycykliska aromatiska 

kolväten 

30 Se anmärkning 5 

Selen 40  

Tetrakloreten 30 Se anmärkning 6 

Trikloreten 40 Se anmärkning 6 

Trihalometaner – totalt 40 Se anmärkning 5 

Uran 30  

Vinylklorid 50  

 

 
Ändringsförslag 

Tabell 1 

Minimikrav på ”Mätosäkerhet” 

Parametrar Mätosäkerhet 

(Se anmärkning 1) 

% av parametervärdet 

Anmärkningar 

Akrylamid 30  

Antimon 40  

Arsenik 30  

Bens(a)pyren 50 Se anmärkning 2 

Bensen 40  

Beta-östradiol (50-28-2)  50  
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Bisfenol A  50  

Bor 25  

Bromat 40  

Kadmium 25  

Klorat 30  

Klorit 30  

Krom 30  

Koppar 25  

Cyanid 30 Se anmärkning 3 

1,2-dikloretan 40  

Epiklorhydrin 30  

Fluorid 20  

HAA 50  

Bly 25  

Kvicksilver 30  

Mikrocystin-LR 30  

Nickel 25  

Nitrat 15  

Nitrit 20  

Nonylfenol 50  

Pesticider 30 Se anmärkning 4 

PFAS 20  

Polycykliska aromatiska 

kolväten 

30 Se anmärkning 5 

Selen 40  

Tetrakloreten 30 Se anmärkning 6 

Trikloreten 40 Se anmärkning 6 

Trihalometaner – totalt 40 Se anmärkning 5 

Uran 30  

Vinylklorid 50  

 

Or. en 
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Motivering 

En mätosäkerhet beträffande PFAS på upp till 50 % är för mycket och stämmer inte överens med de 

medicintekniska produkter som finns och som används av centret för människors hälsa, vars värden 

tillhandahålls med högst 20 % såsom föreslås i den ändrade texten. 

 

 


