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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.10.2018 A8-0288/178 

Módosítás  178 

Michel Dantin 

a PPE 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 

8 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a szükséges kezelés mértékének 

csökkentését és a vízminőség 

megóvását szolgáló megelőző 

intézkedések, ideértve a 

2000/60/EK irányelv 11. cikke (3) 

bekezdésének d) pontjában említett 

intézkedéseket is; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0288/179 

Módosítás  179 

Michel Dantin 

a PPE 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 – A rész – 1 táblázat 

   

A Bizottság által javasolt szöveg 

Paraméter Határérték Mértékegység 

Clostridium perfringens 

spórák 

0 Egyedszám/100 ml 

Coliform baktériumok 0 Egyedszám/100 ml 

Enterococcusok 0 Egyedszám/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Egyedszám/100 ml 

Heterotróf csírák száma 

(HPC)  22° 

Rendellenes eltérés 

nélkül 

 

Szomatikus coliform 

baktériumok 

0 Egyedszám/100 ml 

Zavarosság < 1 NTU  

 

Módosítás 

Paraméter Határérték Paraméter 

Clostridium perfringens 

spórák 

0 Egyedszám/100 ml 

   

Enterococcusok 0 Egyedszám/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Egyedszám/100 ml 

   

Szomatikus coliform 

baktériumok 

0 Egyedszám/100 ml 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Megjegyzés: Az e részben meghatározott paraméterek nem 

alkalmazandók a 2009/54/EK irányelv szerinti forrás- és 

ásványvizekre. 

 

 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

17.10.2018 A8-0288/180 

Módosítás  180 

Michel Dantin 

a PPE 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 

  

A Bizottság által javasolt szöveg 

Kémiai paraméterek 

Paraméter Határérték Mértékegység Megjegyzések 

Akrilamid 0,10 μg/l A paraméterek 

határértéke a 

monomerek 

vízben maradó 

koncentrációjára 

vonatkozik, amit 

a szóban forgó 

polimer vízben 

való maximális 

kioldódási 

jellemzői alapján 

számítottak ki. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arzén 10 μg/l  

Benzol 1,0 μg/l  

Benzo(a)pirén 0,010 μg/l  

Béta-ösztradiol 

(50-28-2)   

0,001 μg/l  

Biszfenol-A 0,01 μg/l  

Bór 1,0 mg/l  

Bromát 10 μg/l  

Kadmium 5,0 μg/l  

Klorát 0,25 mg/l  
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Klorit 0,25 mg/l  

Króm 25 μg/l Az értéket 

legkésőbb [ezen 

irányelv 

hatálybalépésétől 

számított tíz 

naptári év 

elteltével]-ig  kell 

elérni. A króm 

határértéke addig 

az időpontig 50 

μg/l. 

Réz 2,0 mg/l  

Cianid 50 μg/l  

1,2 – diklór-etán 3,0 μg/l  

Epiklórhidrin 0,10 μg/l A paraméterek 

határértéke a 

monomerek 

vízben maradó 

koncentrációjára 

vonatkozik, amit 

a szóban forgó 

polimer vízben 

való maximális 

kioldódási 

jellemzői alapján 

számítottak ki. 

Fluorid 1,5 mg/l  

Haloecetsavak 

(HAA) 

80 μg/l Az alábbi kilenc 

reprezentatív 

anyag összege: 

monoklór-, 

diklór- és triklór-

ecetsav, mono- és 

dibróm-ecetsav, 

brómklór-ecetsav, 

brómdiklór-

ecetsav, 

dibrómklór-

ecetsav és 

tribrómklór-

ecetsav. 

Ólom 5 μg/l Az értéket 

legkésőbb [ezen 
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irányelv 

hatálybalépésétől 

számított tíz 

naptári év 

elteltével]-ig  kell 

elérni. Az ólom 

határértéke addig 

az időpontig 10 

μg/l. 

Higany 1,0 μg/l  

Microcystin-LR 10 μg/l  

Nikkel 20 μg/l  

Nitrát 50 mg/l A tagállamok 

biztosítják, hogy 

teljesüljön a 

[nitrát]/50 + 

[nitrit]/3 ≤ 1 

feltétel, ahol a 

szögletes 

zárójelek a nitrát 

(NO3) és nitrit 

(NO2) mg/l-ben 

kifejezett 

koncentrációit 

jelzik, és hogy a 

0,10 mg/l nitrit 

érték teljesüljön a 

vízkezelő művek 

kivezetésénél. 

Nitrit 0.50 mg/l A tagállamok 

biztosítják, hogy 

teljesüljön a 

[nitrát]/50 + 

[nitrit]/3 ≤ 1 

feltétel, ahol a 

szögletes 

zárójelek a nitrát 

(NO3) és nitrit 

(NO2) mg/l-ben 

kifejezett 

koncentrációit 

jelzik, és hogy a 

0,10 mg/l nitrit 

érték teljesüljön a 

vízkezelő művek 
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kivezetésénél. 

Nonil-fenol 0,3 μg/l  

Növényvédő 

szerek 

0,10 μg/l „Növényvédő 

szerek”: 

   szerves rovarölő 

szerek 

(inszekticidek), 

   szerves gyomirtó 

szerek 

(herbicidek), 

   szerves gombaölő 

szerek 

(fungicidek), 

   szerves féregirtó 

szerek 

(nematocidek), 

   szerves atkairtó 

szerek 

(akaricidek), 

   szerves algairtó 

szerek 

(algicidek), 

   szerves 

rágcsálóirtó 

szerek 

(rodenticidek), 

   szerves csigairtó 

szerek 

(szlimicidek), 

   egyéb hasonló 

termékek (többek 

között 

növekedésszabály

ozók) és ezek 

metabolitjai, 

bomlási és 

reakciótermékei 

az 1107/2009/EK 

rendelet 3. 

cikkének 32. 

pontjában 

szereplő 

meghatározás 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

szerint1. 

   A határérték 

minden egyes 

növényvédő 

szerre külön-

külön vonatkozik. 

   Az aldrin, 

dieldrin, 

heptaklór és 

heptaklór-epoxid 

esetében a 

határérték 0,030 

μg/l.  

Növényvédő 

szerek – összesen 

0,50 μg/l „Növényvédő 

szerek – 

összesen”: az 

ellenőrzés során 

észlelt és 

számszerűsített 

egyes 

növényvédőszer-

tartalmak 

összege. 

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). 

Policiklikus 

aromás 

szénhidrogének 

0,10 μg/l A következő 

meghatározott 

vegyületek 

koncentrációjána

k összege: 

benzo(b)fluoranté

n, 

benzo(k)fluoranté
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n, 

benzo(ghi)perilén 

és indeno(1,2,3-

cd)pirén. 

Szelén 10 μg/l  

Tetraklór-etilén 

és triklór-etilén 

10 μg/l A kiválasztott 

összetevők 

koncentrációjána

k összege 

Trihalometánok – 

összesen 

100 μg/l Amennyiben 

lehetséges a 

fertőtlenítés 

hatásának 

veszélyeztetése 

nélkül, a 

tagállamoknak 

törekedniük kell 

az alacsonyabb 

értékekre. 

   A következő 

meghatározott 

vegyületek 

koncentrációjána

k összege: 

kloroform, 

bromoform, 

dibrómklórmetán, 

brómdiklórmetán. 

Urán 30 μg/l  

Vinilklorid 0,50 μg/l A paraméterek 

határértéke a 

monomerek 

vízben maradó 

koncentrációjára 

vonatkozik, amit 

a szóban forgó 

polimer vízben 

való maximális 

kioldódási 

jellemzői alapján 

számítottak ki. 

__________________ 

1. Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a 

növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.). 

 

Módosítás  

Kémiai paraméterek 

Paraméter Határérték Mértékegység Megjegyzések 

Akrilamid 0,10 μg/l A paraméterek 

határértéke a 

monomerek 

vízben maradó 

koncentrációjára 

vonatkozik, amit 

a szóban forgó 

polimer vízben 

való maximális 

kioldódási 

jellemzői alapján 

számítottak ki. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arzén 10 μg/l  

Benzol 1,0 μg/l  

Benzo(a)pirén 0,010 μg/l  

Béta-ösztradiol 

(50-28-2)   

0,001 μg/l  

Biszfenol-A 0,1 μg/l  

Bór 1,5 mg/l  

Bromát 10 μg/l  

Kadmium 5,0 μg/l  

Klorát 0,25 mg/l  

Klorit 0,25 mg/l  

Króm 25 μg/l Az értéket 

legkésőbb [ezen 

irányelv 

hatálybalépésétől 

számított tíz 

naptári év 

elteltével]-ig  kell 

elérni. A króm 

határértéke addig 

az időpontig 50 

μg/l. 
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Réz 2,0 mg/l  

Cianid 50 μg/l  

1,2 – diklór-etán 3,0 μg/l  

Epiklórhidrin 0,10 μg/l A paraméterek 

határértéke a 

monomerek 

vízben maradó 

koncentrációjára 

vonatkozik, amit 

a szóban forgó 

polimer vízben 

való maximális 

kioldódási 

jellemzői alapján 

számítottak ki. 

Fluorid 1,5 mg/l  

Haloecetsavak 

(HAA) 

80 μg/l Az alábbi kilenc 

reprezentatív 

anyag összege: 

monoklór-, 

diklór- és triklór-

ecetsav, mono- és 

dibróm-ecetsav, 

brómklór-ecetsav, 

brómdiklór-

ecetsav, 

dibrómklór-

ecetsav és 

tribrómklór-

ecetsav. 

Ólom 5 μg/l Az értéket 

legkésőbb [ezen 

irányelv 

hatálybalépésétől 

számított tíz 

naptári év 

elteltével]-ig  kell 

elérni. Az ólom 

határértéke addig 

az időpontig 10 

μg/l. 

Higany 1,0 μg/l  

Microcystin-LR 10 μg/l  
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Nikkel 20 μg/l  

Nitrát 50 mg/l A tagállamok 

biztosítják, hogy 

teljesüljön a 

[nitrát]/50 + 

[nitrit]/3 ≤ 1 

feltétel, ahol a 

szögletes 

zárójelek a nitrát 

(NO3) és nitrit 

(NO2) mg/l-ben 

kifejezett 

koncentrációit 

jelzik, és hogy a 

0,10 mg/l nitrit 

érték teljesüljön a 

vízkezelő művek 

kivezetésénél. 

Nitrit 0.50 mg/l A tagállamok 

biztosítják, hogy 

teljesüljön a 

[nitrát]/50 + 

[nitrit]/3 ≤ 1 

feltétel, ahol a 

szögletes 

zárójelek a nitrát 

(NO3) és nitrit 

(NO2) mg/l-ben 

kifejezett 

koncentrációit 

jelzik, és hogy a 

0,10 mg/l nitrit 

érték teljesüljön a 

vízkezelő művek 

kivezetésénél. 

Nonil-fenol 0,3 μg/l  

Növényvédő 

szerek 

0,10 μg/l „Növényvédő 

szerek”: 

   szerves rovarölő 

szerek 

(inszekticidek), 

   szerves gyomirtó 

szerek 

(herbicidek), 
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   szerves gombaölő 

szerek 

(fungicidek), 

   szerves féregirtó 

szerek 

(nematocidek), 

   szerves atkairtó 

szerek 

(akaricidek), 

   szerves algairtó 

szerek 

(algicidek), 

   szerves 

rágcsálóirtó 

szerek 

(rodenticidek), 

   szerves csigairtó 

szerek 

(szlimicidek), 

   egyéb hasonló 

termékek (többek 

között 

növekedésszabály

ozók) és ezek 

metabolitjai, 

bomlási és 

reakciótermékei 

az 1107/2009/EK 

rendelet 3. 

cikkének 32. 

pontjában 

szereplő 

meghatározás 

szerint1. 

   A határérték 

minden egyes 

növényvédő 

szerre külön-

külön vonatkozik. 

   Az aldrin, 

dieldrin, 

heptaklór és 

heptaklór-epoxid 

esetében a 
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határérték 0,030 

μg/l.  

Növényvédő 

szerek – összesen 

0,50 μg/l „Növényvédő 

szerek – 

összesen”: az 

ellenőrzés során 

észlelt és 

számszerűsített 

egyes 

növényvédőszer-

tartalmak 

összege. 

PFA-k 0,10 μg/l PFA-k alatt az 

egyes per- és 

polifluorozott 

alkilezett anyagok 

értendők (kémiai 

képlet: 

CnF2n+1−R). 

A képletnek 

különbséget kell 

tennie a „hosszú 

láncú” és „rövid 

láncú” PFA-k 

között. Ez az 

irányelv csak a 

„hosszú láncú” 

PFA-kra 

alkalmazandó. 

Az egyes PFA-

anyagokra 

vonatkozó 

határérték csak 

azon PFA-

anyagokra 

alkalmazandó, 

amelyek jelenléte 

valószínű, és 

amelyek az ezen 

irányelv 8. cikke 

szerinti 

veszélyértékelés 

értelmében 

veszélyesek az 

emberi 

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

alatt a per-és 

polifluorozott 

alkilezett anyagok 

összege értendő 

(kémiai képlet: 

CnF2n+1−R). 

Az összes PFA-ra 

vonatkozó 

határérték csak 

azon PFA-

anyagokra 

alkalmazandó, 

amelyek jelenléte 

valószínű, és 

amelyek az ezen 

irányelv 8. cikke 

szerinti 

veszélyértékelés 

értelmében 

veszélyesek az 

emberi 

egészségre. 

Policiklikus 

aromás 

szénhidrogének 

0,10 μg/l A kiválasztott 

összetevők 

koncentrációjána

k összege 

Szelén 30 μg/l Amennyiben 

lehetséges a 

fertőtlenítés 

hatásának 

veszélyeztetése 

nélkül, a 

tagállamoknak 

törekedniük kell 

az alacsonyabb 

értékekre. 

Tetraklór-etilén 

és triklór-etilén 

10 μg/l A következő 

meghatározott 

vegyületek 

koncentrációjána

k összege: 

kloroform, 

bromoform, 

dibrómklórmetán, 

brómdiklórmetán. 
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Trihalometánok – 

összesen 

100 μg/l  

   A paraméterek 

határértéke a 

monomerek 

vízben maradó 

koncentrációjára 

vonatkozik, amit 

a szóban forgó 

polimer vízben 

való maximális 

kioldódási 

jellemzői alapján 

számítottak ki. 

Urán 30 μg/l  

Vinilklorid 0,50 μg/l A paraméterek 

határértéke a 

monomerek 

vízben maradó 

koncentrációjára 

vonatkozik, amit 

a szóban forgó 

polimer vízben 

való maximális 

kioldódási 

jellemzői alapján 

számítottak ki. 

 

__________________ 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő 

szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek 

hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.). 

Or. en 

 

 


