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17.10.2018 A8-0288/176 

Ändringsförslag  176 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del B – tabell 1 – raderna 29 och 30  

 

Kommissionens förslag 

Kemiska parametrar 

Parameter Parametervärde Enhet Anmärkningar 

PFAS 0,10 μg/l ”PFAS” avser 

varje enskilt per- 

och 

polyfluoralkylerat 

ämne (kemisk 

formel: 

CnF2n+1−R). 

PFAS – totalt 0,50 μg/l ”PFAS – totalt” 

avser summan av 

per- och 

polyfluoralkylera

de ämnen 

(kemisk formel: 

CnF2n+1−R). 

 

Ändringsförslag 

Kemiska parametrar 

Parameter Parametervärde Enhet Anmärkningar 

PFAS 0,01 μg/l ”PFAS” avser 

varje enskilt per- 

och 

polyfluoralkylerat 

ämne (kemisk 

formel: 

CnF2n+1−R). 
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PFAS – totalt 0,05 μg/l ”PFAS – totalt” 

avser summan av 

per- och 

polyfluoralkylera

de ämnen 

(kemisk formel: 

CnF2n+1−R). 

 

Or. en 

Motivering 

Det epidemiologiska centret för människors hälsa ska vid bedömningen av koncentrationen 

av skadliga ämnen tillhandahålla alla värden i nanogram eftersom de har ett närmare 

samband med effekterna på människor. Därför måste det föreslagna värdet i mikrogram 

uppdateras på motsvarande sätt för att skapa ett effektivt och tillförlitligt tröskelvärde för 

PFAS. Många andra och tredje generationens PFAS som ännu inte upptäckts finns dessutom i 

vatten och läggs till redan kända PFAS. 
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17.10.2018 A8-0288/177 

Ändringsförslag  177 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

för EFDD-gruppen 

 

Betänkande A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Kvaliteten på dricksvatten 

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

Förslag till direktiv 

Bilaga I – del B – tabell 1 – raderna 1–28 

 

Kommissionens förslag 

PFAS 50  

 

Ändringsförslag 

PFAS 20  

Or. en 

Motivering 

En mätosäkerhet beträffande PFAS på upp till 50 % är för mycket och stämmer inte överens 

med de medicintekniska produkter som finns och som används av centret för människors 

hälsa, vars värden tillhandahålls med högst 20 % såsom föreslås i texten. 

 

 


