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17.10.2018 A8-0288/176 

Amendement  176 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage I – Deel B – tabel 1 – regels 29 en 30  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

Chemische parameters 

Parameter Parameterwaarde Eenheid Opmerkingen 

PFAS 0,10 μg/l Onder "PFAS" 

wordt elke 

afzonderlijke per- 

en polyfluoralkyl-

verbinding 

verstaan 

(chemische 

formule: 

CnF2n+1−R). 

PFAS'en — totaal 0,50 μg/l "PFAS'en — 

totaal" is de som 

voor alle per- en 

polyfluoralkyl-

verbindingen 

(chemische 

formule: 

CnF2n+1−R). 

 

Amendement 

Chemische parameters 

Parameter Parameterwaarde Eenheid Opmerkingen 

PFAS 0,01 μg/l Onder "PFAS" 

wordt elke 

afzonderlijke per- 

en polyfluoralkyl-

verbinding 
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verstaan 

(chemische 

formule: 

CnF2n+1−R). 

PFAS'en — totaal 0,05 μg/l "PFAS'en — 

totaal" is de som 

voor alle per- en 

polyfluoralkyl-

verbindingen 

(chemische 

formule: 

CnF2n+1−R). 

 

Or. en 

Motivering 

Het Epidemiologisch Observatorium voor de menselijke gezondheid drukt bij de beoordeling 

van de concentratie van schadelijke stoffen alle waarden in nanogram uit aangezien deze 

waarde beter is afgestemd op de gevolgen voor de mens. De voorgestelde waarde in 

microgram moet dan ook dienovereenkomstig worden bijgewerkt om tot een doeltreffende en 

betrouwbare drempel van PFAS'en te komen. Vele nieuwe, nog niet gedetecteerde PFAS'en 

van de 2e en 3e generatie worden bovendien via water aangevoerd en accumuleren met reeds 

bekende PFAS'en. 
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17.10.2018 A8-0288/177 

Amendement  177 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage III – Deel B – punt 1 – tabel 1 – regel 28 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

PFAS'en 50  

 

Amendement 

PFAS'en 20  

Or. en 

Motivering 

Een meetonzekerheid van PFAS tot maximaal 50 % is buitensporig en zelfs niet in lijn met de 

bestaande en gebruikte medische instrumenten door de Waarnemingspost voor de menselijke 

gezondheid, waarvan de waarden een maximum van 20 % toegekend hebben gekregen, zoals 

voorgesteld in de tekst. 

 

 


