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17.10.2018 A8-0288/176 

Изменение  176 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

Предложение за директива 

Приложение I – част Б – таблица 1 – редове 29 и 30  

 

Текст, предложен от Комисията 

Химични параметри 

Параметър Параметрична 

стойност 

Единица Бележки 

PFAS 0,10 μg/l „PFAS“ означава 

всяко отделно 

пер- и 

полифлуороалки

лирано вещество 

(химична 

формула: 

CnF2n+1−R). 

PFASs — общо 0,50 μg/l „PFASs – общо“ 

означава сумата 

от пер- и 

полифлуороалки

лираните 

вещества 

(химична 

формула: 

CnF2n+1−R). 

 

Изменение 

Химични параметри 

Параметър Параметрична 

стойност 

Единица Бележки 

PFAS 0,01 μg/l „PFAS“ означава 

всяко отделно 

пер- и 
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полифлуороалки

лирано вещество 

(химична 

формула: 

CnF2n+1−R). 

PFASs — общо 0,05 μg/l „PFASs – общо“ 

означава сумата 

от пер- и 

полифлуороалки

лираните 

вещества 

(химична 

формула: 

CnF2n+1−R). 

 

Or. en 

Обосновка 

При оценката на концентрацията на вредни вещества Епидемиологичната 

обсерватория на здравето на хората предоставя всички стойности в нанограми, тъй 

като те са по-тясно свързани с последиците за хората. Поради това предлаганата 

стойност в микрограми трябва да бъде актуализирана по подходящ начин с цел да се 

осигури ефективен надежден праг за PFAS. Освен това много PFAS от второ и трето 

поколение, които още не са разкрити, се доставят във водата и се натрупват към 

вече познатите PFAS. 
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17.10.2018 A8-0288/177 

Изменение  177 

Елеонора Еви, Дарио Тамбурано, Фабио Масимо Касталдо, Пиерникола 

Педичини, Иняцио Корао, Роландас Паксас, Изабела Адинолфи 

от името на групата EFDD 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

Предложение за директива 

Приложение III – част Б – точка 1 – таблица 1 – ред 28 

 

Текст, предложен от Комисията 

PFASs 50  

 

Изменение 

PFASs 20  

Or. en 

Обосновка 

Несигурност при измерването на PFAS до 50% е прекомерна и не съответства дори 

на съществуващите и използвани от обсерваторията на здравето на хората 

медицински изделия, за чиито стойности са предвидени максимум 20%, както се 

предлага в текста. 

 

 


