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BI"GRUNDEI,sE

I. ¡NDLEDNTNG OG RESUME

Ll Behovet for en revision af direltiv 8O|77AWøß

. Med direktiv 80/778ÆØF(r) om drikkevand ("drikkevandsdirektivet") blev der for første
gang fastlagt en række bindende kvaliteisnormer for drikkevand i hele Fællesskabet.
Direktivets gennemslagskraft har været betydelig, og der er generel enighed om, at det har
været drivkraften bag den generelle forbedring af drikkevandets kvalitet, der ha¡ frmdet
sted i Europa i det forløbne årti.

Direktivet har tjent regeringer og vandværker som et stabilt og fonrdsigeligt grundlag for
deres investeringsprogrammer, og forbrugeme kan nu forvente at modtage vand, der
opfulder udtrykkelige kvalitetsnormer, der er gældende i hele Fællesskabet.

På trods af de mange fordele ved direktiv 80/778ÆØF har det imidlertid også haft vrsse
skavanker, som Kommissionen har erkendt. Der er f.eks. opstået vanskeligheder, fordi
direktivet ikke giver medlemsstateme passende lovgivningsmæssige rammer til at tage

' højde for variationer i råvandets kvalitet og tekniske vanskeligheder i forbindelse med
fremstilling og distribution af drikkevand. I sådanne tilfælde giver direktivet medlems-
stateme ringe mulighed for - inden for passende og gennemsigtige lovgivningsmæssige
rammer - at bøde på overskridelser af de forskellige kvalitetsnormer.

Da direktivet endvidere er baseret på et forslag fremsat i 1975, svarer ideerne og nonneme
heri til, hvad der blev anset for passende for tyve år siden. Direktivet tager ikke højde for
den øgede viden og de teknologiske forbedringer, der er kommet til siden.

Endvidere skulle direktivet tages op til revision i lyset af nærhedsprincippet, som fastsat
i traktaten om Den Europæiske Unipn undertegnet i Maastricht. Dette princip blev be-
kræftet på Dét Europæiske Råds møde i Edinburgh i december 1992, hvor det i konklu-
sioneme af mø.det hedder, at Kommissionen agter at forenkle, kodificere og ajourføre
gældende retsforskrifter på miljøområdet, navnlig bestemmelserne om vand, for at tage
hensyn til ny.viden og den tekniske udvikling.

Det Europæiske Råd besluttede derfor på dets møde i Bruxelles i december 1993, at
Kommissionen skulle foretage en tilbundsgående revision af drikkevandsdirektivet.

Den fremførte navnlig, at bestemmelseme om drikkevand i højere grad skulle iigte mod
opfuldelse af væsentlige kvalitets- og srurdhedskriteúer, og at det skulle være op til med-
lemsstaterne selv at tilføje sekundære kriterier, hvis de anså det for nødvendigt.

Dette betød i praksis, at det reviderede drikkevandsdirektiv (der omfatter vand til hus-
holdningsbrug og vand til levnedsmiddelindustrien, hvor det kan have betydning for
sluþroduktets sundhedsmæssige egenskaber) skulle definere generelle parametre, hvoraf
nogle skulle fastsættes på fællesskabsplan og andre på nationalt plur.

EFT nr. L 229 af30.8.1980, s. ll.
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I september 1993 va¡ Kommissionen vært for en konference, hvor de betørte parter frem-
lagde deres synspunkter om direktivet og behovef for en revision. ved udarLejdelsen af.
dette forslag er der taget hensyn til disse synspunkter og de oplysninger, Komlissionen
siden har fået forelagt.

udgangspunktet for forslaget er, at forsyning med drikkevand af god kvalitet både er en
forudsætning for sundhedsbeskytterse- på et højt niveau og for en- bæredygtig *.i"i 

"gøkonomisk udvikling. Drikkevand af god kvalitet e. såiede. en vigtij -ruiL, 
ro, 

"íhøjnelse af levestandarden og livskvaliteten i Unionen.

Vedtages dette forslag til revision, vil direktivet blive bragt på linje med traktaten om Den
Europæiske Union, navnlig med nærhedsprincippet og fãrsì6ighedsprincippet

Efter Kommissionens opfatterse.er 
_den vigtigste enkeltstående ændring i direktivet,

nedsættelsen af den tilladte maksimare koncãntiation af bry i drikkevand fra so ¡rgn tii10 ¡rgfl Denne ændring, der er i overensstemmelse med de seneste rekommandationãr fra
verdenssundhedsorganisationen 

.@qol, er først og fremmest indført for ; t"r-kytt;
¡gldbørn, småbørn og gravide kvindèr med de neurotoksiske virkninger, ,o_ rri¿", ui
bidrage til nedsat interrigens og indlærings- og adfærdsprobremer. Eftei Kommissionens
opfattelse vil fordelene úed denne nedsætterse af blyindholdet rigeligt opveje omkost-
ningeme herved.

For at det drikkevand, forbrugerne modtager, skal kunne op&lde den nye blyværdi, vil det
være nødvendig at erstatte blyrør og -fittings. Foreløbigè skøn tydei pä at de samlede
omkostninger hertil vil brive på omkring 70;ia Ecu. õer fo.esl,å" imidlertid en 15 å¡sfrist til opf,ldelse af den nye væ¡di, så medlemsstateme v have rigelig mulighed for atforetage de nødvendige investeringer. Endvidere vil medlemsstaterne selv kunne
bestemme, hvor hurtigt bryrør og -fittings skar erstattes i de private hushordninger.

De ka¡r således udskyde invesreringer på dette område, hvis de finde¡ det nødvendigt.

Forfioldet mellem detþ fonlag og besþtblse af Éssourreme

Dette forslag til revision afdirek tw g0/77g/EØF er kun en del af processen for forenkling,
kodificering og ajourføring. af den gældende fællesskabsret veárørende "-d. F;ã;;i
tager ikke sigte på ressourcebeskyttelsè, men på kvaliteten af det vand, forbrugeåe
modtager, både i fordr af drikkevand og i levnedsmidler, t hvis fremstiling dãr er
anvendt vand.

'Kommissionen erkender betydningen afressoúrcebeskytterse, men finder det ikke hensigts-
mæsslgt at medtage bestemmelser herom i forslaget. Kommissionens sigte er en retsit,
som kan a¡vendes og gennemføres i hele Den Èuropæiske union, ofsom indeholdei
grrndlæggende drikkevandsnormer, der kan beskytte befolkningens J*¿n"¿ incr i àet
næste århundrede.

Revision,en af drikkevandsdirektivet er imidlertid et vigtigt st.i¿t ì aen overordnede
strategi fof en sammenhængende og bæredy$ig beskyfi;ls; af vandressourceme i Den
Europæiske Union.
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1.3

Ressourcebeskyttelsen i Fællesskabet vil blive baseret på den påtænkte revision af direktiv

8O/68t8ØFø om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige

stoffe¡, på andre relevante retsforskrifter og på de foreslåede bestemmelser om beskyttelse

af overfladevand,

Ma¡r kan gå ud fra, at kvaliteten af overfladevand til fremstilling af d¡ikkevand vil blive

beskyttet tilstrækkeligt i kraft af de allerede gældende direktive¡ om plantebesþttelses-

midler, forurening forårsaget af byspildevand, nitrater fra landbruget samt faflige stoffer

og de foreslåede direktiver om integreret forureningsforebyggelse og -bekæmpelse og om

vandområders økologiske kvalitet. Disse forpli$elser supplerer de generelle forpligtelser,

der følger af traktatens artikel 130 R.

Når alle de ovennævnte forslag om beskyttelse af overfladevand, som nu er til behandling

i Rådet, er vedtaget, vil Kãmmissionen undersøge, om direktiv 751440t8ØFo og

7g/86gtBØF,o stadig har nogen eksistensberettigelse, og fremsætte forslag herom.

De vigtigs@ ændringer

l. Nedsættelse af antallet af parameft

Det samlede antal vandkvalitetsparametre i bilag I nedsættei fra 67 i direktiv 8017781E;ØF

til 48 i det nye forslag. Heri indgår -13 nye parametre, der er tilføjet som følge af øget

viden på området.

Der er kun medtaget parametre, som anses for væsentlige til at sikre et fortsat højt

sundhedsbeskyttelsesniveau i Unionen.

Medlemsstateme kan være nødsaget til at fastsætte værdier for flere parametre, hvis de

lokale forhold kræver det, og de finder det hensigtsmæssigt af hensyn ûl
sundhedsbeskyttelsen.

2. De rcviderede parameúerværdier

Værdieme for kvalitetsparametrene i bilag I er blevet revideret i lyset af forsigtigheds-
princippet og den øgede viden på området. I denne forbindelse e¡ der taget nøje hensyn

til Verdenssundhedsorganisationens seneste retningslinjer såvel som til de forskelligartede

miljøvilkår i Unionen.

Endvidere er Kommissionens Rådgivende Videnskabelige Udvalg til Undersøgelse af
Kemiske Forbiidelsers Toksicitet og Økotoksicitet blevet hørt om en række vigfige
parametre, herunder pesticider og bly.

Parâmeterværdieme er baseret på de foreliggende videnskabelige data eller - i de tilfælde
hvor disse værdier et lavere end de værdier. der kan nås med de nuværende behandlings-

EFT nr. L 20 af 26.1.1980, s. 43.
EFT nr. L 194 af 25.7.1975, s. 26.

EFT nr. L 271 af 29.10.1979. s. 44.
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Bl.a. parameterværdierne for bly, nitrater og pesticider er taget op til revision.

For bly og nitrat loresrår Kommissionen parameterværdier, som i det væsentrige er ioveÍensstemmerse med wHo's retningsrinjer. Sammenrignet med det nuværende Jirektivbetyder dene en uændret værdi for nitrat ãg en nedsættJlse på B0% af værdi"i tã. uìv.

Denne.nedsættelse af bryværdìen hviler på de data, der ligger t grund for den nuværende
værdi i wHo-retningslinjen. sigtet med denne lave ,*.ãr 

". 
føÃt og fremme" 

"t "rJgaakkumulering af bly hos spædbøm, men er hensigtsmæssig for all" ãd"rsgrupper. 
- -"-

For pesticideme foresrår Kommissionen, at den nuværende forsigtigþedsbaserede værdipå 0,1 ¡rgn principielt bevares for hvert enkelt pesticid. Erfaringeme viser, ut d"nn" .,.rrãi
i de fleste tilfælde kan overholdes, uden at der behøves suppreiende .".rrning, roru¿rat atpesticideme anvendes forsvarligt_

3. øgetgermemsigtighed

Kommissionen foresrår, at der skabes bedre tilsyn med a;rer.tivets gennemførerse, ved atrapportenngshyppigheden øges fra treårige (ændring af direktiv g0r77s/EøF rr"d ái."ktiu9l/692/EØF om standardisering af gennemføreliesrapporterne) tit arlige rApporter.
Derudover forprigtes medremsstateme til øjeblikkerig'ut *d.rr"tt. roib.ú;ä;';;
eventuelle afvigelser fra direktivets normer og om event-ue.l s*¿¡e¿srar" sã- irïïî#i
De skal endvidere informere forbrugeme o',,, ht k. foranstartninger de bør træ;fe. 

t -

4. AlCionsmargen til afværgeforanstalûringer

Med Kommispionens forslag har medlemsstaterne en fleksibel ramme, inden for hvilken
de kan afhjælpe uforudsete overskriderser af direktivets nor-"., forudsai ;;;rk"i;i;;
ikke indebæ¡er sundhedsfare, og drikkevandsforsyningen ikk. il;;;;;th;iË';;ïää;;
praktisk gennemførlige midrer. Den berørte ueroiming skar endvidåre have furd beskedi sådanne situationer.

Medlemsstateme skal underrette Kommissionen om alle vigtige undtagglser, der
indrømmes på dette område.

Medlemsstateme er forþrigtet t såvidt murigt at prioritere forebyggende foranstaltninger
og i givet fald gribe ind for at forbedre kvaliæten ar vand¡essou¡cer, der bruges"tilfremstilling af drikkevand.

15. Gensidig anerl¡endelse af drikl¡evandeb kvatiúet 
.

' Kommissionen foreslår, at det gøres ulovligt for mpiflemsstateme at begrænse eller forbydefri omsætning mellem medlemsstatem; af driklievand, a", oi¡,fJ", if ."-t*",
minimumskrav, og af levnedsmidrer, til hvis f¡emstiling der er anvendt drikkevand. Dette
er nødvendigt for at sikre, at det reviderede direktiv ikke resulterer i nanaasrriiaìinger.
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2.1

6. Forenldede kontrclforyligúelser

Der foreslås et revideret sæt minimumskrav til kontrol med drikkevandet, hvorved
medleinsstateme har mulighed for at tilpasse kontrolhyppigheden og 'formen til de lokale
forhold. Fremgangsmåden med referenceanalysemetoder til kontrol foreslås endvidere
ændret. I stedet for nærmere angivne metoder vil det nu være tilladt at anvende en hvilken
som helst metode, der opfolder bestemte kiav. På denne måde vil medlemsstateme kunne
tilpasse deres metoder til den tekniske og videnskabelige udvikling, uden ¿t direktivets
bilag skal ændres.

BEGRUNDET ^SE FOR FORSLAGET

Gene¡elle beûagtninger

I rapporten til Det Europæiske Råd om tilpasning af gældende lovgivning til nærheds-
princippet(5) gav Kommissionen tilsagn om at revidere direktiv 80/778lEØF om
drikkevand. Med denne revision skulle det nuværende direktiv tilpasses til den
videnskabelige og tekniske udvikling og gøres lettere at gennemfgre, uden at det
nuværende sundhedsbeskyttelsesniveau blev forringet.

Direktiv 80/778t8ØF er allerede ændret flere ga4ge:

Ved direktiv 8l/858ÆØF af 19. oktober 1981(6) om tilpasning af direktiv 80/778ÆØF som
følge af Grækenlands tiltrbdelse. AÍikel 15 blev ændret ved akten vedrørende Spaniens
og Portugals tiltrædelse af 72. jwú 1985, bilag I, kapitel X.l.j og ved bilag XXXVI,
kapitel III.6o. Ved Rådets direktiv 90/6561EØF af 4. december 1990 om overgangsbestem-
melserne for Tyskland med hensyn til visse fællesskabsbestemmelser om
miljøbesþttelse(') og ved Rådets direktiv 9ll692lBØF af 23. december 1991 om
slandardisering oþ rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række
miljødirektiver(e).

Kommissionen har besluttet at forelægge sit forslag til en ændring af direktiv 80/7781F;ØF
i form af et forslag til et kodificeret direktiv. Bestemmelser, som allerede findes i anden
fællesskabsret, er medtaget îor at gpre forslaget lettere tilgængeligt og forståeligt.

I teksten er de foreslåede ændringer angivet ved understregning afhver enkelt ændring og
ved ordet "tilpasset" i margen.

KOM(93) 545 endelig udg.
EFT nr. L 319 af 7.11.1981. s. 19.

EFT nr. L 302 af 15.11.1985. s. 9.

EFT nr. L 353 aî 17.12.1990, s. 59.
EFT nr. L 377 af 3l.12.7991. s. 48.

(5)

(ó)

(7)

(E)

(!ìl

':
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2.2

2.3

FoÈoldet til det, femte handlingsprugram på miljøomnådet

I d-et femte handlingsprogram på m jøområdet(ro) understreges det, at det for forbedring
.af Iivskvaliteten og opnåelse af 9n bæredygtig udvikling er en væsentlig forudsætning, aì
der i hele Fællesskabet er adganÈ til tilstrækkéligt vand aftilstrækkelig gìd kvaitet tlialleformål I denne forbinderse er en høj drik[evandskvalitet af prìmær betydning til
beskyttelse af borgernes sundhed og vervære. sigtet med dette forsrag .. ut úiarÇ tii
vírkeliggørelsen af disse måI.

Det videnskabelige gnurdlag

De videnskabelig" oplysninget, der er vurde¡et i forbindelse med revisionen, stêmmer
hovedsageligt fra publicerede undersøgelser og data.

For en række spørgsmåls vedkommende har Kommissionen anmodet om udtarerser fra sit
rådgivende videnskabelige udvalg til undersøgelse af kemiske forbindelsers toksicitet og.
økotoksicitet (cSTE). Der er taget hensyn t virdenssundhedsorganisationens vurderingeî
og rekommandationer vedrørende retningslinjer for drikkeva¡déts kvalitet, offentliggjãrt
r I 993, samt de erfaringer, der er indvundet med gennemførersen af direktiv .g 0/77sËøF.
Kommissionen har endvidere taget hensyn t de oplysninger, den fik forelagt i forbinderse
med konferencen om drikkevand i september lS9:, sani anden sagkyndif,a¿gi"riog.-

N,,ffiHEDSPRINCIPPET OG OMKOSTN TNGERNE

Hvilke fo¡mål har den påtænkh handling seú i lyset af Fdlesskabeß forylighlpBr?

Formålet er at forenkle, kodificere_ og ajourføre det gældende direktiv. Forslaget bringer
det¡uværende direktiv på linje med traktaten om oprelttelse af Det Europ€iske F; esdb,
særlig artikel 3, 38 og l30R

Hører den pråtænlúe handring rmder x'æfiesskabeß enekompeúence, eÌer er der tarè om en
kompeûence, som Fdlesskabet deler med medlemsstaúemå?

Hovedsigtet med forslaget er sundhedsbeskyttelse, et af de må1, der er nærmt i traktatens ,

artikel 130R.

Retsgrundlaget for forslaget er derfor artikel 1305, stk. l, og der er tale om en
kompetence, sòm deles med medlemsstateme.

Hvad er pmúlemeb fdlesskabsdimension?

Forslagei berører samtlige medlemsstater.

3,2

3.J

( lrr) EFT nr. C 138 af 17.5.1993, s. 1.



3.5

Sikke¡t drikkevand er en grundlæggende forudsætning for menneskers liv og sundhed.
uden vand af tilstrækkelig god kvalitet ville levestandarden og livskvaliteten i
Fællesskabet falde drastisk og Fællesskabet ville forsømme et af de'mål, der er nævnt i
traktatens artikel 2

Da der ofte bruges vand i levnedsmiddelindustrien, er det vigtigt, at slutproduktets
egenskaber ikke forringes af vandets kvalitet.

Målet med direktivforslaget er sundhedsbeskyttelse for alle Fællesskabets borgere. vand
er endvidere en vare, og de grundlæggende sundhedskrav til vandets kvalitet ;l sikre, at
der ikke vil opstå harrdelshindringer. Dette gælder også levnedsmidler, hvor kvaliteten af
det vand, der anvendes til fremstillingen, kan indvirke på lermedsmidlemes sundheds-
mæssige egenskaber.

Kan problemet løses mest effeldivt af Fællesskabet eller medler¡sstateme?

ud fra de erfaringer, der er indhentet siden vedtagelsen af direktiv go/772/EØF, er det
Kommissionens opfattelse, at direktivet har bevirket en bedring i drikkeva¡rdets kvalitet
i hele Fællesskabet. Det har givet medlemsstateme og varidforsyningsindustrien et fast
glTdfug for deres planlægning og investeringer. Forbrugeme er blevet fortrolige med
direktivet og forventer at få sikkert drikkevand.

Kommissionen har derfor konkluderet, at den med revisionen af direktiv B0/77B]EØF vllle
vælge et rammedirektiv, der giver medlemsstateme størst mulig handlefrihed. Denne
ramme hviler imidlèrtid på en central søjle af k¡av og normer, som er nødveridige til at
sikre passende sundhedsbeskyttelse i hele Fællesskabet. vandkvaliteten kan ikke desto
mindre variere fra område til område i Fællesskabet, og medlemsstaterne har derfor brug
for tilstrækkelig handlefrihed til at fastsætte deres egne normer for supplerende og lokalì
gældende parametre, hvis de finder det hensigtsmæssigt og omstændighedeme taler derfor.

Et sådant ¡ammedirektiv giver sikkerhed for gmndlæggende sundhedsbeskyttelse for alle
Fællesskabets borgere, samtidig med at der kan tages hensyn til lokalt betingede forhold
på den mest effektive måde.

Hvilke ydedigere fodete vit handlingen bringe tr'dlesskabet, og hvad er omkostningerne
dened?

For er glat og omkostniigseffektiv gennemførelse af det reviderede direktiv er følgende
foreslåede ændringer af qærlig inte¡esse:

- muligheden for at fastsætte midlertidige undtagelser for at rette op på en situation,
uden at der nødvendigvis kræves behandling af vandet

- begrænsning af antallet af parametre til dem, som er vigtige i hele Unionen, suppleret
med forpligtelse og kompetence til at fasfsætte yderligere normer i overensstemmelse
med nationale og lokale behov

- fastsættelse af mindstekrav til kontrol, som skal gennemføres i overensstemmelse med
de lokale behov.



Disse ændringer giver øgede muligheder for en omkostningseffektiv og smidig
gennemførelse af direktivet i overensstemmelse med lokale, regionale eller 

-nationalã

behov. Ændringerne ventes at viIe medføre væsentrige besparersei i administrations- og
konlrolomkostningerne.

I nogle medlemsstater kan forsragets bestemmelser om rapportering og oplysning af
offentligheden imidlertid føre til ekstraomkosffinger. Men i betragtning ãr, t uo. uiãtigt
det er, at forbrugeme har tillid til drikkevandets kvalitet, kan det mãd nÃelighed antal"i,
at 

-drsse 
udgifter til oplysningsvirksomhed vil få økonomiske fordere, dalet i {r'ãgótilfælde v-il kunne forebygge unødige afuærgeforanstaltninger, såsom installeràg ä

vandhanefrltre ellet forbrug af vand på flaske.

Normerne i bilag I svarer til et højt sundhedsbeskyttelsesniveau baseret på de tilgængerige
videnskabelige data samt på forsigtighedsprincippet. For stø¡stedelen ,f par*ut 

"n.,vedkommende afhænger omkostningeme ved normemes overholdelse af kvaliteten af de
vandressourcer, der anvendes til fremstilling af drikkevand.

For nogle parametres vedkommende er den værdi, der kræves til et passende beskyttelses-
niveau ikke endeligt afgiort. Dette medfører behov for risikohandtàring

For genotoksiske kræftfremkatdende stoffers vedkommende er det sædvanligvis ikke
muligt at fastsætte et nul-effekt-niveau, da normerne afhænger af, hvad der betrult", ,o-
acceptabel risiko. I såda¡¡e tirfælde er traktatens forprigterser til at st e moã et højt
beskyttelsesniveau af særlig vigtighed. Kommissionen anse¡ det for et pássànde statistisk
risikoniveau, at der i en befolkling på 1 mio kun er ét yderligere kræfttiifærde, der skyldes
livslang udsætning for det pågældende kræftfremkildendJ stof. Der er parametrq for
hvilke andre faktorer synes at vise, at et andet risikoniveau vi e være passende. oe
niveauer, dér er valgt for de forske ige par¿lmetre, beskrives nærmere i forklaringeme til
bilag L

Sundheds¡isici og forbrugemes tillid er vanskelige at wrdere i penge.

De økonomiske omkostninger er heller ikke de¡ eneste, og ikke engang det vigtigste,
kriterium for handtering af sundhedsrisici. De økonomilte oetraftnrige. ., iJrro,
koncentreret om omkostningseffektivitet og økonomisk gennemførlighed, dvs. derr
rnovrrKnlng, som cmkostnrngeme ved at oVerholde normeme har på vandpriseme.

Med hensy¡1 til den økonomiske gennemførlighed skal det nævnes, at den gennemsnitlige

fusslala i unionen kun bruger omkring 0,3-r,o% af deres disponiblã indkomst til
forsyning af drikkevand. En stigning i v4ndpriserne vil derfor kìn være et alvorligt
problem for de laveste indtægtsgrupper



Udgifteme til at bevare vandkvaliteten har endvidere kun begrænset betydning for
udviklingen i vandpriseme. De direkte omkostninger ved bekæmpelse af menneskeskabt
forurening, såsom rensning eller overgang til nye kilder af bedre kvalitet, tegner sig
sædvanligvis kun for omkring l0-30% af de samlede omkostninger ved vandforsyningen.
Den stigning i vandpriseme, der kan iagttages nogle steder i Fællesskabet, skyldes snarére
eftervirkningeme af lange perioder med utilstrækkelige investeringer og manglende
vedligeholdelse af forsynings- og distributionsnettet, en udvikling der skærpes af stigende
problemer med at tilvejebringe tilstrækkelige vandforsyninger, navnlig i voksende
byområder, og af mindskede subsidier til finansiering af investeringer.

Beregningen af omkostningeme ved overholdelsen af normeme i det nye.direktiv er
baseret på de begrænsede oþlysninger, Kommissionen sidder inde med for tiden. Der er
imidlertid iværksat økonomiske undersøgelser, som vil foreligge i beryndelsen af 1995,
og som vil blive anvendt til ai foretage mere præcise beregninger.

I henhold til de foreliggende oplysninger vil den største stigning i overholdelsesomkost-
ningeme skyldes skærpelsen af parameterværdien for bly. Denne skærpelse, som.er
tvingende nødvendig af de nedenfor beskrevne årsager.

Bly ei et giftstof, som akkumuleres i knogleme. Spædbøm, småbøm op til 6 år og gravide
kvinder er de mest sårbare. I de seneste år har der vist sig stadig sikrere tegn på" at
langvarig eksponering for bly i svage koncentrationer kan forårsage nedsat intelligens og
indlærings- og adfærdsproblemer. Eksponering for bly i fostertilstanden synes at have
større indvirkning på den intellektuelle udvikling end eksponering i spædbømsstadiet. I
betraghing af disse toksikologiske data har WHO sænket sin vejledende værdi for bly i
drikkevand fra 50 ¡.rgll til l0 ¡rg1. Den nye vejledende værdi bygger på den formodning,
al s0yo af det bly, et flaskebarn oþtager/indtager kommer fra vand.

Dette betyder, at den mængde bly, et spædbam ville modtage ved normal emæring, hvor
der anvendes vand med et blyindhold på 10 ¡rgl1, lige netop falder inden for den
midlértidige tolerable ugentlige indtagelse. I værdien på 10 ¡rg/l indgår derfor kun en
beskeden eller slet ingeh usikkerhedsfaktor.

Da der foreligger. direkte dokumentation for virkningeme, er en sikkerhedsfaktor på I
passende, men samme dokumentation viser, at en højere parameterværdi ville udsætte
spædbøm, småbøm og gravide kvinder for sundhedsfare. Den parameterværdi for bly, der
nu foreslås, ligger derfor ved den øvre acceptable grænse for spædbdm, som er den mest
udsatte gruppe. Denne værdi giver ligeledes øget beskyttelse af andre aldersgrupper.

En værdi på 10 ¡rg bly/l (to ¡rgn Pb) kan kun opnås, hvis blyet fiemes fra disrributionsnet
og husinstallationer. Generelt skyldes 75-95% af omkostningeme udskiftniirg af rør og
fittings hos forbrugeme og skal derfor afholdes af ejerne af de pågældende ejendomme.
De resterende omkosüringer skal afholdes af vandværkeme eller .myndighedeme og vil i
de fleste tilfælde blive dækket ind gennem højere priser.

Ifø.lge de foreløbige resultater.fra den økonomiske analyse af omÈoshingeme forbundet
med ændringen af blyparameteren er omkosüring"ro. lrÃd udskiftningen af ledningeme i
de forskellige regioner som vist i tabellen på næste side:
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ANSL.ÅEDE ØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED UDSKIFTNING AF
BLYLEDNINGER I MEDLEMSSTATERNE

(1993-PRJSER, GENNEMFØRELSE I LØBET AF 20 ÂR)

Medlemsst¿t Forbrugemet plus
fordelingsnet

Fordelingsnet

Belgien 3 204 mio ECU 532 mio ECU

Danmark 0 mio ECU 0 mio ECU

Tyskland 3 210 mio ECU 85 mio ECU

Grækenla¡rd Ubetydelige omkostninger Ubetydelige omkostninger

Frankrig 19 500 mio ECU 390 mio ECU

Irland 2 462 mio ECU(?) 196 mio ECU

Italien 14 750 mio ECU(?) I 950 mio ECU

Luxembourg 15 mio ECU l5 mio ECU

Nederlandene I 734 mio ECU 179 mio ECU

Pottugal 2 350 nio ECU(?) 20 mio ECU

Spanien 9 116 mio ECU(?) 316 mio ECU

UK 13 440 mio ECU 3 040 mio ECU

I alt 69 769 mio ECU I0 253 mio ECU

Tallene for Italien, Portugal og Spanien, der er skrevet i kursiv, er tvivlsomme, idet nogle
af de formodninger, der er gået ud fr4 skal drøftes yderligere. For de fleste lande er
husenes levetid endnu ikke afgjon, og det vides heller ikke endnu, hvor store besparelser
der kan opnås på grund af mindre spild. De økonomiske. omkostninger (basis inden
diskontering) ka¡ derfor forventes aL værc lo-zoyo lavere. Enhedsomkostningerne pr.
ejendom ved udskiftningen af blyvandrør afhænger meget af de lokale forhold.
Omkostningeme ligger på omkring 600 - 3200 ECU pr. husstand, med et gennemsnit på
omkring I 500 ECU/husstand.

Af hensyn til de høje omkostnrnger ved {emelsen af bly indrømmes der i direktivet en
gennemførelsesperiode på 15 år til gennemførelsen af det nødvendige arbejde i
fordelingsnettene. I ganske særlige tilfælde giver bestemmelseme i atikel 18 mulighàd for
yderligere forlængelser.

Det skal bemæikes, at det foreslåede direktiv ikke forpligter de enkelte husstande til at
udskifte blyrørene i deres ejendom. En stor del af omkostningeme ved overholdelsen af
parameterværdien for bly kan de¡for betragtes som fakultativ. For at opnå alle
sundhedsfordelene er det imidlertid særdeles.ønskeligt, at foranstaltningeme i fordelingsnet
og forbrugemet træffes parallelt.

'rìì
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For at opfulde den midlertidige parameterværdi pã 25 ¡tg bly/l bliver det mange steder
nødvendigt at foretage yderligere behandling af vandet (dette sker allerede ofte i nogle af
medlemsstàteme). Enhedsomkostningerne afhænger af lokale forhold, mçn ligger
sædvanligvis fra 0,03 ECU/m3' til 0,15 ECU/m3. Der foreligger ikke tilstrækkelige

. oplysninger til at kunne anslå de samlede omkostninger for alle medlemsstater. De største
omkostninger fowentes at blive i Frankrig (1400 mio ECU over en periode på l0 år),
Tyskland (230 mio ECU), Belgien (172 mio ECU) og Det Forenede Kongerige
(65 mio ECU). Kommissionen tror, at disss midlertidige foranstaltninger er absolut
nødvendige, når der regnes med en lang gennemførelsestid for den endelige værdi på
10 ¡tg/|.,

Omkostningeme ved at overholde de nuværende værdier for nitrater og pesticider
afhænger i vid udstrækning af landbrugets dyrkningspraksis. Forslaget indebærer ikke
nogen grundlæggende ændring i disse parameterværdier, og skulle derfor ikke direkte
medføre nogen væsentlige ændringer i omkostningeme ved at overholde dem. Eventuelle
væsentlige ændringer i overholdelsesomkostningerne vil derfor afhænge af politiske
afgørelser på andre områder, navnlig landbruget. Bestemmelseme om ubetydelige
overskridelser (artikel 10, stk 3) vil imidlertid mindske overholdelsesomkostningeme for
pesticidparameterens vedkommende, eftersom installering af unødvendige rensningsanlæg
kan undgås i kraft af denne bestemmelse.

Ekstraomkostninger ved andre ændringer i parametrene og parameterværdieme i bilag I
vil kun blive aktuelle for visse vandforsyningskategorier:

Tilføjelsen af de tre desinfektionsbiprodukter, bromat, chloroform og bromdichlormethan,
kan ventes at ville medføre de største konsekvenser på operationelt plan. Det vil medføre
visse ændringer i behandlings- og driftssystemet, navnlig ved vandindvinding fra over-
fladevand. Hvis kapaciteten for rensning med aktivt kul skal udbygges, vil det medføre
en stigning i produktionsomkostningeme på 0,02-0,05 ECU pr. m3 vand. Forudsættes det
endvidere, at 20%o af vandforsyningerne fra ovorfladevand behøver en sådan rensning, vil
årsomkostningeme blive på 100-150 mio ECU/âú.

Skærpelsen af værdieme for de to naturligt forekommende forurenende stoffer, arsen og
antimon, vil indebære nye investeringer i rensningsanlæg i de få områder, hvor disse
stoff,er forekommer. Der foreligger imidlertid kun meget omtrentlige oplysninger om
koncentrationerne af disse stoffer. Rensningsomkostningeme pr. m3 vand skønnes til
omkring 0,03 ECU for meget store vandværker og op til 0,45 ECU for vandværker med
en kapacitet på 100 m3/dag. Det formodes, at mindre end 1%o al vandet i Europa er
forurenet med disse stoffer. Ikke desto mindre vil svagfbefolkede områder af økonomiske
grunde kunne få brug for en længere gennemførelsesfrist efter proceduren i artikel 18.

Parameteren benzo(a)pyren er ny i dette direktiv, men problemet med dette stof har været
kendt af vandforsyningsindustrien i mange år.

For at undgå dette stof er det nødvendigt at terne rør og samlinger, der er foret med
stenkulstjære. Tidligere brugtes sådanne navnlig i UK og Tyskland. Der er allerede
igangsat udskiftningsprogrammer, hovedsageligt af andre tekniske årsager, så
ekstraomkostningeme ved denne parameter kan kun dårligt beregnes isoleret. Fastsættelsen
af en parameterværdi vil sandsynligvis kun fremsþnde allerede planlagte investeringer.
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3.ó

3.7

3.8

Den nye parameterværdi for bor vil rejse visse tekniske og økonomiske problemer,
eftersom de¡ endnu ikke findes nogen fuldt udviklet rensnrngsteknik. som omtart iforklaringeme til denne. parameter nedenfor, er det nødvendigt at revaruere stoffetstoksikologiske egenskaber. Afhængigt af resultaterne af disse undersøgelser kan det blivenødvendigt -at sætte ind ved k den, àvs. ved at ændre sammensætningen af vaskemidrer.I de få.områder, hvor høje koncentrationer af bor forekomm.. nutJ.ìigt 

-i 
ä;;; k-opblanding af vandet blive den eneste praktisk gennemførlige løsning. 

"

B-ortset fra blyparameteren kan det såredes konkluderes, at de økonomiske konsekvenser
af ændringerne i parametrene er begrænsede. I de enkeltl medlemsstater vil ";k;;rrg;_stigningen stort set blive udriguet af de øgede murigheder ro. o,,'tort i.rgr"ir.tii'gennemførelse.

Hvilke handlingsmuligheder har Fællesskabet?

Da målel med forslaget er at beskytte beforkningens sundhed, anses et juridisk bindendernstrument for at være nødvendigt t fastlæggelse af parameterværdieme og andre krav.En henstilling vil således ikke være trlstrækiãlig.

Derimod ville_ en forordning ikke give medremsstateme tilstrækkerig handrefrihed t attage hensyn til regionale forskelre. Direktivformen er derfor den mJst hensigts-æs.,gJ'

Vil et direktiv med fasbætElse af de generclle må|, der s*al gennemføres af
rn€dlemssfaúetir€, være tilstækkeligt?

Befolkningens sundhed kan bedst beskyttes ved fastsættelse af generelre mår, der skal' virkeliggøres af medlemsstateme,. suppleret med specifikke normer og regrer i de tilfælde,hvor der kræves ensartede forskrifter.

For at et nå et passende sundhedsbeskyttelsesniveau ihele Fællesskabet kræves dernøjagtige værdier.for de stoffer, som det er væsentligt at kontrolrere pã n"[¡rìtr.u.rrä
PmpoÉional¡@t

Ved udarbejdelse¡ af dette forslag brev der ragt vægt på nærhedsprincippet i EF-traktatens
artikel 3b

Af hensyn fil befolkningens sundhed er det imidlertid nødvendig at opsti e grundlæg-
gende regler og normer på fællesskabsplan for en række vigtige paramåtre.

De¡ er imidlertid andre stoffer, som vil være til stede i drikkevandet, men som kunforekommer lokart eller regionart. Det ville være uhensgtsmæssigt at fastsætteharmoniserede normer for såda¡rne stoffer, og ."dt"-rrtateme bør derfor havetiIstrækkelighandlefrihedt|latløsedisseproblem1rpåloka';i;.-

RESUI,TATERNE AF I{øRINGERNE AT'DE BERøRTE PARTER

ved udarbejdelsen af forsraget har Kommissionen taget hensyn til udtalelser fra
medlemsstateme og fra repræsentanteme for interedseorgãisationeì.

4.
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Da dette emne berører mange forskellige parter, afholdt Kommissionen i september 1993
en konference om revision af direktiv 83/778ÆØF - Ved udarbejdelsen af forslaget er der
taget hensyn til den viden, der blev indhentet på konferencen, samt tderligere
bemærkninger fremsat på konferencen og af individuelle borgere.

Derudover blev medlemsstaternes repræsentanter, bl.a. pä et møde på højt plan den
' 28. februar 1994, bedt,om at angive, hvilke ændringer i dit nuværende direkiiv- de fandt

nødvendige.

Kommissionen har nøje fulgt det arbejde i Verdenssundhedsorganisationen, som førte til
offentliggørelsen af dens retningslinjer for drikkevand.

Der har også været gentagne drøftelser rhed repræsentanteme for den europæiske
vandforsyningsindustri, navnlig EUREAU, og der er ved udarbejdelsen af forslaget tâget
hensyn til bemærkninger, og udtalelser herfra.

Den europæiske vandforsyningsindustri har generelt tilkendegivet, at den fuldt ud støtter
princippeme i forslaget. Høringen af GISEM vedrørende de særlige problemer med
flaskeaftappet vand er imidlertid endnu ikke ført til eride, hvorfor de foreslåede regler for
kontrol med vand på flaske skal betragtes som foreløbige.

5. BI,SKRIVEI-SEAF I./OVGIVNTNGSSITUATIONEN I MEDLEIì{IISTATEÀNE

Direktiv 80/7781EøF blev vedtaget af Rådet den 15. juli 1980, og medlemsstateme havde
en frist på 2 åi til at bringe deres love og administrative bestemmelser i overensstemmelse. med direktivet og 5 år til at sikre, at drikkevandets kvalitet opfildte direktivets krav.

6. VAI,G AF OG BEGRUNDEI.SE FOR RETSGRUNDI,AGET

Direktiv 80/7781EØF var baseret på artikel 100 og 235 i Traktaten om oprettelse af D9
Europæiske Økonomiske Fællesskaber.

Siden drrektivets vedtagelse er traktaten blevet ændret ved Traktaten om Den Europæiske
Union. Traktaten indeholder nu et særligt retsgrundlag (artikel l30S) for Fællesskabets
miljøpolitik, der, i henhold til artikel 130R, stk. I, har besþttelse af menneskers sundhed
som et af sine måI.

Da det centrale mål med direktivforslaget er at beskytte menneskers swrdhed, udgør.
artikel l30S et passende retsgrundlag.
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Mange af de bestemmelser, der tager sigte på sundhedsbeskyttelse, vil også medføre
harmoniserede betingelser for varen "vand" på det indre marked. Det foreslás imidlertid
ikke at lade direktivet hvile på både artikel t00A og arrikel 130s. Forslagets måI og
vigtigste indhold henhører under artikel 130s, som er et tilstrækkeligt retsgrundlag for
torslaset.

Forslaget vedrører ikke forvaltning af vandressourceme, hvorfor artikel 130 s, stk. 2, ikke
finder anvendelse. Artikel 130S, stk. l, er úlstrækkeligt retsgrundlag.

FORKIARINGER TIL DE ENIüLTT ÆNDRINGER

BETRAGTNINGER

Betragtningeme er blevet ændret i overensstemmelse med baggrunden for forslaget.

ARTIKEL I

Artikel 1 i direktiv 80/7781F,ØF er blevet ændret, så det klart angiver det ændrede direk-
tivs anvendelsesområde og mål.

Måiet med det nuværende direktiv, som anført i artikel l, er at opstille de krav, kvaliteten
af drik(evand skal opfolde. Ligesom det nuværende direktiv vedrører også forslaget kun
kvaliteten af vandet, som det modtages af forbrugeren. Kommissionen er overbevist om,
at beskyttelse af vandressourceme er og fortsat vil være af primær betydning til at sikre
drikkevand afgod kvalitet, men den mener ikke, aJ et direktiv om kvalitåten af drikkevand
er det rette sted til at indføre bestemmelser om besþttelse af råvandsressourceme.

Det primære mål med forslaget er at sikre, at det vand i Det Eu¡opæiske Fællesskab. der
anvendes til drikkevand, er.sikkert og ikke indebærer fare for sundheden. Vand bør
imidlertid ikke blot være sikkert, men også sundt; vand med en ubehagelig smàg kan
anses for at være sundhedsfarligt pf fôrbrugeme. Denne opfattelse kan foranledige

,forbrugerne til at bruge andre, mindre velkontrorlerede og sikre. kilder til drikkevand,
hvilket kan få sundhedsskadelige virkninger.

Forslaget til ændring af di¡ektiv go/ZlgttLØF skaber en raÍìme og fastsætter kun mål og
normer på fællesskabsplan, som er nødvêndige til beskyttelse af forbrugemes sundhed.
Medlemsstateme skal selv opstille de nationale regler og no¡mer for vandfremstilling og
-distribution og vandets organoleptiske egenskaber, der kræves til virkeliggørels" af dissã
må1.

ARTIKEL 2, sdr. 1

Anikel 2, stk. 1, i direktiv 8O/77|ßØF indeholder en definition på "drikkevand,,.

Artikel 2, stk. 1, litra a), er ændret, så det klart fremgår, at anvendelsesområdet for det
reviderede direktiv ikke er begrænset til.vand fra fordelingsnettet, men også omfatter alt
drikkeva¡d i flasker eller pakninger.
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De grundlæggende normer til sikring af risikofrit drikkevand bør gælde for alt vand, men
af praktiske årsager kan dette mål realiseres på forskellig måde afhængigt af vand-
forsyningens form og omfang.

I definitionen henvises udtrykkeligt til flaskeaftappet vand. vand på flaske a¡vendes ofre
til erst¿tning for postevand, og intet berettiger til at anvende forskellige standarder for de
sundhedsrelaterede parametre. Denne ændring ventes ikke at ville medføre nogen betydelig
ekstrabyrdé for medlemsstateme.

I artikel 2, stk. 1, litra b), videreføres kravet i direktiv gO/77glEØF, hvorefter vand, der
anvendes til fremstilling eller forarbejdning af lei'nedsrnidler, omfattes âf direktivet. hvis
vandets kvalitet kan påvirke det færdige levnedsmiddels sundhedsmæssige egnethed.

Paramet¡ene i direktivforslagets bilag I, del A og B, vedrører menneske¡s sundhed. Det
er derfor naturligt, at vand, der anvendes .i ên virksomhed, der fremstiller levnedsmidler,
generelt bør være af samme kvalitet som drikkevand.

Den reviderede definition indebolder mulighed for undtagelser i tilfælde, hvor myndig-
hederne har godtgiort, at vandets kvalitet ikke kan forventes at påvirke det færdige
levnedsmiddels sundhedsmæssige egnethed. Denne bestemmelse skal sikre, at vand af
d¡ikkevandskvalitet anvendes, hvor det er nødvendigt, samtidig med at levnedsmiddel-
virksomhedeme ikke lades i tvivl om, hvilke regler, de skal følge.

Det skal bemærkes, at vand til landbrugsformål ikke er omfattet af direktivets anvendel-
sesområde.

Som følge af artikel 2, stk. l, litra b), er bestemmelseme i artikel 6 i det nuværende
direktiv 80/778ÆØF ikke længere rBlevante og er ikke medtaget i forslaget. Kommis-
sionen har i øvrigt aldrig kunnet udarbejde den rapport, der henvises til i artikel 6, stk. 2.
Også artikel 3 i det nuværende direktiv er overflødig og derfor udeladt.

ARTIKEL 2, sdc 2

Med artikel 2, stk. 2, i forslaget indføres en ny definition, nemlig en definition på
"forbrirgemes fordelingsnet". Denne definition er nødvendig som følge af forslagéts
artikel 7, stk. 3. Med denne definition er det muligt at identificere den def af
fordelingsnettet, som en anden part end vandforsyningen har ansvaret for.

ARTIKEL 3 a) og 3 b)

Den nye artikel 3 indeholder de nuværende bestemmelser i artikel 4, stk. l, i direktiv
8o/77818ØF. Heri hedder det udtrykkeligt, at direktivet ikke gælder for naturligt
mineralvand omfattet af direktiv 8ol778lBØF(11) eller vand, der betragtes qom lægemidlá
i overensstemmelse mèd direktiv 65 / 65 lEøFQz).

(il)

(12)
EFT nr. L 229 af 30.8.1980, s. 1..

EFT n¡. 22 af 9.2.1965. s. 365-69.
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Kommissionen har undersøgt muligheden for at udvide anvendelsesomiådet for direktiv
8ol'17718ØF til at omfatte alt flaskeaftappet vand og ikke blot mineralvand. Den har
imidtertid besluttet ikke at foreslå en sådan ændring, da den mente, at dftektiv E0I77B/EØF
indeholder passende bestemmelser for andre former fo¡ flaskeaftappet vand med hensyn
til deres sundhed.smæssige egnethed.

Vand til medicinsk biug er karakteriseret ved særlige egenskaber eller krav og er derfor
udelukket fra direktivets anvendelsesområde.

ARTIKEL 3 c)

I artikel I, stk, 2, gøres det klart, at målet med direktivet er at beskytte meineskers
sundhed mod skadelige virkninger fra forurening af drikkevand. I praksìs betyder dette,
at drikkevand skal være sikkert, uanset om det anvendes som drikkevand eller til and¡e
husholdningsformåI. Der er imidlertid områder, hvor vandets kvalitet ikke vil have nogen
indvirkning på brugemes helbred. Af eksempler kan nævnes vanding af haveplante'r eller
bilvask. I sådanne tilfælde er der ingen grund til at kræve, at der anvendes vand af høi
kvalitet, der er i overensstemmelse med direktivets normer.

Dette har navnlig betydning i områder, hvor vandressourcerne er sparsomme. Her er det
vlgtigste mål at sikre, at der er adgang til drikkevand i passende mængde. Der er ingen
fordele ved at anvende sparsomme drikkevandsressourcei til husholdningsbrug, hvis vand
af ringere kvalitet kan bruges uden sundhedsrisiko.

Medlemsstateme skal imidlertid sikre, at .anvendelsen af vand af ringere kvalitet ikke
påvirker dnkkevandskvaliteten. Hvis der ikke udvises den største forsìgtighed, kan der
ôpstå krydskontaminering som følge af forkerte tilslutninger. Dette ville igen kunne føre
til forurening af vandforqyningsnettet og de¡med være til fare for forbrugàmes sundhed-

ARTIKEL 3 d)

Det erkendes, at der kan være isolerede områder, hvor der kræves en uf-orholdsmæssis stor
indsats for at sikre opffldelse af de foreslåede værdier. Hveiken det nuværende diãktiv
eller forslaget forpligter medlemsstateme til at sørge for drikkevandsforsyninger, og der
er ingen þrund til, at befolkningen i sådanne områder fratages deres tiadrtio-nelle
vandressourcer. Det foreslås derfor. at det reviderede direktiv ikke nødvendigvis skal
gælde for k-ilder, der betjener højst l5 husstande. I sådanne tilfælde kan særlig råãgivning
af de pågældende og eventuel indførelse af brugsbegrænsninger mindske aen poæntielù
sundhedsrisiko til et acceptabelt niveau. Hertil kommer den generelle forpligtelse i
direktivforslagets a¡tikel 5, stk. l.

ARTIKEL 4

I henhold til den nye artikel 4 skal medlemsstateme træffe de nødvendige foranstalûringer
til ât sikre, at drikkevand mindst er i overensstemmelse med direktivets frav. Dette prináp
findes allerede i artikel 7, stk. 6, i direktiv Bo/77BlEØF, men i den nye artikel a tiìpasseì
princippet til det nye di¡ektivs karakter af rammedirektiv.
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ARIIKEL 4, stk I

I artikel 4, srk. l, videreføres forpligtelsen i arttkel T, stk. 6, i direktiv B0/77v8ØF for de
paÍametre, der foreslås opført i bilag I som følge af deres akiuelle eller Þoteútielle
betydning fo¡ sundheden.

Afhensyn til nærhedsprincippet indeholder forslaget kun de parametre, som vides at være
af generel betydning i medlemsstateme, eller som er repræsertativ€ for de vigtigste
kategorier af stoffer, der forekommer i drikkevand.

vandets mikrobiologiske kvalitet er den vigtigste faktor for akutte sundhedsvirkninger.
Bilag I, del A, indeholder derfor en række indikatororganismer. Disse kan måles pflidJgt
med de nuvæiende metoder, og tilstedeværelsen af sådanne organismer giver varsel oir
_eventuel til stedeværelse af patogene mikroorganismer.

Det erkendes dog, at der kan være mange årsager til mikrobiologisk forurening, selvom
nogle af orgariismerne, såsom cryptosporidia, er vanskelige at påvise. Forslaget ind"hold",
derfor et yderligere generelt krav, nemlig at drikkevand ikke må indeholde pabgene
mikroorganismer og parasitter i et omfarig, som udgør en potentiel fare for menneskers
sundhed.

Det skal bemærkes, at de medlemsstater, def fastsætter strengere parametre, f.eks. for
pesticider, ikke kan anvende dem i forbindelse med godkendelse af de plairtebeskyt-
telsesmidler, for hvilke procedureme er fastlagt i direktiv 9t/414/EØF .lfølge bilag vI til
dette direktiv udstedes godkendelseme nemlig på betingelse af, at koncentrationãme af
pesticider i grundvandet opfrlder de mindstekrav, der stilles for drikkevand.

ARTIKEL 4, stk 2

Listen med parametre i bilag I er blevet begrænset til de parametre, som er af størst
betydning for kvaliteten af drikkevand i Det Europæiske Fællesskab.

De er ikke de eneste stoffer, som ka¡r indebære en risiko for eller potentiel trussel mod
sundheden, hvis de er til stede i drikkevand. Hvis potentielle kontiminanter uden henwn-
tagen til sandsynligheden for deres tilstedeværelse optages i bilaget, vil direktivet imid-
lertid blive uigennemførligt.

D€t ville betyde uforholdsmæssigt omfattende kontrorforprigtelser og en meget lille
sikkerhedsmæssig gevinst.

ud over at opftlde de specifikke krav skal medlenìLsstateme derfor også træffe alle andre
foranstaltninger, der er nødvendige til at sikre, at drikkevandet er ¡iiikofüt og opfilder
brugemes forventninger. Med disse rammebestemmelser overlades det til medlemrrìut"-"
selv at virkeliggøre målet på deres egen måde og hver for sig afgøre, hvilken vandkvalitet
der er acceptabel' fo¡ deres forbrugere.
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ARTIKEL 5, stk I

Med den nye artikel 5, stk. r, indføres en forpligtelse til at forbyde forsyning e er
begrænse anvendelsen af vand, som indebærer potentiel fa¡e for menneskers sundhed.
medens de fleste andre forpligtelser sigter mod at minimere potentielle sundhedsrisici, er
målet med artikel 5, stk. 1, at forbrugeme ,nder ingen omstændigheder udsættes for
uacceptable sundhedsrisici fra d¡ikkeva¡d. Dette udgør den absolutte grænse, ud over
hvilken dispensationer eller undtagelser hverken er acceptable eller tillaãt.

som allerede nævnt indeholder forslaget kun værdier for de parametre, der betragtes som
de vigtigste og mest relevante på fællesskabsplan. Den generelle bestemmelse i artikel 5,
stk. I, er derfor nødvendig i et sådant rammedirektiv, hvis målet.- beskyttelse af alle
forbrugernes sundhed - skal sikres.

Artiklen understreger medlemsstatemes ansv¿rr i de vigtige tilfælde, hvor sundheden kan
være i fare. Medlemsstateme har to muligheder i såda¡rne tilfælde. De kan forbvde den
pågældende vandforsyning eller pålægge brugsbegrænsninger. Det skal ¡midlert¡d
bemærkes, at forbud mod eller begrænsning af drikkevandsforsyninger er et drastisk skridt,
der bør betragtes som den sidste udvej, når andre eventuelle foranstaltninger ikkê kan tøsá
problemet.

En kritik, diektiv 801778/EØF ofte har været udsat for, er mangelen på en klar forpligtelse
til at underrette forbrugeme om kvaliteten af det vand, de modtagerl Artikel i, Jk- t,
sidste punktum, tager sigte på at udbedre denne mangel, idet medlåmsstateme forpliÉe;
til at sikre, at forbrugeme øjeblikkelig advares og holdes orienteret, hvis vandkvaliteten
indebærer sundhedsrisiko. I artikel 5, stk. l, hedder det endvidere udtrykkelig, at
forbrugere, der rammes af forbud eller restriktioner, rådgives om, hvilke foranstaltnìnger
de bør træffe for at beskytte deres helbred under såda¡lne omstændigheder.

Det vil være op til medlemsstateme at afgøre, hvrlke og hvor mange oplysninger der skal
gives i henhold til denne artikel. Det er imidlertid klart, at forbrugeme skal under¡ettes om
grundene til et forbud eller en restriktion, om hvad der gøres for at løse problemet, og
hvor lang tid det ventes at vare samt om, hvilke foranstaltninger de bør tràffe.

ARTIKEL 5. stk 2

Da de potentielle problemer kan være af meget forskellig art, og da foranstaltninger til at
løse dem afhænger af lokale t ilkå¡, er det ikke hensigismæssigt at fastsætte pl frll.r-
skabsplan, hvad der skal forstås ved en potentiel fare for menneskers sundheà. Det vil
derfor være op tíl medlemsstaterne selv at afgøre, hvomfu lukning afvandforsyningen eller
brugsbegrænsning er den eneste mulighed

En afgørelse om, hvorvidt en given vandforsyning skal lukkes eller begrænses, skal træffes
under hehsyntagen til s'ndhedsrisikoen ved at fortsætte den pågældende forsyning. Af
hygiejniske årsager kan afbrydelse af vandforsyningen i mange tilfælde være til skade for
dern, foransttrltningen skal beskyne. Endvidere vil de lokale eller regionale forhold, såsom
forbrugemes adfærdsmønstre og adgangen til altemative vandressourcer, være bestem-
mende for, hvad der er mest hensigtsmæssigt i det pågældende tilfælde.
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ARTIKEL 5, stk 3

De kompetente myndigheder vil ofte skulle træffe hurtig beslutning om at lukke eller

begrænse en vandforsyning. I de fleste tilfælde vil det ske på regionalt eller lokalt plan.

I henhold til artikel 5, stk. 3, kær medlemsstateme derfor opstille reûringslinjer til
vejledning af deres kompetente myndigheder, nå¡ de skal træffe sådanne afgørelser.

ARTIKEL 6. stk I

Artikel 6, stk. l, der svarer til den nuværende artikel 7, stk. I, placeres hermed i en mere

logisk sammenhæng med resten af direktivet.

ARTIKEL 6, sûr 2

Den nye artikel 6, stk. 2, trlpasses forpligtelseme i artikel 7, stk. 3 og 4, i direktiv
8017781EØF til den nye opbygning af bilag I og indeholder bestemmelser om, hvorledes
værdieme skal fasts'ættes for de forskellige pararrìeterkategorier.

Parametrene i bilag I er opdelt i tre kategorier:

Del A- Mikrobiologiske pa¡ametre
Del B - Kemiske parametre
Del C - Indikatorparametre

Parametrene i de første to dele A og B er medtaget på grund af deres direkte betydning
for sundhedsbeskyttelsen.

Der er ikke foreslået nogen væsentlig ændring i forpligtelsen til at fastsætte værdier, der

er mindst lige så strenge som dem, der er fastsat i bilaget for disse parametre.

Parametrene i del C ved¡ører ikke stoffer, som i sig selv og i de mængder, der svarer til
de foreslåede værdier, udgør nogen sundhedsrisiko.

De er medtaget, fordi der med disse parametre hurtig kan påvises ændringer i
vandkvaliteten og dermed eventuelt behov for afuærgeforanstaltninger til at beskytte
befolkningens sundhed. Sådanne ændringer kan ùæ¡e tegn på forurening af råvand,

utilstrækkelig rensning og risiko for, at der frigøres materialer fra vandledningerne.
Forslaget indeholder ikke desto mind¡e en forpligtelse til at fastsætte værdier, der er
mindst lige så strenge som bilagets værdier, så der er en referenceværdi, kontrol-
resultateme kan sammenlignes med.

Overskrides de værdier, der er foreslået for indikatorparametrene, skal det bekræftes, at

vandkvaliteten er tilstrækkelig i sundhedsmæssig henseende. Krm hvis vandkvaliteten er

utilstrækkelig, er det nødvendigt at gribe ind.

Da værdieme for indikatorparametrene ikke er fastsat på et sundhedsbeskyttelsesgrundlag,
kan medlemsstateme fastsætte mindre strenge værdier end anført i bilag I, del C.
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Medlemsstateme skal imidlertid stadig vurdere drikkevandets kvalitet på grundlag af de
foreslåede parameterværdier. Dette er nødvendigt, fordi en værdi, som en medlemsstat ha¡
fastsat for en del c-parameter til andre formål, ikke nødvendigvis er egnet til påvisning
af ændringer i va¡rdkvaliteten forårsaget af en ny forureningskilde. Medlemsstateme skal
derfor urdersøge forholdene og om nødvendigt gribe ind i tilfælde, hvor de i bilag I,
del C, foreslåede parameterværdier ikke overholdes.

Aluminium er godt eksempel til at belyse dette punkt. En sundhedsrelateret parameter-
værdi ville være langt højere end den værdi, der er fastsat i bilag I, del c. Aluminium
anvendes imidlertid ofte ved vandrensning. Aluminium tilsættes det vand. der skal
behandles, og udfældes dernæst ved flokkulation. Flokkeme medtager opslæmmet organisk
materiale såvel som parasitter og virus, som kan være til stede i råvandet.
Alùminiumkoncentrationen i forsvarligt renset vand vil være lav, hvorimod en høi
koncentration kan være tegrl på, at behandlingsproçessen ikke er tilfredsstillende, og at dei
rensede vands mikrobiologiske kvalitet er suspekt. Hvis aluminiumkoncentrationin kun
vurderes på grundlag af en højere, sundhedsrelateret værdi, er der risiko for, at små
ændringer i koncentrationen, der indikerer mangler i behandlingen, ikke vil blive opdaget.

ARTIKEL 6, sdc 3

I rapporten til Det Europæiske Råd om tilpasningen af gældende lovgivning til
nærhedsprincippet, anførte Kommissionen, at den ved gennemgangen af de gældende
forskrifter på vandområdet ville koncentrere regleme og bestemmelseme om overholdelse
af væsentlige kvalitets- og sundhedsparametre, hvorved det overlades til medlemsstateme
at tllføje sekr¡ndære pa¡ametre, hvis de anser det for hensigrsmæssrgt.

I overensstemmelse hermed indeholder forslaget derfor kun de parametre, der betragtes
som væsentlige for beskyttelsen af forbrugernes sundhed i hele Fællesskabet.

Det erkendes dog, at der også er andre parametre, som skal kontrolleres med henblik på
sundhedsbeskyttelse, men som kr¡n forekommer eller er relevante på regionalt eller lokalt
plan På linje med nærhedsprincippet er det derfor mere nærliggende, at disse parametre
fastsættes på nationalt plan og ikke på fællesskabsplan. I artikel 6, stk. 3, forpligtes
medlemsstateme de¡for i tråd med den generelle forpligtelse i artikel I til at fastsætte
værdier for sådanne yderligere parametre, hvis dette er nødvendigt af hensyn til
sundhe.lsbeskyttelsen i deres territoriurn.

Ártikel I 3 indeholder særlige bestemmelsêr til sikring af. at det indre markeds rette
funktion ikke berøres af denne fleksibilitet.

ARTIKEL 6, stk 4, 5 og 6

under artikel ó, stk. 2 og 3, kan medlemsstateme frit fastsætte strengere normer og normer
for supplerende parametre- Hvis medlemsstaterne vælger at gøre defie,foreslås det, at de
underetter Kommissionen herom. Hertil er der behov for tre nye stykker i artikel 6,
nemlig stk. 4, 5 og 6.
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ARïIKEL 7, stk I og 2

Artikel 7, stk. l, er ny, for så vidt som det her gøres klart, på hvilket stadium
parameterværdieme skal overholdes. Der var tidligere afvigende fortolkninger af, på
hvilket stadium kravene i direktiv 80/778ÆØF var gældende, hvilket medførte en vis
juridisk usikkerhed.

Det er kun naturligt, at vandet skal være risikofrit på det stadium, hvor det stilles til
rådighed for forbrugeme eller til anvendelse i levnedsmiddelfrer,nstilling og -forarbejdning,
hvis hovedmåLlet med direktivet, nemlig beskyttelse af forbrugeme mod virkningeme af
forurenet vand, skal nås. Dette stadium kan enten være forbrugerens vandhane eller
vandflaskens eller -pakningens åbning. For flaskeaftappet vand må det foretrækkes at
foretage kontrollen på aftapningsstadiet, men intet i det foreslåede direktiv forbyder
medlemsstateme at udtage yderligere prøver af flaskeaftappet vand på det stadium, hvor
vandet udbydes til salg til forbrugeme.

I artikel 7, stk. 2, hedder det, at for vand fra fordelingsnettet skal parameterværdieme
opfuldes på det stadium, hvor vandet udløber fra mindst én vandhane på forbrugerens
rørledning. Det skal bemærkes, at der er tale om minimumskrâv, og at medlemsstateme
kan fastsætte strengere regler.

Ved at begræirse forpligtelsen til én vandhane udelukkes pdvate vandtanke og.
v:¡rmtvandssystemer fra direktivet.

Vand, der anvendes i en levnedsmiddelfremstillingsvi¡ksomhed, og som omfattes af
artikel 2, stk. l, litra a), skal være i overensstemmelse med de foreslåede parameterværdier
på det stadium, hvor det stilles til rådighed for virksomhedeh. Dette stadium kan således
være en brønd inden for virksomhedens område eller det punk¡ hvor va¡rdet forlader et
fordelingsnet.

ARTIKEL ?, sdr. 3

Det ovenstående stykke bevirker, at medlemsstateme skal sikre, at parameterværdieme
overholdes i forbrugerens vandhane. Kun på denne måde kan direktivets mål virkeliggøres.
Vandkvaliteten kan imidlertid påvirkes af tilstanden i forbrugemes rørsystemer og de
materialer, de består af. Heraf følger, at direktivets krav kun kan opfoldes, hvis den, der
har ansva¡et for en Éìven husinstallation, sørger for, at den ikke har nogen negativ
virkning på vandets kvalitet.

Det erkendes, at ordningeme, traditionerne og retsstillingen i forbindelse med ejendom af
boliger, og herunder navnlig husstandens vaûdinstallatione¡, er vidt forskellige i de
forskellige medlemsstater. Kommissionen finder derfor, at direktivets mål på dette område
bedst ka¡r nås af de enkelte medlemsstater.

Kommissionen finder det passende, at medlemsstateme forpligtes til at sikre, at
forbrugeme modtager vand, der opfulder direkúvets krav, fo¡udsat at forbrugemes
installationer er af passende materiale¡ og korrekt vedligeholdt. I artikel 7, stk. 3, i
direktivforslaget hedder det derfor, at medlemsstaterne arìses for at have opfildt deres
forpli$elser i tilfælde, hvor misligholdelse af direktivets krav kan tilskrives forbrugerens
vandfordelingssystem, som en anden part gnd vandværket ha¡ ansvaret for.
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For at sikre, at bestræbelseme på at tilvejebringe vand af god kvalitet og forbedringeme
i det generelle fordelingsnet får de ønskede virkninger, skal medlemsstaterne i henhold til
byggevaredirektivet (89/106/EØF) sørge for, at der til forbrugemes fordelingssystemer i
fremtiden kun kan godkendes elle¡ fås egnede materialer.

ARTIKEL 8. stk I

Med artikel 8, stk. l, videreføres den forpligtelse til at kontrollere drikkevandets kvalitet,
som er fastsat i artikel 12, stk. l, i det nuværende direktirv g0/77BlEØF.

Formålet med at kontrollere drikkevandet er at kont¡ollere dets kvalitet og vurdere, om de
foranstaltninger, der er truffet til at sikre overholdelse af direktivets kvalitetskrav, har de
øskede virkninger. Det er naturligvis ikke muligt at kontrollere drikkevandets kvalitet ved
hver enkelt forbrugers vandhane.

Det fastsættes derfor i forslaget, at kontrollen skal give et repræsentati\t billede af
kvaliteten af det drikkevand, der lêveres til forbrugeme.

Der er endvidere tilføjet en yderligere kontrolforpligtelse. Medlemsstateme skal efterprøve
effektiviteten afdesinficerende behandling ved tilberedring afdrikkevand. Hvorledes dette
skal finde sted, afhænger af omstændighedeme og er ikkJ specificeret i direktivforslaget.

Med denne ændring kan det centrale spørgsmåI, nemlig at al nødvendig desinfektion skal
udføres korrekt, behandles direkte. Det betyder også, at parameteren ',restchlor'i bliver
overflødig og således kan udgå.

ARTIKEL t, stk 2

I henhold til denne nye artikel skal
kontrolprogrammer.

de kompetente myndigheder opstille passende

Kommissionen merer, at der ved fastsættelse af kontrolkravene skal tages hensyn til en
række faktorer, naynlis den pågældende befolkning, kvaliteten af de rlvandsressourcer,
der a¡vendes trl. fremstilling af drikkevand, og disses udsætning for forurening, den
anvendte behandling og fordelingsnettets tilsta¡rd.

Disse faktorer kan variere stærkt fra sted til sted. Bilag rI indeholder derfor kun de
minimumskontrolkrav, som skal gælde i hele Fællesskabet. Det står medlemsstateme frit
Pr. u| U=trttre strengere kontrolprogrammer som følge af de lokale eller regionale
fo¡hold. Herved vil kontrolressourceme kunne udnyttes effektiw, fordi indsatsén kan
koncentrerés dér, hvor den behøves mest.

Den alternative løsning, nemlig fastsættelse af kontrolbestemmelser på fællesskabsplan,
ville i visse tilfælde kun¡e betyde unødigt strenge regler.

Dette ville ikke være nogen tilfredsstillende løsning. I nogle tilfælde ville overvågningen
af vandkvaliteten være utilstrækkelig, medens de¡ i andre tilfælde bruges ressourcei til
.opfuldelse af kontrolkravene, som bedre kunne brugei på andre o-.ãd", til ga'n for
forbrugemes sundhed. '
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ARTIKEL t, sdc 3

Prøvetagningsstedeme fastsættes af medlemsstaternes kompetente myndigheder. Denne
fleksibilitet, som allerede det nuværende direktiv indebærer, bevares for at sikre, at
prøvetagningen foretages på det mest repræsentative sted, og for at muliggøre praktisk og
omkostningseffektiv kontrol.

For mange af parametrene i bilag I vil koncentrationeme ikke ændre sig, når vandet er i
et fordelingssystem eller en beholder. Valget af prøvetagningssted er ikke af væsentlig
betydning for disse parâmetre.

.Prøver udtaget ved fraløbet fra et behandlingsanlæg, fra forbrugerens hane, fra for-
delingsnettet, i et aftapningsanlæg eller fra en flaske vil give resultater, dei er repræ:
sentative fo¡ kvaliteten af det vand, forbrugeren eller brugeren modtager.

I sådanne tilfælde er det hverken nødvendigt eller nyttigt, at direktrvet fastsætter
prøvetagningsstedet.

For nogle parametre vil valget af prøvetagningssted imidlertid have indflydelse på
analyseresultatet. Dette er tilfældet med mikrobiologiske parametre og med stoffer
hidrørende f¡a materialer, der er i berøring med vandet. Der er også visse parametre, hvis
koncentration ka¡r ændres i fordelingssystemet som følge af langsomme kemiske eller
mikrobiologiske reaktioner.

I sådanne tilfælde skal prøvetagrr.ingsStedet vælges ud fra hensynet til, at fesultateme skal
være repræsentative for vandets kvalitet, dér hvor det stilles til rådighed for forbrugeren
eller til brug i levnedsmiddelindustrien. Hvis vandet stilles til rådighed for forbrugeren
gennem et fordelingsnet, vil det passende prøvetagningsstêd sædvanligvis være en hane
på forbrugerens rørledning.

Fordelingen af prøvetagningssteder inden for et givet område må nødvendigvis afhænge
af de lokale forhold. Medlemsstateme kan forventes at have kendskab til kvaliteten af det
råvand, der anvendes, og svingningeme heri, de anvendte behandlingsprocesser og
fordelingssystememes opbygning og tilstand. Valget af passende prøvetãgningssteder
overlades derfor til medlemsstateme.

ARTIKEL E, stk 4

I henhold til artikel 8, stk. 4, er der mulighed for at opstille fællesskabsreÍringslinjer for
kontrol. Sådanne retningslinjer vil kunne hjælpe medlemsstateme med at opfulde deres
forpligtelser i henhold til de andre stykker i artikel 8. Retningslinjeme vil også være en
hjælp til at sikre, at kontrolresultateme kan sammenlignes i:hele Fællesskabet.
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ARTIKEL 8, srk 5 og 6

I forslaget anføres kun analysereferencemetodor i de titfælde, hvor parameteren defineres
ved den anvendte analysemetode. Det er imidlertid vigtigt, at de¡ ikke fastsættes regler,t:r l^* væ¡e til hinde¡ for udvikling og a4wendelse af iorbedrede analysemetoder.-Dei
foreslås derfor, at anvendelsen af andre anaiysemetoder kan t lades, forudsat at.det kan
påvises, at resultateme svarer t de resurtate;, der indhentes med referencemetoden.

For de fleste parametres vedkommende er valget af analysemetode ikke afgørende for
resultatet. I sådanne tilfælde tillader direktivforslaget anvendelse af en hvilkei som helst
analysemetode, der opfulder k¡avene i bilag III tilìøjagtighed, præcision og påvisni¡gs-
grænse. Dette giver murighed for effekt.iv udnytterse ar raboratorieudstyi åg v ikie
hæmme udviklingen af nye analysemetoder.

Kommissionen vil regelmæssigt tage referenceanalysemetodeme i b ag III op til revision.

ARTIIGL 9, stk I

I henhold til denne artikel er der pligt t øjeblikkerigt at undersøge manglende opfuldelse
af kravene i bilag I, så årsagen hertil kan påvises. K'n når åriagen ei påvlst, [an det
afgøres, hvilke yderligere foranstaltninger der i givet fald skat ûæ¡fes.

Det er vigtigt, at alle overskriderser undersøges. En forbigående topværdi kan have ringe
betydning fpr sundheden, medens en t syneladende ubetydelig overskridelse kan være tein
på-et uforudset problem, som kan få negative sundhedsvirkninger, hvis situatonen ikie
udbedres.

ARTIKEL 9, sdc 2

I henhold til artikel 7, stk. 6, i det nuværende direktiv skal medlemsstateme træffe de
nødvendige foranstalrninger tir, at drikkevand mindst opfulder kravene i uiræ i itii¿"inuværende direktiv).

Artikel 4, stk. 1, i direktivforslaget indeholder lignende, men ikke identiske bestemmerser.

Anikel 9, stk.2, i direktivforslaget dækker de ikke sjældne tirfærde, hvor medremsstaremes
foranstaltninger ikke har været tilstrækkelige til at sikre drikkevand af den ønskede
kvalitet. Medmindre overskridelsen skyrdes forsømmelighed eller fors"tlig tiirid"r;;"1;;
af forpligtelseme i forslagets artìkel 4, stk. l, v deinæppe være hensigtsmæssigt at
henvise sagen til Domstolen. overholdelsen af direktivet kan bedre uuid".", uJ f.u
foranstaltninger truffet i henhold til a¡tikel 9, stk. 2. Den nye artikel l0 udgør en juridisk
ramme for de nødvendige udbedrende foranstaltninger.
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ARïIKEL 9, stk 3

For indikalorparametrene i bilag I, del c, begrænser forslagets stk. 3 forpligtelsen til at
. træffe udbedrende foranstaltninger til de tilfælde, ìvor undersøgelsen af den manglende
overholdelse af kravene viser, at der bør sættes ind. I de tiliælde, hvor en pJentiel
forureningskilde eller utilstrækkelig behandling har kunnet påvises i kraft af indikatoren,
kan de udbedrende foranstaltninger, der kræves i henhold til artikel 9, stk. 3, urr" ni
meget forskellig art og vil ofte ikke have nogen relation til selve indikatorparametren. I
henhold til forslaget er det derfor op til medlemsstateme selv at træîîe oassende
udbedrende foranstaltninger til beskyttelse af befolkningens sundhed.

ARTIKEL 10. stk I

Med den nye artikel 10 ændres bestemmelseme i artiket 9 og l0 i direktiv go/77g8ØF,
og der indføres en række undtagelsesbestemmelser. Der sikres hermed en klar og gennem-
sigtig juridisk ramme for de fomødne udbed¡ende foranstaltninger.

Direktiv 80/778/EØF indebærer kùn meg€t begrænsede muligheder for undtagelser,
hovedsagelig af geologiske eller meteorologiske årsager og da kun for de parametrJ, som
ikke vedrører toksiske eller mikrobiologiske faktorer. Der er også mulighed for undtagelser
i tílfælde af alvorlige hændelser, men dette er blevet fortolket i snæver forstand J Den
Europæiske Domstol.

Medmindre en af betingelserne for meddelelse af en undtagelse var opfyldt, ansås
forsyning af vand, som ikke var i overensstemmelse rned direktivets kvalitátskrav, for
misligholdelse af direktivets krav. National lovgivning, der rillader forsyning af vand, der
ikke er i overensstemmelse med kravene, ville-helleiikke være gyldig, fordi heller itke
denne lovgivning ville være i ove¡ensstemmelse med mèdlemsstatemes forpligtelser i
henhold til direktivet.

Denne manglende lovgivningsmæssige fleksibili tet har føtt til en utilfredsstillende
situation, hvor foranstaltninger til besþttelse af sundheden ikke kan træffes på lovligt
grundlag. Et af målene med dette forslag er at opstille en juridisk ramme, ìnden fãr
hvilken der kan træffes udbedrende foranstaltningei.

Kontrollerede undtagelser kan betragtes som acceptable. De fleste af stoffeme kan
forårsage kroniske virkninger, og langtidsudsætning ei den signifikante faktor i forbindelse
med sundhedsbeskyttelse.

Parameterværdierne for denne parameterkategori er fastsat på grundlag af et risikofrit
livslangt forbrug. Det er derfor muligt at overskride disse værdier i ei begrænset tidsrum
uden at forringe beskyttelsen af forbrugemes sundhed på hverken lang eiler kort sigt.

selv under disse omstændigheder må visse betingelser imidtertid opÛldes til sikring af,
at direktivets niål imødekommes fuldt ud. For det første er anvendelsen af sådanne
undtagelser begrænset til trlfælde, hvor forsyningen af drikkevand ikke kan opretholdes
på anden rimelig måde. Det er klart uacceptabelt at udhule den sikkerhedsm-g"n, .o-
parameterværdieme i bilag I, del B, indeholder, hvis det er muligt at tilvejebringe vandl overensstemmelse med disse værdier. Midleme til sikring af fortsa¡ overholdelse af
kravene vil afhænge af omstændighedeme, men vil under alle omstændigheder omfatte
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yderligere behandling, anvenderse af andre råvandskilder og blanding af vand af forskellig
kvalitet. Undtagelser skal under alle omstændigheder lrære i overensstemmelse .eã
bestemmelsen i artikel 10, stk. 1, hvorefter de ikke må indebære nog"n fot.nti.t
sundhedsfare.

ved.meddelelse af en undtagelse skal medlemsstateme endelig fastsætte en tidsfrist he,for
og den højst tilladelige værdi for det pågældende stof. I denne forbindelse skal de osså
'tage hensyn til de to ovennævnte betingerser og sikre, at undtagelsen ikke omfatter mãre
end hvad der er strengt nødvendigt til at afhjælpe situationen.

Artikel 10, stk l, henviser kun til del B i birag I og gælder ikke for del ,4.. Dette skyldes
de umiddelbare og alvorlige sundhedsrisici, som mikrobiologisk forurening kan indeúære.
DÍrektivforslaget kræver fravær af de mikrobiologiske parametrè, der e¡ 

-a¡rfø.t 
i b ag I,

del A. Ved påvisning af sådanne mikrobiorogiske parametre skar der træffes øjeblikkeñge
foranstaltninger, som f.eks. desinfektion ellèr brugsbegrænsninger. værdieme for disse
parametre- er imidlertid meget strenge, og selv med de bedste sikkerhedsforanstaltninger
kan der til tider ske overskndelser. Dette er na'nlig tilfældet med drikkevand r.¿-itifi"t
af overfladevand og drikkevand, der leveres g"nn"i, l-g. fordelingsnet. Kommissionen
mener ikke desto mindre, at overskridelser af de mikrobiologiske værdier skal behaldles
øjeblikketigt, og at der ikke kræves nogen juridisk ramme for udbêdrende foranstaltninger.
Det ville ikke være i overensstemmelse med direktivforslagets mål at tillade overskridel"lser
af værdieme for de mikrobiologiske parametre. -

De mikrobiologiske parametre er derfor ikke omfattet af de undtagelsesmuligheder,
forslaget indeholder.

I betragtning af formålet med indikatorparametrene i bilag I, del c, kræves der ikke
undtagelser for disse parametre i henhold til forslaget.

Det står medlemsstateme frit fo¡ at f¿stsætte forskellige værdier for disse parametre til
a¡rdre formål ènd kontrol. Den endste juridiske forplìgtelse i henhold til forslaget er
påvisning af årsageme til analyseresultat"., de. ikke er i overensstemmelse med
parameterværdien i bilag I, del c, og foranstaltninger til beskyttelse af befolkningens
sundhed.

ARTTKEL 10, stk 2

I dette stykke opregnes betingelseme for hver enkelt 
'ndtagerse. 

De er fastsat på en måde,
der sikre¡ størst mulig gennemskuelighed for forbrugemel

ARTIKEL 10, stk 3 og 4

Disse nye stykker omhandler situationer, hvor de kompete,nte myndigheder mener, at en
overskridelse er af ringe betydning fo¡ sundheden og kan afhjælpÃ inden 10 iage. I
sådanne tilfælde er en forenklet procedu¡e hensigtsmæfiig, da problemet i'an løses h'rtigt
og uden en langsigtet forbedritrgsplan, som,fastsat i artikel 10, stk. 2.

Denne mulighed er derfor ikke brot tidsbegrænset, men også begrænset til ubetydelige
overskridelser.
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For ¿t sikre,'at denne fleksibilitet ikke udnyttes til at tilsidesætte forpligtelserne i
artikel_I0, stk- 2, er gentagne, serv ubetydelige overskriderser af en paiarñeterværdi,
udelukket fra denne forenkrede procedure. Hvis en riIe overskriders" t rna".,.g"r.r.rigi,
kan der være täle om et mere grundriggende problem,.som kræver g"nnã-grib"nãá
foranstaltninger. I disse tilfælde skal de generele betingeiser fo, 

"n 
..,idtogetri a"rtãi

opfuldes.

ARTIKEL 10, stk 5

Fo¡ vand, der tilbydes til satg i flaske¡ elrer þakninger skar parameterværdieme i bilag I,
del A og B,'overholdes uden undtagelse. Grunden ñertil er, at der ikke i disse tilfælde er
behov for undtagelser til sikring af fortsatte forsyninger.

tlvis vand leveres i behordere i nødsituationer, men ikke udbydes til sarg, gærder
betragtningeme ovenfor dog ikke, og der kal medderes undtagerser ihenhold tir a-rt ier ro.

ARTIKEL 10, srk 6

I stk- 6 gøres det klart, at forbrugeme øjeblikkeligt skar underrettes om en undtagelse og
betingelseme herfor.

Herudover skal medlemsstaterne rådgive de befolkningsgrupper, for hvirke en undtagelse
kan indebære særlige risici.

Medlemsstateme skal serv afgøre, hv ke oprysninger der skar gives forbrugeme
vedrørende ubetydelige overskridelser o-futt"t ui urtitif ro,l*. i.
Denne fleksibilitet er indført fo¡ at qikre, at forbrugeme ikke ararmeres unødigt om
problemer, som hurtigt vil blive løst.

ARTIKEL I0, stk 7

Forpligtelsen i direktiv ìO/778/EØF til at give Kommjssionen meddelelse om undtagelser
er blevet ænilret og placeret i artikel 10, stk. ?. Der er fastsat en tidsfrist for afgivJse af
disse oplysninger, så Kommissionen kan oþfulde sin. forpligtelse tit ut ou"*¿eË, o; d"t
nye direktiv anvendes ko¡rekt.

Af praktiske årsager gælder forpligtelsen til at underrette Kommissionen kun for und-
tagelser, der omfatter drikkevandsforsyninger på over 1000 m3 pr. ddg. Xo.wa;ge Je_
tydelige overskridelser af parameterværdieme som omhandlet i artikel-rO, stk. 3, ir også
udelukket fra denne forpligtelse.

ARTIKEL lt, srk I

Artikel 8 i direktiv 8o/77818ØF omfatter nu også forureninger i stoffer, der anvendes ved
tilberedning af drikkevand. sådanne forureninger kan havJ sundhedsvirkninger, der kan
undgås ved at anvende behandlingskemikalier 

-af 
bedre kvahtet.
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Ordlyden er endvidere bragt i tråd med diiektivets nye form af rammedirektiv. De
acceptable koncentrationer af behandlingskemikal ier eller forureninger forbundet hermed
defineres ikke længere udelukkende ved de i direktiv B0/z7gÆØF fastsatte tilladte
maksimale koncentrationer. De¡ skal nu også tages hensyn til de specifikationer for
behandlingskemikalier, som medlemssrateme i givet fald vil indføre i forbindelie med
gøtnemførelsen af det foreslåede direktiv.

Forslaget gør det klart, at koncentrationerne i drikkevand af behandlingskemikalier eller
forureninger forbundet hermed ikke må være højere end nødvendigt til det formåI,
behandlingskemikalierne er anvendt til. Dette vil begrænse kontaminering fra behandlings-
kemikalier og forureninger i forbindelse hermed og vil kræve anvendelse af god praksis
ved tilberedningen af drikkevand

Det skal bemærkes, at det generelle problem med vandfo¡urening fra de materialei, der
anvendes til fremstilling af rørledninger og -forbindelser, og som kommer i berøring med
drikkeva¡d er behandlet i rammedirektivet om byggevarer (t9/l06lBØF).Ldette direktiv
og basisdokumenteme dertil fastsættes der blandt andet krav til beskyttelse afforbrugernes
sundhed. Dette indebærer, at medlemsstateme skal sikre, at kun materialer, som er
forenelige med den pågældende vandkvalitet, i frémtiden er til rådighed til brug i anlæg,
der kommer i berøring med drikkevand. Dette betyder, at medlemsstateme skal lovgive
r overensstemmelse hermed.

ARTIKEL 12

Artikel 12 sva,rer til den nuværende artikel ll i direktiv SO/717|/EØF.

lI den nye ordlyd knyttes bestemmelsen om status quo til de aspekter, der er relevante for
beskyttelse af menneskers sundhed, så den frihed til fastsættelse af a¡dre kvalitetskriterier,
forslaget indebærer, ikke indskrænkes unødigt.

Dette betyder, at medlemsstateme skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre,
at biprodukter for vandbehandlingen ikke bortskaffes på en sådan måde, at det foringer
drikkevandets kvalitet.

.A,RTIKEL 13. stk I

vattd ei en vare, og formålet med denne nye bestemmelse er at sikre, at det foreslåede
'direktivs form af rammedirektiv ikke medfører handelshintlringer i Fællesskabet.
Bestemmelsen er baseret på princippet om gensidig anerkendelse, og medlemsstateme vil
ikke kunne nægte fri omsætning af vand, der overholder direktivets kvalitetsnormer.

Dette bétyder, ai vand, der kun lige 
". 

, ou"r"nrrr",nmelse med direktivets parameter-
værdier, ikke kan afvlses i en anden medlemsstat med strengere krav til drikkevand.
Medlemsstater, der vælger at indfø¡e strengere normer end fastsat i direktivet, vil ikke
gøre disse strengere normer gældende for vand, der er fremstillet i en anden medlemsstat. .

Det skal bemærkes, at dette ikke kommer til at berøre den gensidige a¡lerkendèlse af
tilladelser under direktiv 9l/41418ØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.
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ARTIKEL lJ, stk 2

Dette stykke placerer den nuværende forpligtelse i artikel 4, stk. 2, i direktiv BOÆiglEØF
i en mere logisk sammenhæng og indeholder den nødvendige tilpasning til direktivets form
af rammedirektiv.

Endvidere skal princippet om gensidig anerkendelse, som forklaret under a¡tikel 13, stk. 1,
ligeledes gælde for levnedsmidler, der er fremstillet eller tilberedt med drikkevand. Dette
betyder, at levnedsmidler, der er fremstillet med vand, som kun lige er i overensstemmelse
med direktivets parameterværdier, ikke kan afvises i en a¡den medlemsstat med strensere
drikkevandsnormer.

Medlemsstater, der vælger at indføre strengere normer end fastsat i direktivet, vil
endvidere ikke kunne gøre disse strengere normer gældende for levnedsmidler, der er
fremstillet med vand produceret i en anden medlemsstat.

ARTIKEL T4 OG ARTIKEL 15

Med artikel 13, 14 og 15 i direktiv 80/7781F,ØF er der fastlagt en udvalgsprocedure for
tilpasning af referenceanalysemetodeme i bilag III.til den videnskabelige og tekniske
udvikling. Kommissionen mener imidlertid, at tilpasningsmulighedeme bør udvides, så det
tekniske indhold i bilag II og trI hurtigt kan tilpasses den videnskabelige og tekniske
udvikling og direktivet gennemføres lettere.

I I988 fremsatte Kommissionen et forslag(rr) om forenkling af tilpasningen af direktiv
80/778t8ØF til den videnskabelige og teknologiske udvikling, men dette forslag er endnu
ikke vedtaget.

Da direktivet har betydning for befolkningens sundhed, skal Kommissionen i henhold til
artikel 14, stk. 1, tage bilag I op til fornyet behandling i lyset af den tekniske og viden-
skabelige udvikling og om nødvendigt fremsætte ændringsforslag efter fremgangsmåden
i artikel I89C.

Herudover bør forbrugerne hurtigst muligt kunne drage fordel af den videnskabelige og
tekniske udvikling og tillige af de praktiske erfaringer, der er indhentet i forbindelse med
direktivets gennernførelse. I henhold til artikel 14, stk. 2, kan bilag II og III derfor
tilpasses efter proceduren i artikel 15 i overensstemmelse med Rådets afeørelse
87137318øF af 13. juli 1987(ra). Der skal tages hensyn til alle foreliggende rel-evante
videnskàbelige udtâlelser, herunder om nødvendigt udtalelse fra det relevante
videnskabelige rådgivende udvalg, ved udarbejdelsen af de forslag, der forelægges for
udvalget i forbindelse med beslutningsproceduren.

(r3) EFT nr, C 13 af 17.1.1989, s. 7, ændret ved EFT nr. C 300 af 29.11.19g9, s. 13.(.t! EFT nr. L 197 af 18.7.1987. s. 33.
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Ej udvalg_oprettet under procedure II, variant b), i Rådets afgørelse 87 /373/EØF vI med,
tilstrækkelig effektivitet kunne foretage tilpasninger til den videnskab"rig. oe t.knoio-gi,k"
udvikling af de relevante bilag. Med denne proÃdure kan en ændnng indføres inden for
en kort frist, hvis ændringen er i overensstemmelse med udvalgets udtul"lr", Den giver
imidlertid også Rådet murighed for at træffe en afvigende afgørelse inden for 

"n 
friit på

3,måneder, hvis de foresråede ændringer ikke erI overen-sstemmers" o,"a oauJg.t
udtalelse.

ARTIKEL T6

Forpligtelseme i artikel 16, stk. I, er nye sammenlignet med direktiv g0/77glBØF.
Kommissionen finder det af meget stor vigtighed, at foibrugeme hurtigt har adgang til
ajourført information om d¡ikkevandets kvaliæt.

Dir-ektiv 90/3 l3Æ ØP af 7 . j,,,i r 990 om fri adgang tir mirjøoprysningeírs) indebære¡ visse
mu.liglreder for at opnå denne information. Anvendelsesområdet for dr,ektiv go/313/EØF
er imidlertid mere generelt, og Kommissionen mener, at et specifikt krav vil give større
åbenhed og gøre det lettere fgr forbrugeme at indhente relevante oplysninger.

T"rùdgy:l foreslås det, at medlemsstateme offentriggør en årsrapport om kvariteten af
de¡es drikkevand, så Fællesskabets borgere kan få ããgang til passende oprysninger om
kvaliteten af deres drikkevand. I denne fórbinderse bør meãlemsstateme orrerue¡"jh.,rilk"
skridt de bør tage, for at ale forbrugeme får tilstrækkelig oplysning om drikievandets.
kvalitet.

Rapporteme skal også sendes til Kommissionen, som hvert tredje år vil offentliggøre en
sammenfattende rapport om drikkevandets kvalitet i hele Fællesskabet. Herveã-vil det
væJe nemmere at sammenligne vandkvaliteten i hele Fællesskabet og påvise forbedringer
i drikkevandets kvalitet.

Dette ville medføre en ændring i forprigterseme i henhord til direktiv 9r/692t8ØF om
standardisering__,og rationalisering af rapporteme om gennemførelse af en række

' miljødirektiver(ru). Nationale (apporter er mere målretteãe, detaljerede og hurtigere
tilgængelige end de i dftek'i.v 9r/692t8ØF omhandrede rapporrer. som følge af dÃne
fordel for forbrugeme har Kommissionen foreslået denne ændring, så flere interesser
tilgodeses.

ARTIKEL 17

Artikel 17 ænd¡er den nuværende artiker 19 i direktiv go/77gr\ØF. Ændringen giver
medlemssrateme en rimelig overgangsperiode til at opslde dç nye forpligtJser I det
reviderede direktiv.

r 15.)

(lo
,EFT nr. L 758 af 23,6.t990, s. 5ó.
EFT nr, L 377 af 37.12.1991, s. 48.
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ARTIKEL T8

Artikel I 8 ændrer arllkel 20 i det nuværende direktiv 80/778lEØF. så medlemsstateme har
mulighed for en længere frist til at opfl,lde parameterværdierne i bilag l, del B.

En sådan yderligere frist vil imidlértid kun kunne fås i særlige tilfælde, og skal begrundes

fuldestgørende af medlemsStaten. Efter Kommissionens opfattelse vil denne artikel først
og fremmest blive anvendt i tilknytning til overholdelsen af den nye norm, der er
foreslået for bly. Da denne norm bedst kan opfrldes ved at fieme al bly fra rørledninger
og -forbindelser, må det erkendes, at det i visse områder ikke vil være muligt at
gennemføre sådanne omfattende tilpasninger inden for en kort frist.

ARTIKEL 19

I overensstemmelse med de generelle regler om kodificering af retsforskrifter ophæves
direktiv 80/778lEØF ved a¡ikel 19, uden at dette berører medlemsstatemes forpligtelse
til at gennemføre dette direktiv i deres lovgivning.

Heraf følger, at medlemsstateme fortsat or forpligtede til at omsætte direktiv 80177818ØF
i deres nationale Ìet. Til sikring af størst mulig gennemsigtighed indeholder bilag IV, som
omhandlet i ârtikel 19, datoeme for gennemførelse af gennemførelsesforanstalhingerne.

For at lette sammenligningen mellem det nye direktiv og det ophævede direktiv, henviser
artiklen endvidere til en sammenligningstabel (bilag V).

ARTIKEL 20

Artikel 20 indeholder standardbestemmelseme om medlemsstatemes pligt til at gennemføre
direktivet og meddele Kommissionen foranstalhingerne hefil.
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. BILAG I

PARAMETRE OG PARAMETßRVÆRDI I]R

GENERET .I .F'- BEM,ÐRKN INGER

Parametrene og parametervæidierne i bilag I er blevet vargt med henblik på at o pnä ethøjt
sundhedsbeskyttelsesniveau. De svarer til en vandkvalitet, hvor forbruleme kan <trikke
vandet og bruge det som brugsvand hele deres liv uden fare for deres zundhed.

under revisionen har Kommissionens udgangspunkt været, at ændringen af direktiv
80/778/EØF ikke måtte màdføre et ringere sundhedsbeskyttelsesniveau end r¡nder det
hidtidige direktiv.

De vejledende værdier, som wHo i 1992 vedtog for drikkevandskva.liteten, har dannet
grundlag for mange af de foreslåede parameterværdier. Disse vejledende værdier er en
tidssvarende autoritativ bedømmelse af den toksikologiske dokumentation, der er til
rådighed.

De er imidlertid ikke automatisk blevet anvendt som nye parameterværdier. som anbefaret
af WHO, er de anvendt som grundlag for fastsæfi;ts;n af parameterværdierne. Hvor
Kommissionen har fundet det nødvendigt, har den foreslået andre værdier eller slet insen
værdier.

For nogle af de lidt vanskeligere parametre har Kommissionen ladet sig vejlede af
udtalelser fra dets Rådgivende videnskabelige udvarg for Kemiske Forbindelsei

Der er ikke foreslået nogen ændringer, der hvor værdierne i direktiv go/77g/EØF i praksishï V9o. en hersigtsmæssig sundhedsbesþttelse, og der ikke er forelagt ""Ë; ;;
videnskabelig dokumentation, som kunre begrunde en ændring. r wivlstiræl¿e er
Komrnissionen af den opfatterse, at der bør gennemføres yderligerð undersøgerser, indel
der_foretages ændringer i Fællesskabèts retsio¡skrifter -"¿ tt"nttit pår et hEt sundheds-
beskyttelsesniveau

De fleste parameterværdier indeholder en betydelig forsigtigheds- og sikkerhedsfaktor. En
overskridelse af en parameterværdi vil derfor ikke nødvencrigvis inãebære nogen øjebrik-
kelig. 

^sundhedstrussel. 
De vigtigste undtagelser er de mikrobiorogiske parä#e. De

foreslåede parameterværdier er på nur, og ãthvert posiûvt analysereiultat Letyder, at derkan være sygdomsfremkardende mikroorganismår t stede, og t.*.rr"r á¡"tíittrìig
indgriben.

carcinogene parametre udgør et sætligt tilfærde. Der findes normalt ikke nogen
tærskelkoncentration for genotoksiske kræftfremkaldende stoffer, hvorunder der ikke- er
sundhedsfarpr. udgangspunktet for udledningen af de foreslåede parameterværd.ier er, at
der ikke bør opstå mere end ér ekstra kræfttilfærde i en befolknìng på en million sLm
?ley .{ en livslang eksponering. Dette er strengere ena ¿et trierium pe åi .rci."
kræfttilfælde i 100 000, der brev anvendt af wHo, àa de fastsatte deres retningslinjer foi
drikkevandskvaliteten. Den ekstra sikkerhedsmargin er berettiget ud fra forpli-gtelseme i
traktatens adkel 130 R, stk 2, herunder navnlig kravet om at tage sig" pa et nø¡
beskvttelsesniveau og at bygge på forsigighedspnnðippet. Det Rådgi""ia" ür,a"irt"u"rrgq



Udvalg for Kemiske Forbindelser har også anbefalet kriteriet med ét ekstrá kræfttilfælde
i en befolkning på en million som følge af en livslang eksponering som mere passende i

. Europa.

Kommissionen finder det imidlertid vigtigt, at de normer, der foreslås for de enkelte
parametre, kan overholdes i praks.is. .Dette indebærer, at det er nødvendigt at tage hensyn
til, hvilke behandlingsprocesser og analysemetoder der findes. Det er og-så nødiendigt at
sammenligne de sundhedsfarer, som forbrugeme udsættes for ved at drikie vand, som ikke

. opfulder de højeste kvalitetsnormer, med sundhedsfareme når der lukkes for
vandforsyningen. Det er i de fleste tilfælde bedre, ud fra et sundhedsbeskyttelsessynspunkt,
at fortsætte forsyningen med vand af god kvalitet, selv om denne kvalitet måsie iite er
så høi, som man ideelt kuirne have ønsket. Der er derfor tilfælde, hvor den foreslåede
parameterværdi ikke er så streng, som den der sva¡er til krite¡íet med én ud af en million.

Desinfektionsbiprodukter kræver en særlig bemærkning. Det vil være muli6 at producere
drikkevand, som overholder parameterværdier svarende til kriteriet en ud af en miuion.
men desinfektion ville hermed blive meget vairskelig i praksis. Den umiddelbare og' direkte trussel mod sundheden, ja endog livsfare, som sygdomsfremkaldende
mikroorganismer udgør i vand gør det utænkeligt at opgive desinfektion. De foreslåede
parameterværdier for biprodukter f¡a desinfektion er derfor ikke så strenge, at
desinfektionen kommer i fare.

IL PARAMf,TRE I BILAG I, DEL A

Denne del indeholder en liste over parametre, som ikke i sig selv er patogene, men som' er tegn på' at der kan være patógene (sygdomsfrenikaldende) mikroorganismer til stede.
De medtagne parametre og værdieme herfor svarer til dem, der findes i direktiv
801778/EØF. Parameteren for fækalcoliforme er erstattet med Escherischia coli. Denne
ændring indebærer en nøjagtigere fastlæggelse af parameteren, sòm er på linje med den
videnskabelige udvikling

For vand, som Èælges i flasker eller pakninger, er der indført en ny parameter ,,pseudo-
monas aerugrnosa". Dette skal sikre, at drikkevand, som opbevares i et stykke tid i flasken
eller pakningen, fortsat er af upaklagelig kvalitet. Af samme årsag er de mikrobiologiske

, parameterværdier baseret på en 250 ml prøve i stedet for en 100 ml prøve, som er den
sædvanlige værdi. Parametrene er såledei noget strengere end for det meste drikkevand.
Dette afspejler forbrugernes højere forventninger til flaskevand.

Der findes ingen tolerabel grænse, som kan betragtes som sikker ved mikrobiologrsk
forurening. Derfor er parameterværdien for indikatoiorganismeme sat til nul i en besremt
mængde vand.

' For at opnå større besþttelse mod sygdomme, som kan tilskrives biologiske fusager,
kræves det i artikel 4, stk. l, litra b), i det foreslåede direktiv, at medlemsJateme sørger
for, at drikkevand er frif for paûogene mikroorganismer og þarasitter i sundhedsfarlige
mængder. Dette er en videreførelse af forpligtelsen i bilag I, dèt ¡, i di¡ekúv Bo/T|g/Ê.øF.
Det er på linje med formålet med det foreslåede direktrv.
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1.

PARAMETRE I BILAG I. DEL B

Denne del indeholder parameterværdier for stoffer, som kan være sundhedsfarlige, såfremt
de er til stede i tilstrækkerig store koncentrationer i drikkevand. Der er valgt de"p;.;";r;,
som m_est sandsynligt vil kunne gøre sig gældende i Fællesskabet, eller Jom k_ ;¡gr;
en særlig alvorlig trussel mod sundhedin. ved de fleste parametre er virkningeme for
sundheden snarere kroniske end akutte.

Uændrede parameûe

Følgende parametre oprethordes uden ændrfnger af parameterværdi eme. Disse værdier harbevist deres praktiske værdi for beskyuãtse af sundheden, 
"g ¿"r 

". irgå"' T,dokumentation, som kan begruide en ænàrins.

Cadmium
Chrom
Cyanid
Kviksølv
Nitrat
Nitrit
Selen.

Nitr-it er direkte toksisk og medfører medræmoglobinæmi. Nitrat er indirekte toksisk, fordi
det kan reduceres til nitnt i kroppen. parametrÀne hænge, ,a-*en , og det gøl parameter-
værdieme også.

under de fleste omstændigheder er t stedeværelsen af nitrit i vand et tegn på dårligkvalitet, og den nuværende nullitetsvæ¡di på 0,1 mg/r findes fortsat he*igtrårrrig. v"ã
chloraminbehandling kan der imidlertid dannes nitrif som et biprodukt o"tï*ri¿" ã".r*,at pafametervæfdien i dette tilfælde. sættes til 0,5 mg/l og ai betingelsen ¡"itratjlsõ- i'[nitrit]/3 < I skal tilfredsstilles, idet de kantede p".unt""r.. ,ltå, for ton*c*træLoeii -gn.Herved vil chloraminbehandling fortsat krurne praktiseres, samtidig med at der oprethorães
et ri meligt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Med hensyn til oesticider har Kommissionen anmodet Det Rådgivende videnskaberige
udvalg for.Kemiske Forbindelse¡ om ¿t udtale sig om, hvorvidi den nuværende videi_
skabelige viden med t strækkerig ¡ikkerhed og-pfliáerighed gør det murigt ud fraforsigtrghedsprincippet at f.astsætte individuelle !.Lo..rrrìdi"., som garanteå sikkert
drikkevand på_ et livslangt grundlag for befolkniigen, inklusive frmri¡rr" U"fl-lkïiræ-
grupper hvor dette er relevant, og hvad de korrektelvæidier for individuelle stoffer kunne
sættes til.

Udvalget udtalte sig således:

"udvalget er af den opfattelse, at de nugærdende grænseværdier på 0,r ¡rg/r for hvert
enkelt stof eller 0,5 ¡rgll i alt y_der en passende besf,ryttelse fo, -.no.rkurri*dú ;;
generelt givgr en tilstrælçkelig sikkerhedsmargin.
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En revideret fastsættelse af grænseværdier, som er toksikologisk acceptable for et livslangt
forbrug, vil kun være mulig efter grundige undersøgelser og ved en evaluering af de

. enkelte stoffer under henvisning til det fuldstændige dokumentationsmateriale om hvert
enkelt stof, der forelægges for udvalget, og under hensyntagen til databasemes util-
stræt<kelighed og usikkerhedsmomenteme i bedømmelsen afforskellige variable størrelsgr.

Under henvisning til de parametre og data, der er anvendt i WHO's vejledende værdier for
kontrollen med drikkevand, finder udvalget, at de ikke kan opstrlle nogen tilsrrækkelig
sikkerhedsmargin for Den Europæiske Union. Værdieme definerer øvre koncen-
trationsgrænser, hvor hvert stof blev undersøgt for sig, og udvalget ønsker at understrege,
at der så godt som ingen oplysninger foreligger om toksiciteten af blandinger af
individuelle pesticider. Også af disse årsager henledte udvalget opmærksomheden på
forsigtighedsprincippet, som bør anvendes ved behandlingen af WHO's retningslinjer og
deres eventuelle anvendelse i et direktiv fra Den Europæiske Union. Prioriteter for
pesticider, som eventuelt kan undersøges, vil kunne opstilles på grundlæ af resultaterne
fra målekampagner.

Der bør også overvejes altemative værdier baseret på økotoksikologr, som ved listen over
pesticider, hvis vandkvalitetsmålsætninger er lig med eller under 0,1 pg/I, med yderligere
hensyntagen til mulighedeme for spildevandsbehandling. "

På baggrund af denne udtalelse finder Kommissionen ikke tiden inde til at foreslå nogen
ændring af den nugældende værdi på 0,1 pg/l for hver enkelt pesticid i drikkeva¡rd.

På linje med ovennæwte udtalelse vil der i den nærmeste fremtid blive gennemført
yderligere undersøgelser vedrørende de pesticider, der oftest frndes i drikkevand i
Fællesskabet, for at sætte Kommissionen i sta¡rd til at overveje denne parameter nærmere.
Herunder skal Kommissionen tage hensyn til alle de videnskabelige oplysninger, der måtte
fremkomme som følge af gennemførelsen af direktiv 9l/4l4lBØF om markedsføring af
plantebeskyttelsesmidler. Det bliver nødvendigt at tage hensyn til alle sundhedsrelevante
faktore¡ ved bedømmelsen af, hvilke koncentrationer der kan accepteres for hvert enkelt
pesticid i drikkevand, som sikkert på et livslangt grundlag. Den nuværende videnskabelige
viden om metabolitter, nedbrydningsprodukter og synergivirkninger er ret begrænset og
i visse tilfælde foreligger der ingen dokumentation.

Kommissionen føler sig derfor forpligtet til at indtage en omhyggelig forsigtig holdning
ved ikke på nuværende tidspunkt at foreslå nogen ændringer af parameterværdien for
enkelte pesticider.

Som foreslået i note 5 til del B i bilag I kan det overvejes at fastsætte en individuel værdi
for et bestemt stof, efter en evaluering af de teknisk-videnskabelige oplysninger, der er til
rådighed, hvor dette fuldt ud kan begrundes og samtidig findes nødvendigt ud fra et
sundhedssynspunkt.

Kommissionen har ikke foreslået nogen værdi for den samlede koncentration af alle
pesticider. Den finder, at de¡ må tages hensyn til vekselvirkninger og kumulative
virkninger ved fastsættelsen af parameterværdieme for de enkelte pesticider. Detþ kan
ikke gøres arbitrært for en hel familie af stoffer.
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Effektiv og omkostningseffektiv sundhedsbeskyttelse kræver, at indsatsen koncentreres om
de problerner, der er relevante for en bestemt vandforsyning. Kontrollen med þesticid-
indholdet i drikkevand bør derfor koncentreres om de stoffer, der sandsynligvis 

". 
iil ,t"d",

fordi de anvendes i det pågældende afvandingsområde.

2,1 Parameûe' hvor pammet€rværdieme er brevet ændret, eller lrvor der for fønte gang
fasbætþs bindendc værdier

Antimon er et toksisk tungmetal. Høje doser kan være dødelige og lavere doser kan føre
til ændringer i blodkemien. Hovedparten afden fo¡eliggende toksikologiske dokumentation
tyder på, at den nugældende TMK-værdi på l0 ¡rgll er for høj. Selv om den dokumen-. tation, der er nødvendig for at fastsætte en ny parameterværdi, ikke indeholder nogen
endegyldig konklusion, afspejler den foreslåede værdi på 3 ¡rgl både forsigtighùs-
princippet og behovet for at fastsætte en norm, som påviseiigt kan o.rerhoIdJs. De
begrænsede data, der er til rådighed for Kommissionen, t¡rder på, at koncentrationen af
antimon i d¡ikkevand normalt ligger imellem I pgll og 12 ¡rg,4, og dette lader formode,
at eventuelle problemer med at overholde den foreslåede parameterværdi vil være
begrænset til nogle få områder. Det skal imidlertid bemærkes, at anvendelsen af
loddemetal af antimon + tin til erstatning for loddemetal af bly + tin i fremtiden vil kunne
komme til at udgøre en betydelige kilde til antimon i vandet.

Det vides at arsen er kræftfremkardende og medfører hudkræft. Der forerigger ikke
afgørende toksikologiske beviser, men det er blevet beregnet, at risikoen ror æ påarug"
sig hudkræft ved livslang udsættelse for en arsenkoncentration i drikkevandet på 10 pgll
er 6 ud af 10 000. Disse kræfttilfælde er normalt ikke dødelige, og livsfaren er meget
lavere, men sandsynligvis ikke så lav som én ud af en million. Den foreslåede
parameterværdi er baseret på den foreliggende dokumentation cig afspejler både
forsigtighédsprincippet og behovet for at fastsætte eí norm, som påviseligt kan overholdes.
Det er imidlertid klart, at der bør holdes øje med denne værdi, og at den eventuelt må
ændres i lyset af fremtidige toksikologiske konklusioner.

Den foreliggende videnskabelige dokumentation vedrørende kobbers toksicitet for leveren
tyder p{ at en parameterv ærdi pí 2 mg/l er passende for beskyttelsen af sundheden. Dette
er tæt ved eller under smagstærsklen, og det er derfor nødvendigt at medtage kobber I
listen over kemiske parametre. Der gøres imidlertid opmærksom på, at <tá vil blive
foretaget en yderligere undersøgelse af kobbers toksiciteq og at dette vil kunne føre til en'ændring af klassifikatronen og parameterværdien. Kommissionen vil dèrfor muligvis
opfordre Det videnskabelige udvalg for Kemiske Forbindelsers Toksicitet os
Økotoksicitet til at gennemgå denne dokumentation. Kobber a¡vendes i udstrakt gradì
forbrugernes vandrør, og det foreslåede direktiv ha¡ ikke til formfl at begrænse ãenne' anvendelse. Det er imidlertid, som med alle materialer til sanitære indretninger, klan, ar
der er en sammenhæng mellem vandkvaliteten og valget af materialer anvendt ved
transporten af vandet.

Ved en god kobberkvalitet og en rimelig kontrol med vandbehandlingsprocessen skulle det
ikke volde vanskeligheder at overholde parameterværdie n pår 2-mgl. Anvendelse af
kobbermaterialer i vanddistributionsnettet er derfor ikke i sig selv ru.tdh"drf*lig.



For fluorid er der foreslået en parameterværdi på 1,5 mgll uafhængig aftemperaturen. Der
er kun en ringe margen mellem fluorids positive og negalive inJvirkning på sundheden,
og den foreslåede værdi anses for at være den optimale ligevægt. 

,

Ð!y er en gift, der ophober sig i kroppen, og den foreslåede parameterværdi er på l0 pglI.
Dette er i overensstemmelse med udtalelsen fra Det Rådgivende Videnskabelige u¿ualg
for Kemiske Forbindelser, om at den nuværende TMK-værdi på 50 ¡rgll i sidstã ende bøì
nedsættes til det niveau pâ lo þe/1, der er anbefalet af wHo. overholdelsen af en
parameterværdi på 10 ¡rgll er kun mulig, hvis alt bly fiemes fra forsynings- og
distributionssystememe. Det foreslås derfor, at denne værdi førsl skal overholdes efter li
års forløb.

Herudover fastsættes parameterværdien som en midlertidig foranstaltning ttl 2s ¡tg/l fra
5 år efter direktivets meddelelse. Denne værdi kan overholdes ved i de områder, hvor det
er nødvendigq at beha¡rdle vandet, så dets evne ûl at opløse bly reduceres.

Dette mellemtrin vil bidrage til en begrænsning af den totale blyindtageìse. Det er klart
at blyindtagelsen gennem vand bør reduceres så hurtigt som muligt, og med dette for øje
opfordres med¡emsstateme i det foreslåede direktiv til at prioritire områder, hvãr
blykoncentrationen er høj.

For nogle medlemsstater bliver det en udfo¡drende og krævende opgave at opfurde
parameterværdien på l0 ¡rglt. Med henblik på klare må,lsæüringer skal medlemssiaærne
forelægge en handlingsplan til godkendelse for Kommissionen med nærmere oplysninger
om, hvilke områder de forventer får svært ved at opfilde pururn"t"--ràiã.n", -og

hvorledes de har tænkt sig at overkomme disse vanskelighedei. Handringsplanen skJ
forelægges inden 5 år efter direktivets ikrafttræden.

Den foreslåede begrænsning af værdien for nikkel fra 50 ¡rgll tll 20 ¡tg/l er baseret på
begrænset dokumentation for ændringer i forholde¡e mellem organ- og kropsvægt. Det vil
også yde ekstra beskyttelse af personer med nikkelallergi, som kán medføre eksem.

Kommissionen regner ikke med, at der bliver mange problemer med at overholde den nye
parameterværdi, men der bliver behov for at holde øje med anvendelsen af nikkel i haner
og fittings.

Tilstedeværelse af polvcykliske aromatiske h]¡drocarboner i drikkevand er forkastelig.
Enkelte af dem er kræftfremkaldende, og der forerigger for få oprysning., o,n --g" if
d-rsse forbindelser. Det foreslås derfor at opretholde den nuvæ¡ende samlède paameær og
den hermed fo¡bundne forsigtighedsbetonede parameterværdi. Denne forholdsregel viì
kunne minimere koncentrationerne af polycykliske aromatiske hydrocarboner i vaidet.

En af de seks carbonforbindelser (benzo(a)pyren) vides at være særdeles kræftfrem-
kalde¡de. Det foreslås derfor, at denne højst må bidrage med 0,01 ¡rgll til parameter-

-værdien -nå 9,2 Ær Det er på linje med udtalellen fra Det Radgivende Videnskabelige
Udvalg for Kemiske Forbindelser.

Det skal bemærkes, at den vigtigste
behandlet vand er stenkulstjære, som
anvendelse er i aftagende.

kilde til polycykliske aromatiske hydrocarboner i
anvendes til foring af forsyningsledninger. Denne
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J. Palametrc, som det foreslås at tìlÍøje i dircktivet

Acrvlamid er medtaget som en kemisk parameter, fordi stoffet er kræftfremkaldende. Den
koncentration, der svarer til en eksfra kræftrisiko på 106, dvs. en risiko for ét ekstra' kræfttilfælde i en befolkning på en million, er på 0,05 pgll. Den foreslåede
parameterværdi, 0,25 pgll, er det laveste, der kan opnås i praksis. Denne koncentration er
lavere end påvisningsgrænsen ved traditionelle analysemetoder. Det bliver derfor
nødvendigt af regulere koncentrationen af acrylamid i vand ved at specificere den

'maksimale tilladte monomerkoncentration i polyacryramid og den mængde polymeror, der
må anvendes som flokkuleringsmiddel.

Benzen vides at være kræftfremkardende, og da det kan sive ud i drikkevandsressourcer
er det nødvendigt at foreslå en parameterværdi. Den foreslåede værdi (r pgll) svarer til
en ekstra kræftrisiko på l0-6.

Bromat er medtaget som kemisk parameter, fordi det er kræftfremkaldende. Der forventes
ikke at være bromat til stede i råvand, men det ka¡r dannes under behandiingen ved
oxidation af bromid, som findes i råvandet. Bromat kan også optræde i vissle'vand-
behandlingskemi kalier.

Bromat dannes imidlertid også under desinfektion med chlor, og det er vigtigt at undgå,
at der fastsættes en parameterværdi, som bevirker, at anvendersen af chlor som
desinfektionsmiddel kommer i fare.

Den laveste parameterværdi, som er forenelig med eq påliderig desinfektion med chlor,
er omkring l0 ¡rg/1, og denne værdi foresrås. Den kan måles ved traditionelle anaryse-
metoder.

B¡o¡l-dichlormethan og chloroform er medtaget sorn kemrske parametre, fordi de er
kræftfremkaldende og findes.i drikkevand. De opstår hovedsagerìg som biprodukter fra
desinfektion.

De koncentrationer, der svarer til en ekstra kræftrisiko på r0-6 ved livslang eksponering,
er på henholdsvis 6 ¡tg,lr og 20 ¡tgl.

I praksis kan det imidlertid være vanskeligt at nå disse niu"uu.r, og koncentrationer på
henholdsvis 15 og 40 ¡rg/l foreslås som parameterværdier. Det foreslãs også, at der for^æ
lette driften kan anvendes altemative parameterværdier på 25 og 30 ¡rgl1. bette indebærer
en så godt som uænd¡et sundhedsbesþttelse, uden at dåne går ud o.,r"ì effektiviteten ved
desinfektion med chlor.

Forbindelseme opstår under desinfektion'af vand og også ved ¡eaktion med residual-
desinfektionsmidler i distributronssysremet.

Det er muligt at foreblå parameterværdier, som gælder når vandet forrader et
behandlingsanlæg, men det er ikke muligt at bedømme i hvor'Írø¡ grad koncentrationeme
stlger under distributionen. som en foreløbig foranstaltning foreslås det derfor, at
parameterværdien skal gælde ved fotladelsen af behandlingsanlægget.
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Kommissionen vil undersøge i hvor høj grad forbindelseme dannes under distributionen
og eventuelle metoder til at begrænse produktionen heraf. Det forventes, at der i løbet af
q.e år kan forelægges et udkast om de foranstaltninger, der bør træffes med hensyrr til
disse forbindelser, for Kommissionen i overensstemmelse med forslagets artikel I ¿, sit. t.

I disse foranstaltninger vil der være taget hensyn til behovet for at beskytte menneskers
sundhed samt til deres gennemførlighed og omkostningeme ved gennemførelsen.

For øjeblikket ser det ud til, at det bliver nødvendigt ar tage de parameterværdier, der
gælder ved forladelsen af behandlingsanlægget, op til fomyet overvejelse.

. 
+ Tetrachlorethen og *trichlorethen er medtaget i overensstemmelse med udølelsen f¡a Det
Rådgivende videnskabelige udvalg for Kemiske Forbindelser. De er eksønpler på
opløsningsmidler, som kan findes i råvand og behandlet vand. De foreslåede parameter-
værdier svarer til WHO's vejte{ende værdier.

+ l.2-dichlorethan er kræftfremkaldende og kan være til stede i råvand. Den foreslåede
parameterværdi svarer til en ekstra kræftrisiko på 10-6.

*Eoichlorhvdrin er medtaget som giftigt parameter, fordi det virker kræftfremkaldende.
Den foreslåede parameterværdi (0,5 ¡rgll) er på linje med udtalelsen fra Det Rådgivende
Videnskabelige udvalg for Kemiske Forbindelsei. Denne værdi èr under påvisnings-
grænsea ved traditionelle analysemetoder. I praksis kunne der opnås kontrol med epichlór-
hydrinkoncentrationen ved at specificere en maksimal koncentration ved anvendelsen af
polymerer som flokkuleringsmiddel eller ved fóring af rørledninger.

*vinylchlorid er medtaget som giftrgt parameter, fo¡di det er kræftfremkaldende. Den
fo¡eslåede parameterværdi (0,5 pgÍ) er på linje med udtalelsen fra Det Rådgivende
Videnskabelige Udvalg for Kemiske Forbindelser.

Den foreliggende toksikologiske dokumentation tyder på, at langvarig udsættelse for bor
kan føre til testikkelatrofi. Der er derfor behov for en párametervàrdi til erstaüdng for den
vejledende værdi i det nugældende direktiv. Bor i råva¡rd skyldes normalt anvenãelsen af
perborater i husholdningsvaskemidler, men der er også tilfælde, hvor tilstedeværelsen
skyldes naturlige kilder.

Traditionel behandling fiemer ikke bor fra vand, og hvor bor er naturligt til stede i råvand,
kan der blive behov for at anvende bestemmelserne i artikel 10, stk. i, for at opretholdá
dri kkevandsforsyningen.

Kommissionen er opmærksom på, at der er fremkommet ny dokumentration om de ûoksi-
kologiske forhold i forbindelse med bor, og den regner med at opfordre Det Rådgivende
videnskabelige udvalg for Kemiske Forbindelsers Toksicitet og Økotoksicitet til at
undersøge denne dokumentation. Det kari eventuelt senere blive nødvendigt at forelægge
et udkast vedrørende foranstalüringer, som bør træffes med hensyn til bor, for
Kommissionen .i overensstemmelse med forslagets artikel 14, stk. l.
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ry. INDIKATORPARAMETRE

Farve. turbiditet. lugt og smag er medtaget som indikatorparametre.

Faktorer, der bevirker at vandet er æstetisk utilfredsstillende, kan være skadelige og kan
tyde på en række forureningskilder og andre sundhedsrelaterede problemer.

Parametrene er også medtaget på grund af deres værdi som et enkelt og letmåleligt tegn
på ændringer i vandkvaliteten.

Der er ikke fastsat nogen kvantitative parameterværdier. Der er ikke vundet noget ved at
forsøge at harmonisere æstetiske egenskaber på fællesskabsplan.

Aluminium er opretholdt som indikatorparameter, og parameterværdien er ikke ændret. Der
meste aluminium i drikkevand hidrører fra behandlingen.

Øget koncentration af aluminium i drikkevand kan tyde på, at behandlingsanlæggene ikke
fungerer tilfredsstillende, og at sygdomsfremkaldende organismer måske ikke er fuld-
stændigt fiemet.

Am-monium er opretholdt på grund af dets indikatorfunktion, og parameterværdien er ikke
ændret.

Tilstedeværelsen af mere end en ganske lille koncentration af ammonium i behandlet vand
kan være tegn både på forurenet råvand og på utilstrækkelig desinfektion.

Ledningse'r¡e er opretholdt på grund af dens indikatorfunktion med hensyn til den samlede
koncentration af opløste salte, og parameterværdien er ikke ændret.

Det er let at foretage en kvantitativ rhåling, og enhver usædvanlig ændring kræver en
forklaring.

Mangel på gp!Ær!-aryggn er normalt et teg,l på en dårlig vandkvalitet og tyder på, at der
er sket en forurening.

Det foreslås derfor at medtage opløst orygen som en indikatorparameter òg at fastsætte
en minimum parameterværdi på 50% mætning.

Brintionkoncentration (pH) er opretholdr som indikatorparameter, og der foreslås maksi-
mums- og minimumsparameterværdier.

Er pH for lav kan vandet være aggressivt og ì<an det oprøse giftige tungmeta er i rør og
fittings. En for høj pH kan gå ud over desinfektionen.

Parameteren er nyttig fordi den er hurtig og ret at måre, og måringen kan foretages på
prøveudtagningsstedet.
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Jern er opretholdt som indikatorparameter og parameterværdien er ikke ændret. Tilstede-
værelsen af jern i drikkevand kan tyde på problemer med behandlingen og dermed
potentielle farer for menneskers sundhed. Dette er særlig vigtigt, når jern bruges som
flokkuleringsmiddel. Der er imidlertid tilfælde, hvor jern er naturligt til stede i raværdet,
og hvor der ikke er nogen sundhedsbegrundelser for at {eme det.

Mangan er opretholdt som indikatorparameter, og parameterværdien er ikke ændret.
Tilstedeværelsen af mangan i drikkevand kan tyde på problemer med behandlingen og
dermed potentielle fa¡er for menneskers sundhed. Det er imidlertid tilfælcle, hvor rì'angaã
dr naturligt til stede i råvandet, og hvor der ikke er nogen sundhedsbegrundelser foi at
fieme det.

. Parameteren iltforbrue er opretloldt, og parameterværdien er ikke ændret.

Parameteren er et tegn på mulig forurening fra spildevand, herunder fra husdyrhold, og
den er et mål for mulighedeme for dannelse af organiske halogenforbindeiser undei
desinfektionen

Sulfat er medtaget på grund af dets værdi som indikator for ændringer i vandet, og fordi
overholdelse af den foreslåede parameterværdi automatisk sikrer, at magnesiumsulfat, der
er et afføringsmiddel, ikke er til stede i for store koncentrationer. 

.

Total kimtal giver ikke særlige oplysninger om den mikrobiologiske va¡rdkvalitet, men
ændringer i kimtallet er nyttige tegn på eventuel forurening, som kræver yderligere
undersøgelser.

Parañeteren for totalcoliforme er opretholdt. Det er 'en mindre specífik indikator end E.
coli for fækal forurening af pattedyrsoprindelse. Den giver imidìertid en indikation om
anden mikrobiologisk forurening af drikkevand, og supplerer således de oplysninger, der
opnås ved hjælp af andre parametre.

Parameteren total organisk kulstof henviser til den samlede mængde organiske for-
bindelser, der er til stede.i vandet, udtrykt som kulstofkoncentration. Tilstedeværelsen af
organiskè forbindelser i drikkevand er uønsket, lavnlig da mange af dem ikke er særligt
velbeskrevne og deres indflydelse på sundheden ukenJt. De kan også tjeno som grobuni
for mikroorganismer i distributionssystemer og de kan give anlãdning til danielse af
organiske halogenforbindelser.

Den foreslåede parametervæ¡di er pãt 4 mg/l,men den er suppleret med et krav om, at der
ikke må være nogen unormal ændring.

Fjemelsen af restchlor-parameteren kræver en særlig bemærkning. parameteren er blevet
erstattet med en mere generel forpligtelse, som findes i artikel g, stk. l, med henblik på
at kontrollere, om den anvendte desinficerende behandling er effektiv. således e¡ aile
former for desinfektion omfattet af det foreslåede di¡êktivi anvendelsesområde, og ikke
blot desinfektion baeeret på anvendelsen af chlo¡ eller chlorforbindelser.
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V. PARAMETRE, SOM FINDES I D,IREKTIV 801778/f,løß, M.EN SOM IKKE ER
MEDTAGET I F'ORS.LAGET

føleende 31 parametre i bilag I til det nugældende direktiv er ikke videreført i det
foreslåede nye bilag l:

Temperatur (85), chlorid (88), s icium (Bl0), carcium (Br l). magnesium (Br2), natrium
(B13), kalium (814), total hårdhed (Bt6), tørstof(Br7), frit carbondioxid (Bl9), Kjeldahl-
nrtrogen (undtagen N fra NO, og NOr) (C23), svovlbriri te (C26), stoffer, áer kan
ekstraheres med chloroform (c27), opløste eller emulgerele hydrocarboner (efter
ekstraktion med æter), mineralolie (c2g), phenoler (phenolindeks) (czl), oveifladeaktive
stoffer (som reagerer med methylenblåÐ (c3 r), andre organiske chlorforbindelser, der ikke
indgår i parameter nr. 55 (C3Z), zínk (C36), phosphor (C37), cobott (C39), opsiemmede
stoffer (C40), restchlor (C4l), barium (C42), sølv (C43), beryllium (OC5), vanadium
(D54), fækafcoliforme (858), total hårdhed for btødglort vand (Fl), brintionkoncentration' for blødgiort vand (F2), alkalinitet for blødgiort vand (F3) og opløst orygen for blødgjort
vand (F4)

Nogle af de undladte pa¡ametre er ikke direkte releva¡te for beskyttelsen af sundheden
eller er ikke af fællesskabsomspændende betydning. Andre er erstattet med mere relevante
parametre og resten eI amfattet af de indikato.ryarametre, der er medtaget i bilaget.
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BILAG II

KONTROL

Fomål9t med kontrcI

Det cenfrale formål med direktivet er at sørge for, at drikkevand er sikkert og behageligt at drikke.

Direktivets funktion er at fastlægge de. kvalitetsnormer, som dnkkevand skal op&lde. Drsse
no¡mer_ vil i form af parameterværdier bestemme kriterieme for udformningen ãj dtifte.t af
behandlingsanlæg og distributionssystemer og virke vejledende for det eventuelle behov for
beskyttelse af råvandsressourcer.

Det fremgår heraf, at en grundlæggpnde årsag til den kontrol, der gennemføres i fo¡bindelse med
direktivet, er at vurdere, om de foranstaltninger, der træffes for at kontrollere om direktrvets
parameterværdier overholdes, fu¡gerer korekt bedømt ud fra kvaliteton af det leverede
drikkevand. Systematisk kontrol af drikkevandskvaliteten må være en integrerende del af
gennemføielsen af direktivet. Det er ikke et mål i sig selv.

Det er naturligvis ikke muligt at kontrollere drikkevandskvaliteten kontinuerligt for så vidt angår
hvert eneste þarameter på hvert eneste forsyningspunk¡ og en praktisk kontroloidning bør
udformes, så de begrænsede ressou¡cer udnyttes bedst muligt.

som udgangspunkt skal det bemærkes, at et veludformet behandlingsanlæg, der leverer vand
gennem et etableret distributionsnet, vil levere vand af en forudsigelig kvalitet til de enkelte
brugere l sådanne tilfælde er formålet med kontrollen ikke at afsløre kvaliteten af det leverede
vand. Denne skulle være kendt i fowejen, og kontrollen skal blot vise, om vandet stadig er af den
forventéde kvalitet. Enhver afvigelse fra den forventede kvalitet er, uanset om der e¡ iol" o- 

"nforbedring eller en forvæ'ing, et signal der skal undersøges for at se, om der skal træffes
af værgeforanstaltn in ger.

Dette fører til den konklusion, at den enhed, der skal kontrolleres, bør være det enkelte
indvrndingsområde. Bilag II indeholder derfor en definition på ,'indvindingso-rÀàói, ,o-
{ryejler, at et indvindingsområde er et geografisk âfgtænset område, inãen fpr hvilket
drikkevandet indvindes fra en eller flere kildãr, og inden fi t rritt"t vandkvaliteten forventes at
være ensart€t. Måling af vandkvaliteten i et punkt inden for et indvindingsområde vil fiive et vrst
lngerpeg om vandkvaliteten andre steder inden for om¡ådet og således bidrage til font ollun.
effektivitet.

D. e¡ er fastlagt to kontrolniveauer i det foreslåede ændrede direktiv, nemlig løbende kontrol og
eft erprøvningskontrol.

Formålet m^ed de1 løbpnde kontrol er at fremskaffe de, oplysninger, der er nødvendige for på
grundlag af nogle enkle prøver at argøre, hvorvidt vandforsyningen ser ud til ai være i
overensstemmelse med direktivets paraÌneterværdier.

Dette er den første forsvarslinje.
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De parametre, der skal måles under den løbende kont¡ol er enkle indikatorer for vandkvaliteten.
Med undtagelse af pløven for E coli kan prøverne enten gennemføres semikvantitativt pã stedetellei ved enkle laboratorieforsgg.

Hvis resultateme svarer tir forventningerne og der ikke er andre grunde tir at formqde, at
vandkvaliteten kurne være utilfredsstillende, kan det konkluderes, ät der ikke er behov for
yderligere foranstaltninger. Ethvert usædvanligt eller utilfredsstillende resultat kræver l;i;i",ti;
en forklaring og yderligere aktion.

F_ormålet med efterprøvnings\ontrollen e¡ at i¡rdqamle de fomødne oplysninger til at afgøre om
alle di¡ektrvets parametervæidier overholdes. Dette udgør den anden forsva¡slùie for besÈvftelsen
af sundheden. Viser resultaterne fra efterprøvningsÈontrollen, at en eller n.," 

"r 
¿îáLär"t,

parameterværdier ikke opfordes, gærder regleme i direktivforsragets artikel 9.

Resultateme fra den løbende kontrol. eller 
_ 

efter,prøv¡ringskontrolleri kan afsløre behov for
yderligere kontrol. Denne unde¡søgelseskóntrol .rrit afirænggãt a" særlige omstændigheder, og børikke fastlægges detaljeret iet direktiv, selv om ùehoìet for 

"n 
.-åd- r.ont,ãr ri".ngå. 

"fdirektivforslagets artikel 9.

I et praktisk kontrolprogram må der derfo¡ tages hensyn til følgende tre faktorer:.

he¡med sundhedsfareme

Kontrctrhyppighed
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Det foreslås, at prcveta9ningens hyppighed baseres på den gennemsnitlige årligt leve¡ede
vandmængde. Dette ville skabe konsekvens i hele tabellen, og hermed undgås don vanskelighed,
der kunne opstå, hvis daglige udsving i den leverede vandmængde medførte forskãllige
kontrolforpli gtelser.

Der er ingen objektiv måde at fastlægge den rigtige hyppighed på. En højere prøvehyppighed må
altid foretrækkes, fordi der således indhentes flere oplysninger. Den minimale hyppigheã, der er
anført i tabel B i det fo¡eslåede brlag II er baseret på kravene i det nugældende direktiv, og derfor
på medlemsstaternes nuværende praksis. Der er intet i det foreslåede ændrede direktiv. som er til
hinder for, at medlemsstateme om nødvendigt kan vedtage hyppigere prøvetagning.

små forsyninger udgør etsærligt problem. Der er ingen grund til at borgere, som modtager vand
fra små vandforsyninger ikke skal beskyttes i lige så høj grad som dem, der modtager vand fra
store vandforsyninger. Der er imidlertid to praktiske problemer:

t Kontrolomkostningeme pr, forbruger bliver forholdsvis høje.

* I mange tilfælde vil vandbehandlingen være ret simpél og kvaliteten af det leverede vand
derfor i meget høj grad afhænge af beskyttelsen af råvandet. Dette kunne fbre til større
udsving i vandkvaliteten end der må forventes i stor vandforsyninger, og dermed til et
behov for hyppigere prøver.

Kontrollen med vandforsyninger til små samfund ove¡lades til medlemsstatemes eget ansvars-
område.

Smdsyntigheden for at et stof er til stede.

Medlemsstateme vil ligge inde med oplysninger om den sandsynlige drikkevandskvalitet fra:

* viden om geologien i det område, hvorfra vandet indvindes.

+ resultaterne fra tidligere analyser,

+ viden om landbrugets dyrkningspraksis i afuandingsområdet og navnlig viden om, hvilke
landbrugskeinikalier der normalt anvendes,

* viden om de anvendte behandlingsprocesser og kemikalier hertil,

* viden om de materialer, der er anvendt i distributionssystemet og i forbrugernes
installationer.

Disse oplysninger giver et godt fingerpeg om, hvilke stoffer der kan forventes at være til stede
i drikkevand, og hvilke der sandsynligvis ikke er tilstéde i betydelige koncentrationer set i forhold
til direktivets param eterværdi e r.

Det er ikke sæilig hensigtsmæssigt hyppigt at foretage analyser, som blot bekræfter, at et stof som
alligevel ikke forventes at være til stede, ikke kan sporçs.
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[)enne ìempelige holdning gælder ikke for den løbende kontró|. Et afde væsentligste formå.I med
den løbende kontrol, er at få et forvarsel om uventede forhold. Det skal imidlertid bemærkes, at
disse parametre er blevet valgt med særlig henblik þå at forenkle analysebehovet.

V al g aJ p rø v cudtagni ngs punk te r

Formålet er, at drikkevandet skal opfi,lde direktivets parameterværdier på det sted, hvor det stilles
til. rådighed for forbrugerne, det vil sige ved forbrugemes haner.

For nogle parametre, som bly, er dette det eneste hensigtsmæssige prøveudt4gningspunkt. For de
fleste paiametres vedkommende sker der imidlertid ikke større ændringer i distributionssystemet.
Prøvetagning et bekvemt sted vil give oplysninger, som også gælder andre steder i
forsyningsom rådet.

Vandkvalitetens formodede stabilitet inden for et indvindingsområde kan undersøges nærmere med
henblik på at effektivisere kontrolordningeme. Formodningen understøttes af tilfredsstillende
resultater fra den løbende kontrol, medens utilfredsstillende resultater kræver en undersøgelse af
årsagen.

Ved mindre vandforsyninger er det hensigtsmæssigt, at de fleste prøver tages ved individuelle
haner. Ved større områder bliver det muligt at overflytte det meste af prøvetagningen til re-
præsentative punkter i produktions- og distributionskæden.

Ovenstående diskussion vedrører hovedsagelig vand, som leveres gennem offentlige distributions-
systemer, men tre særlige tilfælde kræver deres egne bemærkninger. Der er tale om vand, som
anvendes i levnedsmiddelvirksomheder, vand leveret i pakninger og flaskevand.

. Levnedsmiddelvirl<somheder

Kontrollen med vand, som anvendes i levnedsmiddelvirksomheder, kræver særlige regler for valg
af prøveudtagningspunkter og prøvetagningens hyþpighed.

Det nugældende direktrvs regler gælder kun for kvaliteten af drikkeva¡d i det omfang vandet kan
forventes at få indflydelse på det færdige lelnedsmiddels s.undhed. Dette princip føres videre i det
foreslåede ændrede direktiv, og det er nødvendigt at overveje på hvilket punkt eller hvrlke punkter
vandet bør kontrolleres.

I praksis vil den enkelte levnedsmiddelvirksomhed kun have et lille antal forsyninger, der skal
reguleres, og i mange tilfælde kr¡n én forsyning. Det punkt, hvor vand som er omfattet af
anvendelsesområdet for artikel 2, stk. l, litra b), kommer ind i virksomheden eller hvor det
udvindes fra en kilde inden for virksomhedens om¡åde, anses for at væ¡e det punkt, hvor det
foreslåede direktivs parameterværdier skal overholdes. Ilerefter betragtes vandet som procesvand
og er dermed uden for det ændrede direktivs anvendelsesområde.

Dette system bevirker, at:

+ forbrugeme til en vis grad er beskyftede fordi alt va¡d, der bruges ved levnedsmiddel-
fremstillingen er af god kvalitet, og at
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* der ikke er nogen hindringer for levnedsmidlers fne bevægelighed inden for Fællesskabet
på grund af vandkvaliteten.

Det skal også bemærkes, at forbrugerne også har gavn af de kvalitetsnormer, der gælder for de
fremstillede levnedsmidler.

De regler for prøvetagningens hyppighed, der er fastsat itabel B.l. i bilag II til det fofeslåede
ændrede direktiv, omfatter også levnedsmiddelvirksomheder.

Vand, som sælges i flasker eller pakninger

Dette vand udgør etsærligt tilfælde. Det foreslås, at prøveme skal udtages det sted, hvor vandet
aftappes på flasker eller pakkes. Herved kan vandkvaliteten kontrolleres. hvor vandet søres
salgsklart. Der gås ud fra, at vandkvaliteten i de lukkede flasker og pakninger ikke ændrJr sig
under oplagringen, mèn direktivforslaget forhindrer ikke medlemsstateme i at gennemføre
yderligere kontrarl, som de måtte finde nødvendig.

Der regnes imidlertid med en vandforsyning på, omkring 200 titer pr. person pr. dag, medens der
regnes med, at det daglige forbrug af flaskevand er på omkring 2 liter. For at opnå samme
sundhedsbeskyttelsesniveau foieslås det, at prøveudtagningernes og analyseme hypiighed øg"s
i overensstemmelse med denne forskel.
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BILAG III

REFERENCEANALYSEM ETODER

For de fleste parametre foreslås det kun at specificere pålidelighedskravene til de opnåede
aralyseresultater. Når dette er glort, vrl enhver analysemetode, som kan tilfredsstille disse krav,
være egnet, og der er derefter kun behov for at medtage referenceanalysemetoder i direktivet i de
tilfælde, hvor analysemgtoden er bestêmmende for parameteren. Selv i disse tilfælde er der intet
behov for at insistere på, at referenceanalysemetoden anvendes. Enhver anden melode, som kan
give tilsvarende resultater, kan accepteres. Dette er særtig vigtigt for de mikrobiologiske
patametre. Under de eksisterende analysemetoder va¡er det flere dage inden resultatet forehgger.
Dette er ikke hensigtsmæssigt, og der bør ikke lægges noget i vejen for udviklingen af hurtigere
metoder.

I de fleste tilfælde foreligger der en række analysemetoder, og at vælge en metode til fordel for
en anden er arbitrært. Ved at træffe et sådant valg overses forskellene i de forskellige laboratoners
størrelse og udstyrsniveau på tværs af Fællesskabet, og det ville gøre det vanskeligt for de enkelte
laborato¡ier at anvende de analysemetoder, som er bedst egnede ti1 deres behov. Det ville også
bremse forsøg på at finde frem til nye og bedre analysemetoder.

Fo¡ de fleste parametre foreslås som passende pålidelighedskrav:

L En relativ nøjagtigh ed pà lo%o for resultater, som ligger i nærheden af parameterværdiens
henholdsvis maksimums- eller minimumsværdi.

2. En relativ præcisign pâ 10%o for resultater, som ligger i nærheden af parameterværdiens
henholdsvis maksimums- eller minimumsværdi.

3, En relativ påvisningsgrænse på en tiendedel af den pågældende parameterværdi.

Begreberne nøjagtighed, præcision og påvisningsgrænse kan udtrykkes i statistiske begreber, og
det foreslås at anvende de releva¡te definitioner fra Den lntemationale Standardiserines-
organisation (ISO).

Det kan imidlertid bemærkes, at nøjagtigheden er forskellen mellem en målt værdi og den faktiske
værdi, præcision er et mål for en analysemetodes indbyggede usikkerhed og påvisningsgrænsen
er den mindste koncentration, der med sikkerhed kan måles.

Hvor den normale analysemetode bygger på kromatografi er nøjagtigheds- og præcisionskravene
søt til 25yo af parameterværdien. Dette sþldes, af selv om disse metoder har meget lave
påvisningsgrænser, er det ikke muligt hermed at opnå særlig nøjaglige eller præcise resulta¡er,

I nogle få tilfælde, hvor parameterværdien er nær ved påvisningsgrænsen med traditionelle
analysemetoder, er kravene til nøjagtighed, præcision og påvisningsgrænse sat tll 25%ó af'
paLameterværdien.

Ved nogle parametre i tilknytning til vandbehandlingskemikalier er parameterværdien lavere end
påvisningsgrænsen ved traditionelle analysemetoder. I disse tilfælde kan koncentrationen i
drikkevandet beregnes ud fra koncentrationen i vandbehandlingskemikaliet og den mængde
vandbehandlingskemikalie, der er anvendt.
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Det erkendes ved disse krav, at der er en vis usikkerhed forbundet med analyseresultater. Denne

usikkerhedsgrad, analyseusikkerheden, kan begrænsés gennem forfinede metoder, men kan aldrig

. undgås fuldstæncligt. De ovenfor foreslåede værdier èr ikke særlig krævende, men er tilstrækkelige

til at konstatere, hvorvidt direktivets parameterværdier er overholdt.

- Ved de mikrobiologiske parametre er der behov for at specificere analysemetoden, fordi
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- Forslag til
RADETS DIREKTIV

om kvaliteten af drikkevand

RADET FOR DEN ETJROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 S,
srk. l,

under henvisning til forslag fra Kommissionenfr),

r samarbejde med Europa-parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtn inger

Det er nødvendigt at tilpasse Råäets direktiv 8o/7781tjØF af 15. juli l9g0 om kvaliteten af
drikkevand(o), senest ¿endret ved direktiv g1/6g2l\ØFo, tit den videnskabelige og teknòlogiske
udvikling; erfarinþen fra gennemførelsen af direktivet har vist, ai det er nødvendigi at få skabt en
egnet fieksibel og gennemsigtig retlig ramme, således at medlemsstateme kan bàiandle tilfælde
af manglende overholdelse af normerne, direktivet må endvidere tages op til fomyet behandlingpi baggrund af traktaten om Den Buropæiske union, herunder navnrig nærhedsprincippet;

som følge af bestemmelsen i traktatens artikel 3 B, om at Fællesskabet kun handler i det omfang,
det er nødvendigt for at nå traktatens måI, er det nødvendigt at reiidere bestemmelse.me i Rådets
direktiv 80/778lEØF, således at vægren lægges på overholdelsen af væsentlige kvalitets- og
sundhedsparametre, og det overlades tii medlemsstateme frit at tilføje de suppleräde parametre,
de måtte finde hensigtsmæssige;

i overensstemmelse med nærhedsprincippet kræver forskellene i de naturlige og socioøkonomiske
træk i unionens forskellige regioner, at de fleste beslutninger om tãntrãL anaryse og de
foranstaltninger, der skal træffes for at afhjærpe mangleme, tiæffes på lokali, regionalt eller
nationalt plan;

fællesskabsnormer for de vigtigste sundhedsrelaterede kvalitetsparametre for drikkevand er
nødvendige for at fastlægge de minimale miljøkvalitetsmålsætninger, der skal nås i forbindelse
med andre fællesskabsforanstaltninger for at sikre en forsvarlig anvendelse af drikkevand;

drikkevandets betydning for menneskers sundhed gør det riødvendigt, at der på fællesskabsplan
fastsættes grundlæggende kvalitetsnormer, som alt drikkevand skal ãp$lde; 

'

i:.1

EFT nr. C
EFT nr. C
EFT nr. C
EFT nr. L 229 af 30.8.1980, s. l l.
EFT nr. L 377 af 31.12.1991, s. 48.

rl)
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det er nødvendigt, at direktivet også omfatter vand, der bruges i levnedsmiddelindustrien,
medmindre det kan godtgøres, at brugen af det pågældende vand ikke påvirker det færdige lev-
nedsmiddels sundhedsmæssige egnethed;

naturligt mineralvand og vand, som er lægemidler, skal udelukkes fra dette direktivs anvendelses-
område, da der er opstillet særlige regler for disse vandtyper;

der kræves foranstaltninger til at opfylde nærinere fastsatte værdier for alle direkte sundheds-
relevante parametre og for andre parametre, hvis der indtræder en forringelse i vandkvalireren;
sådanne foranstaltninger må ikke foregribe gennemførelsen af Rådets dl¡ektiv 9l/414ÌEØF af
15. juìi l99l om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(ó), senost ændret ved direktiv
94/79/EF 1\:

det er vigtigt at forebygge sundhedsrisici fra forurenet vand; foisyninger af forurenet vand bør
forbydes eller anvendelsen heraf begrænses;

for stoffer, der er vigtige i hele Fællesskabet, er det nødvendigt at fastsætte individuelle para-
meterværdier, der er lave nok til sikre, at direktivets mål kan virkeliggøres;

parametcrværdierne er fastsat ud fra de foreliggende videnskabelige data og ud fra forsigtigheds-
princippet; disse værdier er valgt for at sikre, at drikkevand kan forbiuges uden risiko gennem
hele livet, og repræsenterer således et højt sundhedsbeskyttelsesniveau;

ìnedlemsstateme skal fastsætte værdier for anäre parametre, hvis dette er nødvendigt til at beskytte
befolkningens sundhed på deres territorium;

parameterværdieme skal overholdes þå det stadium, hvor drikkevandet stilles til rådighed for
forbrugeren;

kvaliteten af drikkevand kan påvirkes af tilstanden af bygningsinstallationer og de hertil anvendte
materialer; der må i den forbindelse tages hensyn til, at ansvaret for installationemes tilstand os
de a¡vendte materialer ikke altid pahviler medlemsstater;

medlemsstateme bør opstille kontrolprogrammer for at efterprøve, om drikkevandet opfulder
direktivets krav; kontrolprogrammeme bør være tilpasset de lokale behov og opfulde dirÁktivets
minimumskontrolkrav;

metodeme til analyse af drikkevandets kvalitet bør kunne sikre pålidelige og sammenlignelige
resultater:

overholdes direktivets normer ikke, bør medlemsstateme undersøge grunden hertil og træffe
passende udbedrende foranstaltninger til at sikre, at vandkvaliteten genoprettes;

ved ove¡skridelse afen indikatorparameter kræves der kun udbedrende foranstaltringer til at sikre
sundhedsbeskyttelsen;

\1)

EFT nr. L 230 af 19.8.1991, s. l. .

EFT nr. L 354 af 3l.12.1994, s. 16.
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er der behov for sådanne udbedrende foranstaltninger tìl ât genoprette drikkevandèts kvalitet, bør
foranstaltninger, der afhjælper problemet ved kilden, i overensstemmelse med traktatens
artikel 130 R, stk. 2, foretrækkes;

for at kunne sikre uafbrudte forsyninger afdrikkevand bør medlemsstaterne i særlige tilfælde have
tilladelse til at meddele undtagelser fra dette direktiv, uden at dette dog må minãske sundheds-
beskyttelsen; der bø¡ endvidere opstilles en passende ramme for meddelãlse af sådanne undtagel-
ser for at sikre, at vandet ef i overensstemmelse med direktivets normer;

da det ved tilberedningen af drikkeva¡d kan blive nødvendigt at anvende visse stoffer, kræves der
regler for a¡vendelsen heraffor at undgå skadelige sundhedivirkninger som følge af, at der finiJes
for store mængder af disse stoffer eller forureninger i disse stofferl

lor at sikre det indre markeds rette funktion er det nødvendigt, at drikkevand ka¡ omsættes frit
r Unionen, medmindre markedsføring heraf kan_indebære sundhedsfare;

den tekniske udvikling kan nødvendiggøre en hurrig trlpasning af de tekniske krav i bilag II ogIII; for endvidere at lette iværksættelsen af de i den henseende nødvendige foranstaltninier bør
der fastlægges en procedure. hvorefter Kommissionen kan vedtage sådãrure tilpasningl. ."d
bistand fra et udvalg sammensat af repr.æsentanter fra medlemsstateme;

forbrugerne bø¡ have passende informa-tion om d¡ikkevandets kvalitet, om eventuelle undtagelser
méddelt af medlemsstaterne og om eventuelle udbedrende foranstiÍringer truffet af myndig-
hederne; der bør endvidere tages hensyn til Kommissionens behov ror bãde tekniske statrshske
gplysninger og de eirkelte borgeres ret til at indhente passende oplysninger om drikkevandets
kvalitet:

under særlige omstændigheder kan det væ¡e nødvendigt at tildele medlemsstateme en længere frist
til opfoldelse af nogle af direktivets bestemmelser;

.direktivet berører ikke medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til fristen for gennemførelse i
den nationale lovgivning og for anùendels"n uf d" direktiver, sám er anført i uii"g Iv - 

-

LIDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
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Artikel I

L Dette direktiv vedrører kvaliteten af drikkevand.

2. Formålet med direktivet er at beskvtte menneskers sundhed
mod de skadelige virkninger forårsaget af forurening af drikke:
vand ved at sikre, at drikkevandet er sundt.

Artikel 2

l. I dette direktiv forstås ved drikkevand:

Artikel 1

(tilpasset)

Artikel 2
(tilpasset)

a) alle former for vand, der enten ubehandlet eller efter be-
handling anvendes til dette formål eller til anden hus-
holdningsbrug, uanset vandets oprindelse og uanset, om det
leveres gennem fordelingsnettet eller i flasker eller pak-
nlnger,

b) alle former for vand, der anvendes i en levnedsmiddel- Artikel 2
virksomhed til fremstilling, behandling, konservering eller (tilpasset)
markedsføring af produkter eller stoffer bestemt til konsum,
medmindre de nationale myndigheder har fastslået, at
anvendelsen af va¡d ikke kan påvirke det færdige levneds-
middels sundhedsmæssige egnethed.

2. I dette direktiv forstås ved "forbrugerens fordelingsnet" alle rør Artikel 4, stk. I
og fittings, hvorved brugerens hane èr tilsluttet forsyningen, og (tilpasset)

. som i henhold til gældende national ret ikke hører under
vandforsyningens ansvar.

Artikel 3

Dette direktiv gælder ikke for :

?) naturligt mineralva¡d, der anerkendes som sådant af de
nationale myndigheder i overensstemmelse med Rådets direktiv
80/77718ØF(8)

b) vand, som er lægemidler i den i Rådets direktiv 65/65ÆØF(e)
fastsatte betydning

1lr EFT nr. L 229 af 30.8.1980, s. 1.

''r EFT nr.22 af 9.2.1965, s.369165.
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,d)

c)

l.

3.

2.

t.

vand, der udelukkende er beregnet til husholdn ingsformå|, som
hve*e¡r har direkte eller indirekte indflydelse på de på_
gældende forbrugeres sundhéd

med forbehold af artikel 5, stk. l, drikkevand fra en enkelt
.kilde, der forsyner højst l5 husstande, medmindre vandet trl_
bydes til salg.

Artikel 4

Uden at det berører deres forpligtelser i henhold til a¡rdre
fællesskabsbestemmelser træffer medlemsstaterne de nødven-
dige foranstaltninger til at sikre, at drikkeva¡rd:

a)

b)

opflilder de minimumskrav, der er fastsat i bilag I, del A og
B, og

er frit for patogene mikroorganismer og parasitter i sund_
hedsfarlige mængder.

Medl emsstaterne træffer alle andre nødvendi ge foranstaltnin ger
til at sikre, at drikkeva¡d opfulder formåIet i artikel l.

Artikel 5 .

Medlemsstaterne sørger for, at forsyning med drìkkevand. der
indebærer sundhedsfa¡e, forbydes, eller at brugen heraf be_
grænses. I sådanne tilfælde underiettes forbrugerne øje_
blikkeligt herom og gives fornøden vejledning.

Myndighederne afgør i hvert enkelt tilfælde, hvilke foran-
staltninger der skal træffes i henhold til stk. l, idet de også
tager hensyn til den mulige sundhedsfare ved at afbrvde
drikkevandsforsyningen eller begrænse brugen af drikkevanc.

Medl.emsstateme kan opstille retningslinjer for at hjælpe
myndighedeme med at òpS,lde deres forpligtelser i henhold til
stk.2.

4r-*
Medlemsstateme fastsætter de værdier, der skal gælde for
d¡ikkeva¡d, for parametrene i bilag I.

Artikel 7, stk. 6
(tilpasset)

Artikel 7, stk. I

)

L

55



4.

2, \)e værdier, der fastsærles i hcnhold til stk. l, må ikke være Artikel 7. stk.3
mindre_ strenge end værdierne i bilag l. For parametrene i bi- (tilpasseti
lag I, del C, behøver værdierne kun fastsættes til kontrolformål
og til opô/ldelse af forpligtelserne i artikel 9.

3 Medlemsstateme fastsætter værdie¡ for supplerende parametre, Artikel 16
der ikke er anført i bilag I, hvis sundhedshensyn på deres na- (tilpasset).
tionale territorium eller en del heraf gør dette nødvendigt

6.

L

)

Hvis en medlemsstat finder det nødvendigt at fastsætte stren-
gere normer, end dem der er fastsat i bilag I, del B, eller
normer for supplerende parametre, som ikke er medtaget r
bilag I, men som er nødvendige af hensyn til sundhlds-
beskyttelsen, underuetter den Kommissionen herom efter
procedurerne i Rådets direktiv 83/1 89/EØF(10).

Uden at det berører procedureme i direktiv 83/189/EØF, særlig
artikel 9, kan medlemsstateme først træffe de planlagte for-
anstaltninger tre måneder efter denne underretning og forudsat,
at Kommissionens udtalelse ikke er negativ.

I sidstnævnte tilfælde indleder Kommissionen inden udløbet af
den periode, der er nævnt i stk. 5, proceduren i artikel 15 med
henblik på at afgøre, om de påtænkte foranstalhninger kan
gennemføres, i givet fald med de fomødne ændrinser.

Artikel 7

De parameterværdier, der fastsættes i overensstemmelse med
artikel 6, stk. l, 2 og 3, skal overholdes på det stadium, hvor
drikkevandet stilles til rådighed for forbrugeren eller til brug i
en levnedsmiddelvirksomhed eller, for vand aftappet på flaske
eller pakninger med henblik på salg, på det stadium, hvor
vardet aftappes på flaske eller pakning.

For drikkevand, der forsynes gennem fordelingsnet, skal
parameterværdieme overholdes på det stadium, hvor drikke-
vandet tappes fra mindst én hane på brugerens rørledning.

2.

Artikel 12, stk. 2
(tilpasset)

Artikel 12, stk. I
(tilpasset)

,I'tl
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3 Medlemsstatcrne anses lor at have opfyldt deres lorpligtelser i
henhold til denne artikel, artikel 4 óg artikel 9, stk. 2. hvis det
kan godtgøres, at manglende overholdelse af de parameter_
værdier, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 6, stk. I,
2 og 3, skyldes forbrugéreÍrs fordelingsnet.

Artikel 8

Med¡emsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til, at
der foretages regelmæssig, repræsentativ kontrol af drikke_
vandskvaliteten til efterprøvning af, om det vand, der stilles til
rådighed for forbrirgerne, opfolder kravene i dette direktlv.
Herudover træffer medlemsstaterne alle nødvendige foran_
staltninger til at sikre, at kvaliteten af desinficerendã behand-
ling kontrolleres i de tilfælde, hvo¡ tilberedning af drikkevand
omfatter sådan behandling.

Til. opfuldelse al forpligtelseme i stk. I opstiller myndig_
hedeme passende kontrolprogrammer for alt drikkevand. Kon_
trolprogrammerne skal op$,lde minimumsk¡avene i bilae II.

Prøvetagningsstederne fastsættes af myndighederne.

Artikel 12, stk. 3

Artikel 12, stk. 5

(tilpasset)

3.

2

4 Der kan efter proceduren i artikel 15 opstilles fællesskabs_
retning5linjer for den kontrol, som er omhandlet i denne
artik el.

5. a) Medlemsstateme anvender referenceanalysemetoderne i
bilag lll.

6.

b) Der kan anvendes altemative metoder, såfremt det kan
påvises, at der kan opnås ækvivalente resultater hermed.
lVledlemsstater, der anvender en altemativ metode, meddeler
Kommissionen alle relevante oplysninger vedrørende
sådanne metoder og deres ækvivalens.

c) Er der ikke anført nogen referenceanalysemetode, kan en
hvilken som helst analysemetode anvèndes, såfremt den
opfrlder kravene i bilag III.

Kommissionen tager med regelmæssige méllemrum reference_
analysemetoderne i bilag III op til revision.



l.

2.

3.

Artikel 9

Medlemsstaternes sørger for, at der ved ethvert tìlfælde af
man_glende opfuldelse af kravene i bilag I foretages en øje_

,blikkelig undersøgelse med henblik på at påvise årsagen trertit.

Opfylder drikkevandet ikke k¡avene i bilag I på trods af
foranstaltninger truffet for at opflilde forpligtelserne i henhold
til artikel 4, stk. l, sørger medlemsstateme ?or, at der hunrgsr
muligt træffes udbedrende foranstaltninger til at genoprette
drikkevandets kval itet.

I tilfælde af manglende overholdelse af parameterværdierne
eller specifikationerne i bilag I, del C, skal der kun træffes
udbedrende foranstaltninger til at genoprette vandets kvalitet,
hvis dette er nødvendigt af sundhedsmæssige årsager.

Artikel l0

Medlemsstaterne kan fastsætte undtagelser fra parameter_ Artikel 9, stk. I
værdie¡ne i bilag I, del B, i et begrænset trdsrum og inden fo¡ artikel 10, stk_ I
e¡ maksimal værdi, som de fastlægger, såfremt undtagelsen i (tilpasset)
dette tidsrum ikke e¡ forbundet med sundhedsfa¡e, og såfremt
drikkevandsforsyningen i det pågældende område ìkk" *-
foregå på nogen anden rimelig måde.

I forbindelse med en undtagelse, der er fastsat i overens_
stemmelse med stk. I, anføres følgende:

a) Ärsagen til undtagelsen.

b) Den pågældende parameter og den højeste hlladte værdi i
henhold til undtagelsen.

c) Vedkommende geografiske område og befolkning og dag_
li ge vandforsyningsmængde.

d) En passende kontrolplan, om nødvendigt med øget kontrol-
hyppighed.

e) Den nødvendige varighed af undtagelsen.

2.
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3.

f) En plan for de nødvendige udbedrende foranstaltninger,
herunder en tidsplan for arbejdet og et skøn over om_
kostningerne.

g) Om en relevant levnedsmiddelindustri bliver berørt.

Finder myndighederne, at overskridelsen af parameterværdien
er ubetydelig, og at udbedrende foranstaltninger i overens_
stemmelse med artikel 9, stk. 2, kan afhjælpe pioblemet inoen
for en frist på l0 dage, er det ikke nødvendilt, at de særlige
krav i stk.2 finder anvendelse.

I så f¿ld skal myndighederne kun fastsætte den højeste tilladte
værdi for den pågældende parameter og tidsfristen for afhjælp_
ning af problemet.

Stk. 3 kan ikke længere finde anvendelse, hvis den samme
parameterværdi for en given vandforsyning i løbet af de
foregående 12 månede¡ er overskredet."." ,lrrd 30 dage i alt.

Medlemsstater, som anvender de undtagelser, der er hjemlet i
denne artikel, s(al sørge for, at den befolkning, der berøres af
undtagelsen, straks bliver passende underrettet-om undtageisen
samt om betingelserne i forbindelse med denne. Deruio*,e.
sørger medlemsstaterné om nødvendigl for, at befolkninr¡s-
grupper, som undtagelsen kan indebære en særlig risiko fãr,
gives passende vejledning.

Disse' forpligtels er gælder jkke for den i stk. 3 omhandlede
situafion, medmindre myndighedeme fastsætter andet.

Bortset fra undtagelser fastsat i overensstemmelse med stk. 3
meddeler medlemsstateme inden for 15 dage Kommissionen
sådanne undtagelser samt de i stk. 2 omhanãlede oplysninger,
såfremt- undtagelseme vèdrører en vandforsyning pa o".,
1000 m3 þr. dag.

Bestemmelseme i denne artikel gælder ikke for drikkeva¡d, der
tilbydes til salg i flasker eller pakninger.

A

5.

7.

6 Artikel 9, stk. 2 og
artikel 1O, stk. 3

(tilpasset)
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Anikel ll

Mcdlcrr rsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger f'or al sikre, Artikel g

at stoffer, som anvendes ved tilberedning af d¡ikkevand, og forurenin- (tilpasset)
. ger forbundet med sådanne stoffer, ikke er til stede i støme koncen-

tratloner end nødvendigt for deres formåI, og at de hverken direkte
eller indirekte forringer den sundhedsbeskyttelsen, som er foreskrevet
ved detre direktiv.

Artikel l2

Medlenìsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, Artikel 11
at gennemførelsen af bestemmelserne i dette direktiv i intet trlfælde (tilpasset)
direkte eller indirekte kan medføre forringelse af drikkevandets
nuværende kvalitet, for så vidt som denne har betydning for
sundhedsbeskyttelsen, eller forøgelse af forureningen af vand, der
anvendes til fremstilling af drikkevand.

Artikel 13

l. Medlemsstaterne kan hverken forbyde eller begrænse fri
omsætning af dríkkevand på grund af dets kvalitet, hvis denne
opfylder inindstek¡avene i bilag I, dèl A og B.

2 Medlemsstaterne kan hverken forbyde efler begrænse markeds- Artikel 4, stk. 2
føring af levnedsmidler på grund af kvaliteten af vand, som er (tilpasset)
omfattet af artikel 2, stk. l, Iitra b), såfremt dette vands
kvalitet er i overensstemmelse med mindstekràvene i bilag I,
del A og B.

Artikel l4

L Kommissionen tager mindst hvert tiende år bilag I op til Artikel 13
fomyet behandling i lyset af den tekniske og videnskabLlige (titpasset)
udvikling og fremsætter om nødvendigt ændiingsforslag efter
fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C.

2. De ændringer, som er nødvendige for at tilpasse bilag.Il og III Artikel 14
til den tekniske og videnskabelige udvikling, vedtages efter (tilpasset)
proceduren i artikel 15.

Artikel I 5

. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for Artikel 15
medlemsstaterne, og som har Kommission"n, ,"p.rr.ntant som (tilpasset)
lormand.
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Áommtsstonens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de
foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om
dette udkast inden for en frist, som forma¡den kan fastsætte under
hensyntagen til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det
udtaler sig med det flertal, der er fasisai i t uktatårr, 

-artikel 
l4g, stk t,for vedtagelse af dé afgørelser, som Rådet skal træffe på torstag af

Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillægges^ de stemmer,
der afgives af repræsentanteme for medlemsstaterne,-ãen vægt, der er
fastlagt i nævnte artikel. Forma¡den deltager ikke i afsæmni,ig;

Kommissionen kan udsætte gennemførelsen af de foranstaltninger, den
har_ i¡uffet afgørelse om, i et tidsrum på højst en måned f¡a datoen for
underretningen.

Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for
det tidsrum, der er nævnt i ovenstående afsnit.

Artikel 15, stk.3,
litra a)
(tifnassÐ

Artikel 15, stk. 3,
litra b)
(tilpasset)

Artikel
litra c)
(tilpass

15, çtk. ¡,

et)

2.

3

Arrikel l6

.f . Medlemsstateme træffer de nødvendige foranstaltninger til at
sikre, at forbrugeme har adgang til passende og ajourførte op_
lysninger om drikkevandets kvalitet.-

Y9:" "1 
det berører gennemførelsen af bestemmelseme I Artikel ... ændret

Rådets direktiv gol3l3tBØF af 7. juni 1990 om fri adgang til ved direktiv
miljøoplysninger(rr), offentliggør medlemsstareine 

"n 
ariap"po.t ,i¡6;;¡EØi

om drikkevandets kvalitet. Rapporren skal dække et kalenàLrår llifpassJfqg offentliggøres inden udgarigen af det følgend" kd;;;,'À.

Medlemsstateme sender Kommissionen deres rapporter senest
tre mä¡eder efter offentliggørelsen he¡af.

Den nærmerç udformning af og minimumskravene til indholdet
af de i stk. 3 omhandlede rapporter afgøres navnlig under
hensyntagen til de foranstaltninger, der er nævrrt i artikel 3,
litra d), artikel 5, artikel 6, stk. 3, og arrikel 9 og ændres om
nødvendigt efter proceduren i artikel 15.

/t

EFT nr. L 158 af 23.6,1990, s. 56.
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, 
Arrikel 17

Med forbehold af bilag I, del B, note 3, træffer medlemsstateme de
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at kvaliteten af drikkevand
bringes i overensstemmelse med dette direktiv senest fem år efter dets
ikrafttræden.

5 Kommissionen gennemgår medlemsstaternes rapporter og
offentliggør hvert tredj e år en sammenfattende rapport om
kvaliteten af drikkevandet i Fællesskabet. Disse rapporter
offentliggøres senest to år efter udgangen af hver treårig
rapporteringsperiode.

L

Arrikel l8

Medlemsstaterne kan i særlige tilfælde og for geografisk af_
grænsede befolkningsgrupper indgive en særlig ansøgning til
Kommissionen om en længere frist end fastsat i dette direkuv
med hensyn til overholdelsen af enkelte parameterværdier i
bilag I, del B. Denne bestemmelse gælder ikke for drikkevand.
der tilbydes til salg i flasker eller pakninger.

Den behørigt begrundede a¡søgning skal indeholde en rede-
gørelse for de opståede vanskeligheder. Den skal end-d"re
indeholde forslag til et handlingsprogram forsynet med en
tidsplan for den nødvendige forbedring af ãrikkevandets
kvalitet, he¡under et kontrolprogram og oplysninger om
omkostningerne ved planens gennemførelse. I ansøgningen
anføres det også, om relevante levnedsmiddelvirksomhèder vil
blive berørt af ansøgningen.

Kommissionen foretager en undersøgelse af ansøgningen og
træffer om nødvendigt passende foranstâltninger 

"ft"r-pro""-duren i artikel 15.

Artikel 19
(tilpasset)

2.

Afükel 20, røßþ
punktum
(tilpasset)

Artikel 20, andet
punktum
(tilpasset)

Artikel 20, tredje
punktum
(tilpasset)

3.

Artikel l9

Direktjv 80/778/EØF ophæves med virkning fra fem år efter ikrafttræ_
delsesdatoen for nærværende direktiv, idet deüe dog ikke berØrer

lned]emsstatemes forpligtelser med hensyn til fristeme for gennem_
førelse til national ret og for anvendelsen som anført i bilag IV.

Henvisninger til det ophævede direktrv forstås som henvisninger til
dette direktiv og læses i overensstemmelse med sammenlignings_
tabellen i bilag V.
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Artikel 20

I Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative Artiker lg. stk. r' bestemmerse¡ i kraft for at efterkomme dette direktiv senest to (tilpasset)
år efter dets ikrafttræden. De underretter straks Kommissionen
herom.

Nå¡ medlemsstateme vedtager disse bestemmelser, henvises der Artikel rg, stk. 2
deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggørersen af (tilpasset)
en sådan henvisning. Nærmere regler for denne henvisnins
fastsættes af medlemsstateme. :

2. Medlemsstate¡ne meddeler Kommissionen teksten fil de
nationale ¡etsforskrifter, som de udsteder på det område, der er
omfattet af dette direktiv,

Alikel 2l

Dette direktiv træder i kraft på tyv;ndedagen efter offentliggørelsen i
De Europæiske Fællesskabers Tidende. .

Ãrtlkel 22

DeUe direktiv er rettet til medlemsstateme.

Udfærdiget i Bruxelles, den

Artikel 2l

På Rådets vegne

Formand
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PARAMETRE OG PARAMETERV,ffiDIER

DEL A

MIK RO ]INLOGISK E PA RAMETRE

For vand, som sælges i flasker eller pakninger, gælder følgende:

BILAG I

PARAMETER PARAMETERV.ItrRDI ENHED

E. Coli antal/I00 ml

Fækale streptokokker 0 antal/I00 ml

Sul fi treducerende clostridier 0 antal/20 ml

E. Coli 0 antal/250 ml

Fækale stréotokokker 0 antal/250 ml

S ulfi treducerende clostridier 0 antal/50 ml

Pseudomonas aeruginosa 0 antal/250 ml
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DEL B

KEMISKE PARAMETRE

PARAMETER PARAMETER-
V,!mDI

ENHED

Acrylamid 0,25 ITE|I

Antimon J ItgA
A¡sen l0 IrE/l

Benzen I ItgA

Bor 300 pgn (note 1)

Bromat 10 pgn

Bromdichlormethan 15 pg/l (note 2)

Cadmium 5 v8l
Chloroform 40 pgll (note .J
Chrom 50 ItcA
Kobber z mg/l (notê I )
Cyanid 50 peA

1,2-dichlorethan J p8A

Epichlorhydrin lì{ t!gll
Fluorid 1,5 mg/l

BIv 10 ¡rgll (note 3)

Kviksølv I pcn

Nikkel 20 IlEA
Nitrat 50 mgll (note 4)

Nitrìt 0,1 ml (note 4)

Pesticider 0,1 pgll (note 5)

Polycycliske aromati ske
hydrocârboner

o', ¡rg/l, summen af koncentrationeme
af bestemte forbindelser (note ó);
koncent¡ationen af benzó(a)pyren
må ikke overstige O,Ot pgft

Selen l0 Itcn
Tetrachlorethen 40 pgn

Triihlorethen 70 pcÃ

Viny{chlorid 0,5 pell

I,J



, 
Note l:

- Note 2:

Note 3:

Note 4:

Note 5:

Note 6:

værdierne og klassifikationen i disse parametre kan ænd¡es i ryset af ny viden-
skabelig dokumentation, som snart foryentes at foreligge.

Værdierne for disse paramelre gælder r time efter behandlingens afsrutning. prø-
veme udtages der, hvor vandet forlader behandlings4nlægget. Om nødvendlet kan
parameterværdien for bromdichlormethan forhøjes til 25 pgl, forudJat at
parameterværdien for chloroform nedsætes til 30 ¡rgl1.

Denne værdi, der gælder for en repræsentativ vandprøve fra vandhanen, skal
overholdes senest 15 kalenderår efter dette direktivs ikrafttræden. Ved gennem_
førelsen af fora¡staltningeme for at nå denne værdi skal medlemsstateme pnoritere
de områder, hvor blykoncentrationeme i drikkevandet er høj.

Medlemsstateme træffer de fomødne foranstaltninger til at begrænse blyindholdeti drikkevand så meget som murigt i den periode, der er afsat til at nå úr over-
holdelse af parameterværdien. parameterværdien for bly er pà 25 ¡tgfl fra 5 år efter
dette direktivs ikraftfræden til 15 å¡ efter dets ikrafttræden.

Hvor der foretages chloraminbehandting kan disse parameterværdier erstattes med
0,5 for nitrit forudsat at [nitrat]/5O + [nitrit]/3 ¡ l, idet de ka¡rtede parenteser står
for koncentrationer i mg/|.

a) Ved pesticider forstås:
- organiske insekticider
- organiske herbicider
- organiske fungicider
- organiske nematicider
- organiske aca¡icider
- organiske algicider
og lignènde produkter [vækstregulatorer].

Parameterværdien gælder for hver enkelt pesticid.

Drct er kun nødvendigt at koqtrollere de pesticidêr, der formodes at kunne være
til stede i det givne indvindingsområde.

Kommissionen undersøger, om der kan fastsættes en individuel værdi for et
bestemt stof, efter en evaluering af de videnskabelìge oplysninger, der er til

b)

c)

d)

rådighed.

De bestemte forbindelser er:
,benzo(a)pyren
fluoranthen
benzo(b)fluoranthen
benzo(k)fl uoranthen
benzo(khi)perylen
indeno(1,2,3-cd)pyren
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DEL C

INDIKATORPARAMETRE

PARAIVIETER PARAMITER-
V,IÐRDI

ENHED

Aluminium 200 pE/l

.4mmonlum 0,5 mc/l
Farve Acceptabel for forbru-

geme og rngen unormal
ændring

Ledningsevne 2500 pS cm'r ved 20'C
Opløst oxygen >50 % mætning

Brintiónkoncentration > 6,5 og pH

Jer¡ 200 pcll
Mangan 50 ITEA

Lugt . Acceptabel for forbru-
geme og ingen unormal
ændring

Iltforbrug (note l) 5 img/l O,

Sulfat 250 mc4

Smag Acceptabel for forbru-
gerne og ingen unormàl
ændring

Total kimtal Ingen unormal ændring

Total coliforme 0 antal/100 ml (note 2)

Total organisk kulstof (TOC)
(nptg 3)

4
og lngen unormal æn-
dring

mg/l C

Tu¡biditçt Acceptabel for forbru-
, geme og ingen unormal
ændring

Note l:
Note 2:

Note 3 :

Denne paramete¡ skal. ikke måles, såfremt TOC-parameteren analyseres.
For vand, som sælges i flasker eller pakninger, e¡ enheden antal/250 ml.
Denne parameter skal iklie målés, såfremt forsyningerne er på under l0 000 m3.om
dagen.
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BIIAG tr

KONTROL

TABEL A

PARAMETRE, SOM SKAL ANALYSERES

I. LØBü{DEKONTROI,

Aluminium(r)
Ammonium
FarveÇ)
Ledningsevne
E. Coli
Brintionkoncentration
Jern(t)
Nitrat(3)

Nitrit(3)
Lugt
Pseudomonas aeruginosa(a)
Smag{:l
rurbiditel

NOTER

l.

J.

rl

6q.



EMERPR,Ø VN INGS K O N TROI.

TABEL B

r. PRøVEUDTAGNINGERNES OG ANALYSERNES MINIMAIT HYPPIGHED
(Noúe I )

(Bortset fra vand, som sælges i flasker eller pakninger)

Alle andre parametre i bilag I skal måles, medmindre de a¡svarlige myndieheder
ko¡staterer, at det er usandsynrigt at en beslemt parameter inden for "tiia*"r,,i- J.
selv fastlægger, ¡ et bestemt indvindingsområde vil udvise koncentrationer, som kan
medføre, at den pågældende parameterværdi ikke overholdes. --.:-

I

I

DISTRIBUERET ELLER PRODUCERET
VANDMÆNGDE PR. DAGINDEN FOR
ET INDVINDINGSOMRÄ,DE (note 2)

mt

LØBENDE KON.
TROL
ANTAL PRØVER
PR, .A,R

EF TERPRØV -
NINGSKONTROL
ANTAL, PRØVER
PR. Ä.R

< 100 (Note 3) (Note 3)
>.100 < l00O I (Note 3)

> t000 < 2000 J I

> 2000 < t0 000, t2 1

> 10 000 < 20 000 60 i
2

> 20 000 < 30 000 120

> 30 000 < 60 Ò00 180 J

> 60 000 < i00 000 365 6

> 100 000 < 200 000 730 l0
> 2-00 000 ,< 300 000 (noie 4) 1460 20
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2, PRøVEUDTAGNINGERNESOGANALYSERNESMIN'UALEHYPPIGHDD
VED qAI,G AF VAND I I'I,ASKER OG PAKNINGER
(t 0RELØBrGT)

PRODUCERET' VANDMÆNGDE TIL
SALG I FLASKER ELLER PAKNIN-
GER PR. DAG" (nôte l)

m-

LØBENDE
KONTROL
ANTAL PRØVER
PR ÄR

EFTERPRØV.
NINGSKONTROL
ANTAL PRØVER
PR. ÄR

<l (Note 6) (Note 6)
>l ' < l0 I
> l0 <20 1

>20 < 100 t2 I
I

> 100 < 2OO 60

> 200 '< 300 120 2
> 300 < 600 180 .'
> 600 < 1000 J O'J o
> 1000. < 2000 730 10
> 2000 < 3000 (note 5) 1460 20

*: Vandmængdeme bestemmes ved at beregne gennemsnittet i løbet af et
K¿ enderâr.

Note l: Hvor stor en der ar prøveme, der tages henhordsvis fra forbrugemes haner opinden fo¡ indvindingsområdet, aftãnger 
"f ;;;ád;'r;;;;i;;:ï;lä;:

forsyninger på 20 000 m3 pr. {ag kan orikring 50%o tages inden for behandlings_
og distributionssystemet.

Note 2: Et indvindingsområde er et geografisk.afgrænset område, inden for hv ket drik_
\.el+del indvrnqes f¡a en 

"it". 
fl"r" kitd;, ;;ñe" foi f,.,rilt.i .,r*a[;,äåi

tilnærmelsesvis kan anses .for at være ensartei

Note 3: Hyppigheden fastsættes af den pågældende medlemsstat, men vand som brugesi lèwedsmiddelindusrrien skal ioãtrofleres ;i;;;." gang om året.

Note 4: Overskrider den distribuerede .rTg"lCgg 300 000 mr pr. dag, beregnes denminimare prøvetagningshyppighed i rorhãl¿ til den der gÁlder rä ¿i.trî¡""r.ã"
vandmængder på over I00 000 m3 pr. dag.

Note 5: Overskrìder den producerede vandmængde til salg i flasker eller pakninger
3000_m3 pr. dag, beregnes den minimalJ prøvetagningshyppighed i i"¿"iáïi
den der gælder for producerede vandmænider på"o"".-ìõdd,íî;'*r*'- ','

Note 6: Hyppigheden fastsættes af den pågældende medlemssrat.
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BIIAG trI

REFERENCEANA LYSEMETOD ER

I, PARAMETRE FOR HVILKE DM IKKE ER MSTSAT NOGEN REFPANNCE
ANALYSEMETODE

Farve
Lugt
Smag
Turbiditet

2. PARAMETRE FORHVILKEDMFN fuISTSATKVALITETSKRAV

2l For følgende parametre er der fastsat kvalitetskrav i form af nøjagtighed, præcision og
påvisningsgrænse, som den anvendte analysemetode skal opfulde-vej tilingen ut
koncentrationer svarende til pa¡ameterværdien.

PARAMETER NØJAG-
TIGHED
T% AF
PARAME.
TERVÆR-
DIEN
(Note l)

PRÆCI-
SION I %
AF PARA-
METER-
VÆRDTEN

Q,Iote 2)

PÄVISNINGS-
GR,IENSE I %
AF PARAME-
TERVÆR.
DIEN
(Note 3)

BETINGEI,SER

Acrylamid Kontrolleres
ved produkt-
specifikation

Aluminium l0 l0 l0
Ammonium l0 l0 l0
Antrmon 10 l0 10

Arsen t0 l0 l0
Benzen 25 ¿J 10

Bor l0 10 l0
Bromat 25 25 25

Bromdichlormethan 25 25 10

Cadmium l0 l0 l0
Chlorofo¡m 25 25 10

Chrom t0 l0 10

Ledningserme l0 l0 t0

Kobber '10 10 ¡ t0
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PARAMETER NØJAG-
TIGHED
I% AF
PARAME-
TERVÆR-
DIEN
(Note_ I)

PRÆCI -
SION I %
AF PARA-
METER-
VÆRDIEN
(Note 2)

P.ÅuSNINGs.
GRÆNSE I %
AF PARAME-
TERVÆR-
DIEN
(Note 3)

BETINGELSER

Cyanid (Note 4) t0 l0 l0
1,2-dichlorethan 25 25 l0
Opløst oxygen l0 l0 10

Epichlorhydrin Kontrolle¡es
ved produkt-
specifikation

Fluorid l0 l0 l0

Jem 10 l0 10

Blv 10 10 l0

Mangan l0 10 l0

Kviksølv l0 10 10

Nikkel l0 l0 t0

Nitrat 10 10 10

Nitrit l0 l0 l0

Iltforbrug (Note 5) 25 25 10

Pesticider (Note 6) 25 25 ¿J

Polycykliske
a¡omatiske
hydrocarboner
(Note 7)

25 25 ¿J

Selen l0 l0 l0

Sulfat l0 l0 l0
Tetrachlorethen 2J 25 l0

Total organisk
kulstof

10 l0 10

Tnchlorethen 25 25 l0
Vinylchlorid Ved produkt-

specifikation
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22 For brintionkoncen trationen er kvalitetskravet, at den anvendte analysemetode skal
være i stand til at måle koncentrationer. svarende til parameterværdien med en. nøjagtighed på 0,2 pH og en præcision på 0,2 pH.

Note I : Dette udtryk er defineret i JSO_ standard r+,¡.

Note 2: Dette udtryk er defineret i ISO: standaÍd ,**,*.

Note 3: Dene udtryk er defineret i ISO- sta¡daÍd +++.

Note 4: Ved metoden bestemmes total cyanid i alle former.

Note 5: Oxidatio¡en gememføres ved I 0 minutters kogning i surt miljø under
anvendelse af permanganat.

Note 6: Kvalitétskravet gælder for de enkelte pesticider.

Note 7: De individuelle stoffer er specificeret i bilag I.

. I. OER ER FASTSAT S4RLIGEANALYSETúEI:ODER FOR TøLçWDEPAMMETRE:

Total coliforme

Membranfiltrering efterfulgt d.il!l!"r1"",_p¿ laurylsulfa&bouillon (note l) i 4 timer yed
309c efterfulgt af 14 timer ved 37'c. Tælling af alle gule kolonier, u-rJt ,t .r"lr".
E coli

Membranfiltrering efterfulgt af inkubation på laurylsulfat-bouillon (note I ) i 4 timer ved30'c efterfulgt af l4 timer ved 44"c. Tæfling af a e gule kolonier, uaosá ,tørrelse.

Fækale streptokokker

Membranfiltrering 
,efterfulgt.af 

inkubation på enterococcus-agar (note 2) i 4g timer ved37"c. Tælling af alle lyserøde, røde eller rødbrune kol,onier, !om'er glaite og konvekse.

Sulfi treducerende clostridier

Prøven holdes pã 75"C i I0 minutter inden 
_ 

membranfiltrering. Inkubation på tryptose:
sulfit-cvcroserinagar v-ed.37"c (not" ri *¿", -u"ìáilil:il.'ì;riå"g af aue sorte

. . ko.lonier efter 2.4 og 4g timers inkubation.

Pseudomonas aeruginosa

Membranfiltrering efterfulgf af inkubation i en rukket behorder ved 37"c på modificgret
Kings A bouillon (note 4) i 48 timer. Tælling af alle kolonier med grøn, blå eller rødbrun
plgment og kolonier som flusrescerer.



I

l

l
'total kimtal

Inkubation på gærekstrakt-ag ar (note 5) i 72'Iælling af alle kolonier.

Note I

Laurylsulfat-bouillon sammensættes således:

Peptone 40 eGærekstrakt 6 g
Laktose 30 g
Phenolrød opløsning(.) 59 .¡
Natriumlaurylsulfat I g
Destilleret vand til 1 liter

l'l r' oprøsnlng r vand med 4 g/1.

Nsle 2

Enterococcus-aga¡ sammensættes således:

Tryptose
Gærekst¡akt
Glukose
Dikaliumhydrogenfosfat
Natriumazid
z,J,)-trrpt enyltetrazoliumchloridopløsningr')
Destilleret vand

Tryptose
Soya-peptone
Gærekstrakt
Natriummetabisulfit
Jern(III)ammoniumcitraf
Agar
Destilleret vand

tlmer ved 22'C og i ved 37'C.24 tìmer

2oe

)o
4o

400 mg
l0 ml

til I liter
(*) 

Opløsningen indeholder lO gll 2,3,5 -triphenyltetrazoliumchlorid.

Note 3

Tryptose-sulfi t-cyclosterinagar sammensættes så.ledes:

15g
5g

lo
lg

12e
til I liter

umiddelbart inden anvenderse blandes agaren med en oprøsning, som indeholder l0 g/r
D-cycloserin, i forholdet 4 ml opløsning til 100 ml agar.



Note 4

Modificeret Kings A bouillon sammensættes således:

Peptone
Ethanol
Vandfri kaliumsulfat
Vandfri magnesiumchlorid
Cetyltrimethylammoniumbromid
Destille¡et vand

Note 5

Gærekstrakt-agar sammensættes således:

Gærekstrakt
Peptone
Agar
Destilleret vand

2oe
25 ml
log

1,4 g
0,5 g

til I liter

3g

12e
trl 1 liter

IJ



MEDDELEISE
Frister for gennemførelse i den nahonale lovgivning og for anvendelsen.

BIIÀG IV
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SAMMENLIGNINGSTABEL

BII.AG V

DETTE DIREKTTV

Artikel l, stk. I Artikel l, stk. I

Artikel l, stk. 2

Afttkel 2, stk. l, Iitra a) og b) Artikel 2
Artikel 2, stk. 2

Artikel 3, litra,a) og b) Artikel 4, stk. I
Artikel 3, litra c) og d)

Artikel 4, stk. I Artikel 7, stk. 6

Artikel 4, stk. 2

Artikel 5

Artikel 6, stk. I Artikel 7, stk. I

Artikel 6, stk. 2, første punktum Artikel 7, stk. 3

Anikel 6, srk. 2, andet punktum

Artikel 6, sik. 3 Artikel 16

Artikel 6, stk, 4

Artikel 6, stk. 5

Artikel 6, stk. 6

Artikel 7, stk. I Artikel 12, stk. 2

Artikel 7,.stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 8, stk. I Artikel 12, stk. I
Artikel 8, stk. 2

Artikel 8, stk. 3 Artikel 12, stk. 3

Artikel 8, stk. 4

Artikel 8, stk. 5 Artikel 12, stk. 5.

Artikel 8, stk. 6

Artikel 9

Artikel 10, stk. I Artikel 9, stk. 1, og arrikel 10, stk. I
Artikel 10, srk. 2-5
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DEI'I'E DIREKflV DIREKTIV 8O/77E/EøF

Artrkcl 10, stk. 6 Artikel 9, stk. 2, og artikel I0, stk. 3

Artikol 10, stk. 7

Artikel I l, stk. I Artikel 8

Artikel 12 Artikel I I

Artikel 13, stk. I

Artikel 13, stk. 2 Artikel 4, stk. 2

Artikel l4 Artikel 13

Artikel 15, stk. I Artikel 14

Artikel 15, stk. 2 Artikel 15.

Artikel 15, stk. 3 Adikel 15, stk. 3, litra a), b) og c)

Artikel 16, stk. t

Artikel 16, stk. 2-5 Artikel l7a (indsat ved direktiv
et/692/EØF)

Artikel l7 Artikel 19

Artikel 1.8 Artikel 20

Artikel 19

Artikel 20 Artikel I 8

Artikel 21

Artlkel 22 Artikel 21
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FI NA N S I f]RIN GSOV ERS IGT

DEl. I - finansielle vi*ninger (del B i budgettet)

l, FORANSTALTNTNGENSBETEGNET.SE

Ændring af Rådets direktiv B0/778ÆØF om kvaliteten af drikkevand.

2 BUDGETPOST

' B4-304 Miljølovgivning, undersøgelser og tjenesteydelser.

] RETSGRUNDI-AG

1

4.1

5.

teknisk-videnskabelige rådgivning ved gennemførelsen af forslaget-

- Offentliggørelse af periodiske rapporter.

- 100% tilskud.

79

4.2

Forslaget f¡emsættes med hjemmel i artikel 130 S, stk. l, i traktaten om opretteise af Det
Europæiske Fællesskab. Det nye retsgrundlag erstatter a¡tikel 235 og 100 i det nugældende
direktiv, der blev vedtaget på et tidspunkt, hv¡r traktaten ikke havde nogen
milj øbestemmelser.

BESKRIVEI.SE AF FORANSTALTNINGEN

I oranstaltn jngens generelle formål

Beskyttelse af menneskers sundhed ved at sørge for sundt drikkevand.

Foranstaltningens varighed og nærmere bestemmelser for dens forlængelse/fomyelse

Det foreslås, at kvalitetsnormeme foi drikkevand skal opÛ,ldes senest 5 å¡ efter
meddelelsen af direktivet.

Der vil blive foreslået en ændring af direktivet, når Kommissionen finder det
hensigtsmæssigt

KI,ASSIFIKATION AF UDGNTERN E/INDT,ITGTERNE

Forslaget medfører både obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter.

Opdelte bevillinger.

UDGIT-TERNES ART

- undersøgelser og tj enesteydelser, som ha¡ direkte forbindelse med opnåelsen af målet
for foranstaltningen, hvoraf de udgør en integrerende del, med henblik på den fomødne



. 7. Í.INANSIELLE VIRKNINGER

, . 7 1 Beregningsmetode for de samlede omkostninger ved foranstaltningen (fastlæggelse afgennemsnitsomkostningerne pr. enhed):

- teknisk bistand (tj enesteydelser) 100 000 ECU/år

- teknisk-videnskabelige undersøgelser 200 000 ECU/år

- udarbejdelse og forelæggelse afFællesskabets rappof om drikkevandskvaliteten hvert
tredje år, idet den første rapport dækker perioden t998-2000. Samlede omkostninper. pr. rapport 300 000 ECU. Den første rapport skal forelægges i år 200t.

Alle orhkosrninger er i 1,994-ECIJ.

7 2 Omkostningemes fordeling på foranstaltningens elementer (forpligfelsesbevillinger i
1000 1994-ECU)

7 3 Vejledende forfaldsplan for bevillingerne

Der er ikke noget "anslået behov" i forbindelse med denne foranstaltning.

8 FORHOTDSR-EGIER MOD SVIG (OG FORVN\TEDE RFSULTATER HERAT)

- Det vil i kontrakterne blive udtrykkelig nævnt, at alt udført arbejde er Kommissionens
ejendom.

- Den endelige údbetaling til ilontrahenteme vil først finde sted efter modtaselsen oe
gennemgangen af de bestilte undersøgelser eller tjenesteydelser.

- Kontrakteme vil indeholde bestemmerser om inspektion på kontrahentens eiendom.

1995 1996 r997 1998 ì ALT
Teknisk
bistand

100 100 r00 100 400

Undersøgelser 200 200 200 200 800

Rapporter 0 0 0 0 0
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tjDcltr.fER (DEL B I BTJDGETTET)

A 25 l0: udgifter til niøder i udvalg og komitéer, hvis høring er obrigatorisk i forbinderse med
udstedelse af fællesskabs¡etsakter.

L Personaleforøgelse

Vedtagelse af forslaget medfører ikke nogen nettoforøgelse af pe¡sonaJet.

2 Driftsudgifter som følge af foranstaltningen (i 1994_priser)

Tidligst fra 1996:

Rejseomkostninger for det udvalg, der er nævnt i forslagets artikel 15.
Udgifter: 12 x 658 ECtJ/mød,e x 2 møder/âr = 15 g72 ECU/fu.

DEL 3 . OPLYSNINGER OM COST/EFFECTIVENESS

ì. Specifikke og kvantificerbare mål, målgruppe

. Forslagets generelle mål er at sørge for en sund drikkevandsforsyning. Dette betyder, at
kva.liteten af det drikkevand, der stilles til rådighed, skar være i overensstemmelse med
de minimumskvalitersnormer, der er fastsat i b ag I t delforesråede direktiv, og soÀ skal. være onnået 5{år efter meddelelsen af direktivet.

Målgruppen er den befolkning, der får drikkevandet stillet til rådighed vla et
distributionsnet eller i flasker eller pakninger.

2. Begrundelse for foran staltningen

- Gennemførelse af nærhedsprincippet i direktivet, som aftalt på Det Europæiske Råds, møde i Bruxelles i 1993, ved at begrænse kvalitetsparametrene dl àem, der er
afgørende for menneskers sundhed, og véd at overlade àet til medlemsstateáe frit at
fastsætte andre parametre. som de måtte finde hensiglsmæssige.

- Ændring af det gældende direktiv på en måde, som vil hjærpe medlemsstateme med
at overvinde vanskelighederne ved at gennemføre det gældende direktiv. .

- Tilpasning til den tekniske og videnskaberige udvikring af det gældende direktiv, som
blev foreslået i 1975 og vedtaget i 1980.

Erfaringen har vist, at det gældende direktrv effektivt har sikret en god drikkevandskvalitet
i Fællesskabet. Et direktiv er et instrument, som gør det muligt aifastsætte måIsætninger
i form af en minimumskvalitet for drikkevandei på fæ esskabsplan, samtidig med at ãet
òverlades til medlemsitaterne selv at bestemme, hvilke midler de vil anvende til at nå
disse målsætninger.

81



3

I overensstemrnelse med traktaten bærer medlemsstateme omkostningeme ved at
gennemføre direktivet. Disse omkostningèr, som næsten udelukkende vedrører over-
holdelsen af nye sundhedsbaserede normer for bly i drikkevandet, anslås at ville kræve
inVesteringer på omkring 50 mia. ECû

Overvågning og evaluering af foranstaltningen

Referencegrundlaget for drikkevandskvaliteten findes i de treårlige rapporter, som med-
leinsstateme forelægger for Kommission en ifølge medlemsstaternes rapporteringspligt
under det gældende di¡ektiv. under det ændrede direktiv ffu medlemsstateme ptigi iit át
offentliggøre årlige rapporter om drikkevandskvaliteten inden for deres omrãde og at
forelægge disse rapporter for Kommissionen.

Kravene trl rapportformatet fastlægges på fællesskabsplan og kravene til medlemsstatemes
kontrol og til analysemetoderne skal sikre sammenligneligheden med direktivets mini-
mumsnormer og også mellem de enkelte medlemsstater.

Medlemsstatemes rapporter vil danne grundlag for treårlige fællesskabsrapporter med
henblik på ai følge og analysere gennemførelsen af direktiv;t.

Budgetsammenhængen

Foranstaltningen er medtaget i den finansielle planlægning i GD xI med hensyn til
vandbeskyttelse.
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