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17.10.2018 A8-0288/176 

Alteração  176 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

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

Proposta de diretiva 

Anexo I – parte B – quadro 1 – linhas 29 e 30  

 

Texto da Comissão 

Parâmetros químicos 

Parâmetro Valor paramétrico Unidades Notas 

PFAS 0,10 μg/l Por «PFAS» 

entende-se cada 

uma das 

substâncias 

perfluoroalquilad

as e 

polifluoroalquilad

as (fórmula 

química: 

CnF2n+1−R). 

PFAS - Total 0,50 μg/l Por «PFAS – 

total» entende-se 

a soma de todas 

as substâncias 

perfluoroalquilad

as e 

polifluoroalquilad

as (fórmula 

química: 

CnF2n+1−R).  

 

Alteração 

Parâmetros químicos 

Parâmetro Valor paramétrico Unidades Notas 

PFAS 0,01 μg/l Por «PFAS» 

entende-se cada 
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uma das 

substâncias 

perfluoroalquilad

as e 

polifluoroalquilad

as (fórmula 

química: 

CnF2n+1−R). 

PFAS - Total 0,05 μg/l Por «PFAS – 

total» entende-se 

a soma de todas 

as substâncias 

perfluoroalquilad

as e 

polifluoroalquilad

as (fórmula 

química: 

CnF2n+1−R). 

 

Or. en 

Justificação 

Na avaliação da concentração de substâncias nocivas, o Observatório Epidemiológico sobre 

a saúde humana apresenta todos os valores em nanogramas, já que estão mais estreitamente 

relacionados com os efeitos nos seres humanos. Por conseguinte, o valor proposto em 

microgramas deve ser atualizado em conformidade para apresentar um limiar fiável eficaz 

para as PFAS.  Além disso, muitas PFAS de segunda e terceira geração ainda não detetadas 

estão presentes na água, acumulando com as PFAS já conhecidas. 
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17.10.2018 A8-0288/177 

Alteração  177 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

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

Proposta de diretiva 

Anexo III – parte B – ponto 1 – quadro 1 – linha 28 

 

Texto da Comissão 

PFAS 50  

 

Alteração 

PFAS 20  

Or. en 

Justificação 

Uma incerteza de medição de PFAS até 50 % é excessiva e não está em consonância até com 

os dispositivos médicos existentes e utilizados pelo Observatório sobre a saúde humana, 

cujos valores são apresentados com uma incerteza de medição máxima de 20 %, tal como 

proposto no texto. 

 

 


