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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.10.2018 A8-0288/176 

Módosítás  176 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

I melléklet – B rész – 1 táblázat – 29 és 30 sor  

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

Kémiai paraméterek 

Paraméter Határérték Mértékegység Megjegyzések 

PFA-k 0,10 μg/l PFA-k alatt az 

egyes per- és 

polifluorozott 

alkilezett anyagok 

értendők (kémiai 

képlet: 

CnF2n+1−R). 

PFA-k – összesen 0,50 μg/l PFA-k – összesen 

alatt a per-és 

polifluorozott 

alkilezett anyagok 

összege értendő 

(kémiai képlet: 

CnF2n+1−R). 

 

Módosítás 

Kémiai paraméterek 

Paraméter Határérték Mértékegység Megjegyzések 

PFA-k 0,01 μg/l PFA-k alatt az 

egyes per- és 

polifluorozott 

alkilezett anyagok 

értendők (kémiai 

képlet: 

CnF2n+1−R). 
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PFA-k – összesen 0,05 μg/l PFA-k – összesen 

alatt a per-és 

polifluorozott 

alkilezett anyagok 

összege értendő 

(kémiai képlet: 

CnF2n+1−R). 

 

Or. en 

Indokolás 

Az emberi egészséggel foglalkozó járványügyi megfigyelőközpont a káros anyagok 

értékelésekor minden értéket nanogrammban ad meg, mivel az szorosabban összefügg az 

emberre gyakorolt hatásokkal. Ezért a mikrogrammban javasolt értéket ennek megfelelően 

frissíteni kell, hogy a PFA-kra hatékony és megbízható küszöbértéket lehessen meghatározni. 

Emellett a második és harmadik generációs PFA-k közül sok még nem mutatható ki, de ezek a 

vízbe jutnak és kumulálódnak a már ismert PFA-kkal. 
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17.10.2018 A8-0288/177 

Módosítás  177 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Az emberi fogyasztásra szánt víz minősége 

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

Irányelvre irányuló javaslat 

III melléklet – B rész – 1 pont – 1 táblázat – 28 sor 

 

A Bizottság által javasolt szöveg 

PFA-k 50  

 

Módosítás 

PFA-k 20  

Or. en 

Indokolás 

A PFA-k mérésével kapcsolatos akár 50%-os bizonytalanság eltúlzott, és nincs összhangban 

az emberi egészséggel foglalkozó megfigyelőközpont által jelenleg használt orvostechnikai 

eszközökkel sem, amelyek az érték legfeljebb 20%-os eltérését mutatják ki, a szövegben 

javasoltaknak megfelelően. 

 

 


