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Betænkning A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten af drikkevand 

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

Forslag til direktiv 

Bilag I – del B – tabel 1 – række 29 og 30  

 

Kommissionens forslag 

Kemiske parametre 

Parameter Parameterværdi Enhed Bemærkninger 

PFAS 0,10 μg/l Ved "PFAS" 

forstås hvert 

individuelt per- 

og 

polyfluoralkylstof 

(kemisk formel: 

CnF2n+1−R). 

PFAS — i alt 0,50 μg/l Ved "PFAS — i 

alt" forstås 

summen af 

individuelle per- 

og 

polyfluoralkylstof

fer (kemisk 

formel: 

CnF2n+1−R). 

 

Ændringsforslag 

Kemiske parametre 

Parameter Parameterværdi Enhed Bemærkninger 

PFAS 0,01 μg/l Ved "PFAS" 

forstås hvert 

individuelt per- 

og 

polyfluoralkylstof 

(kemisk formel: 
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CnF2n+1−R). 

PFAS — i alt 0,05 μg/l Ved "PFAS — i 

alt" forstås 

summen af 

individuelle per- 

og 

polyfluoralkylstof

fer (kemisk 

formel: 

CnF2n+1−R). 

 

Or. en 

Begrundelse 

Ved vurderingen af koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer leverer det epidemiologiske 

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

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

tilsvarende for at skabe en effektiv og pålidelig tærskel for PFAS. Desuden optages mange 

PFAS fra anden og tredje generation, som endnu ikke er opdaget, i vand og kumuleres med 

allerede kendte PFAS. 
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Kommissionens forslag 

PFAS 50  

 

Ændringsforslag 

PFAS 20  

Or. en 

Begrundelse 

En måleusikkerhed for PFAS op til 50 % er for stort og ikke i overensstemmelse med selv det 

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

værdier omfatter et maksimum på 20 % som foreslået i teksten. 

 

 


