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17.10.2018 A8-0288/178 

Pakeitimas 178 

Michel Dantin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) prevencinių priemonių, kurios 

padėtų sumažinti vandens ruošimo 

lygį, kurio reikia vandens kokybei 

išlaikyti, įskaitant Direktyvos 

2000/60/EB 11 straipsnio 3 dalies 

d punkte nurodytas priemones; 

Išbraukta. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/179 

Pakeitimas 179 

Michel Dantin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo A dalies 1 lentelė 

   

Komisijos siūlomas tekstas 

Parametras Parametro vertė Raiškos vienetas 

Clostridium perfringens 

sporos 

0 Skaičius/100 ml 

Koliforminės bakterijos 0 Skaičius/100 ml 

Enterokokai 0 Skaičius/100 ml 

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

Heterotrofinių 

mikroorganizmų skaičius 

(HPC) (22°C) 

Nėra nebūdingų pokyčių  

Somatiniai kolifagai 0 Skaičius/100 ml 

Drumstumas < 1 NDV  

 

Pakeitimas 

Parametras Parametro vertė Parametras 

Clostridium perfringens 

sporos 

0 Skaičius/100 ml 

   

Enterokokai 0 Skaičius/100 ml 

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

   

Somatiniai kolifagai 0 Skaičius/100 ml 
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Pastaba Šioje dalyje išdėstyti parametrai netaikomi šaltinio ir 

mineraliniam vandeniui, vadovaujantis direktyva 

2009/54/EB“. 

 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/180 

Pakeitimas 180 

Michel Dantin 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė 

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

Pasiūlymas dėl direktyvos 

I priedo B dalies 1 lentelė 

  

Komisijos siūlomas tekstas 

Cheminiai parametrai 

Parametras Parametro vertė Raiškos vienetas Pastabos 

Akrilamidas 0,10 μg/l Šio parametro 

vertė reiškia 

monomero 

likučių 

koncentraciją 

vandenyje, 

apskaičiuotą 

pagal 

specifikacijas, 

kuriose nurodyta, 

kiek daugiausia jo 

migruoja iš 

atitinkamo 

polimero, 

besiliečiančio su 

vandeniu. 

Stibis 5,0 μg/l  

Arsenas 10 μg/l  

Benzenas 1,0 μg/l  

Benzo(a)pirenas 0,010 μg/l  

Beta-estradiolis 

(50-28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenolis A 0,01 μg/l  

Boras 1,0 mg/l  
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Bromatas 10 μg/l  

Kadmis 5,0 μg/l  

Chloratas 0,25 mg/l  

Chloritas 0,25 mg/l  

Chromas 25 μg/l Vertė turi būti 

pasiekta ne vėliau 

kaip iki [dešimt 

metų nuo šios 

direktyvos 

įsigaliojimo 

dienos]. Iki tos 

dienos chromo 

parametro vertė 

yra 50 μg/l. 

Varis 2,0 mg/l  

Cianidas 50 μg/l  

1,2-dichloretanas 3,0 μg/l  

Epichlorhidrinas 0,10 μg/l Šio parametro 

vertė reiškia 

monomero 

likučių 

koncentraciją 

vandenyje, 

apskaičiuotą 

pagal 

specifikacijas, 

kuriose nurodyta, 

kiek daugiausia jo 

migruoja iš 

atitinkamo 

polimero, 

besiliečiančio su 

vandeniu. 

Fluoridas 1,5 mg/l  

Haloacetinės 

rūgštys (HAA) 

80 μg/l Šių devynių 

reprezentatyvių 

medžiagų suma: 

monochloracto 

rūgšties, 

dichloracto 

rūgšties ir 

trichloracto 

rūgšties, 
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monobromacto 

rūgšties ir 

dibromacto 

rūgšties, 

bromochloracto 

rūgšties, 

bromodichloracto 

rūgšties, 

dibromchloracto 

rūgšties ir 

tribromacto 

rūgšties. 

Švinas 5 μg/l Vertė turi būti 

pasiekta ne vėliau 

kaip iki [dešimt 

metų nuo šios 

direktyvos 

įsigaliojimo 

dienos]. Iki tos 

dienos švino 

parametro vertė 

yra 10 μg/l. 

Gyvsidabris 1,0 μg/l  

Microcistinas-LR 10 μg/l  

Nikelis 20 μg/l  

Nitratas 50 mg/l Valstybės narės 

užtikrina, kad 

būtų laikomasi 

sąlygos 

[nitratas]/50 + 

[nitritas]/3 ≤ 1 

(laužtiniuose 

skliaustuose 

įrašomos nitratui 

(NO3) ir nitritui 

(NO2) nustatytos 

koncentracijos 

mg/l) ir kad 

nitritams 

nustatytos 0,10 

mg/l vertės būtų 

laikomasi 

vandenyje, 

ištekančiame iš 

vandens ruošimo 
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įrenginių. 

Nitritas 0,50 mg/l Valstybės narės 

užtikrina, kad 

būtų laikomasi 

sąlygos 

[nitratas]/50 + 

[nitritas]/3 ≤ 1 

(laužtiniuose 

skliaustuose 

įrašomos nitratui 

(NO3) ir nitritui 

(NO2) nustatytos 

koncentracijos 

mg/l) ir kad 

nitritams 

nustatytos 0,10 

mg/l vertės būtų 

laikomasi 

vandenyje, 

ištekančiame iš 

vandens ruošimo 

įrenginių. 

Nonilfenolis 0,3 μg/l  

Pesticidai 0,10 μg/l Pesticidai – tai: 

   organiniai 

insekticidai, 

   organiniai 

herbicidai, 

   organiniai 

fungicidai, 

   organiniai 

nematocidai, 

   organiniai 

akaricidai, 

   organiniai 

algicidai, 

   organiniai 

rodenticidai, 

   organiniai 

slimicidai, 

   susiję produktai 

(inter alia, 

augimo 
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reguliatoriai) bei 

jų atitinkami 

metabolitai 

apibrėžti 

Reglamento (EB) 

Nr. 1107/2009 3 

straipsnio 32 

punkte1 

   Ši parametro 

vertė taikoma 

kiekvienam 

atskiram 

pesticidui. 

   Aldrino, 

dieldrino, 

heptachloro ir 

heptachloro 

epoksido 

parametro vertė 

yra 0,030 μg/l.  

Pesticidų suma 0,50 μg/l Pesticidų suma – 

visų atskirų 

pesticidų, 

nurodytų 

pirmesnėje 

skiltyje, aptiktų ir 

apskaičiuotų 

atliekant 

monitoringą, 

suma. 

PFAS 0,10 μg/l PFAS – kiekviena 

atskira per- ir 

polifluoralkilinta 

cheminė 

medžiaga 

(cheminė 

formulė: 

CnF2n+1−R). 

PFAS suma 0,50 μg/l PFAS suma – 

per- ir 

polifluoralkilintų 

cheminių 

medžiagų suma 

(cheminė 

formulė: 
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CnF2n+1−R). 

Daugiacikliai 

aromatiniai 

angliavandeniliai 

0,10 μg/l Šių junginių 

koncentracijų 

suma: 

benzo(b)fluorante

no, 

benzo(k)fluorante

no, 

benzo(ghi)perilen

o ir indeno(1,2,3-

cd)pireno. 

Selenas 10 μg/l  

Tetrachloretenas 

ir trichloretenas 

10 μg/l Išvardytų 

junginių 

koncentracijų 

suma 

Trihalogenmetan

ų suma 

100 μg/l Jei įmanoma, 

valstybės narės 

siekia mažesnės 

vertės 

nesumažindamos 

dezinfekcijos 

veiksmingumo. 

   Šių junginių 

koncentracijų 

suma: 

chloroformo, 

bromoformo, 

dibromochlormet

ano, 

bromodichlormet

ano. 

Uranas 30 μg/l  

Vinilchloridas 0,50 μg/l Šio parametro 

vertė reiškia 

monomero 

likučių 

koncentraciją 

vandenyje, 

apskaičiuotą 

pagal 

specifikacijas, 

kuriose nurodyta, 

kiek daugiausia jo 

migruoja iš 
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atitinkamo 

polimero, 

besiliečiančio su 

vandeniu. 

__________________ 

1. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl 

augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB 

ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1). 

 

Pakeitimas  

Cheminiai parametrai 

Parametras Parametro vertė Raiškos vienetas Pastabos 

Akrilamidas 0,10 μg/l Šio parametro 

vertė reiškia 

monomero 

likučių 

koncentraciją 

vandenyje, 

apskaičiuotą 

pagal 

specifikacijas, 

kuriose nurodyta, 

kiek daugiausia jo 

migruoja iš 

atitinkamo 

polimero, 

besiliečiančio su 

vandeniu. 

Stibis 5,0 μg/l  

Arsenas 10 μg/l  

Benzenas 1,0 μg/l  

Benzo(a)pirenas 0,010 μg/l  

Beta-estradiolis 

(50-28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenolis A 0,1 μg/l  

Boras 1,5 mg/l  

Bromatas 10 μg/l  

Kadmis 5,0 μg/l  

Chloratas 0,25 mg/l  

Chloritas 0,25 mg/l  
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Chromas 25 μg/l Vertė turi būti 

pasiekta ne vėliau 

kaip iki [dešimt 

metų nuo šios 

direktyvos 

įsigaliojimo 

dienos]. Iki tos 

dienos chromo 

parametro vertė 

yra 50 μg/l. 

Varis 2,0 mg/l  

Cianidas 50 μg/l  

1,2-dichloretanas 3,0 μg/l  

Epichlorhidrinas 0,10 μg/l Šio parametro 

vertė reiškia 

monomero 

likučių 

koncentraciją 

vandenyje, 

apskaičiuotą 

pagal 

specifikacijas, 

kuriose nurodyta, 

kiek daugiausia jo 

migruoja iš 

atitinkamo 

polimero, 

besiliečiančio su 

vandeniu. 

Fluoridas 1,5 mg/l  

Haloacetinės 

rūgštys (HAA) 

80 μg/l Šių devynių 

reprezentatyvių 

medžiagų suma: 

monochloracto 

rūgšties, 

dichloracto 

rūgšties ir 

trichloracto 

rūgšties, 

monobromacto 

rūgšties ir 

dibromacto 

rūgšties, 

bromochloracto 

rūgšties, 



 

AM\1166489LT.docx  PE624.160v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

bromodichloracto 

rūgšties, 

dibromchloracto 

rūgšties ir 

tribromacto 

rūgšties. 

Švinas 5 μg/l Vertė turi būti 

pasiekta ne vėliau 

kaip iki [dešimt 

metų nuo šios 

direktyvos 

įsigaliojimo 

dienos]. Iki tos 

dienos švino 

parametro vertė 

yra 10 μg/l. 

Gyvsidabris 1,0 μg/l  

Microcistinas-LR 10 μg/l  

Nikelis 20 μg/l  

Nitratas 50 mg/l Valstybės narės 

užtikrina, kad 

būtų laikomasi 

sąlygos 

[nitratas]/50 + 

[nitritas]/3 ≤ 1 

(laužtiniuose 

skliaustuose 

įrašomos nitratui 

(NO3) ir nitritui 

(NO2) nustatytos 

koncentracijos 

mg/l) ir kad 

nitritams 

nustatytos 0,10 

mg/l vertės būtų 

laikomasi 

vandenyje, 

ištekančiame iš 

vandens ruošimo 

įrenginių. 

Nitritas 0,50 mg/l Valstybės narės 

užtikrina, kad 

būtų laikomasi 

sąlygos 

[nitratas]/50 + 
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[nitritas]/3 ≤ 1 

(laužtiniuose 

skliaustuose 

įrašomos nitratui 

(NO3) ir nitritui 

(NO2) nustatytos 

koncentracijos 

mg/l) ir kad 

nitritams 

nustatytos 0,10 

mg/l vertės būtų 

laikomasi 

vandenyje, 

ištekančiame iš 

vandens ruošimo 

įrenginių. 

Nonilfenolis 0,3 μg/l  

Pesticidai 0,10 μg/l Pesticidai – tai: 

   organiniai 

insekticidai, 

   organiniai 

herbicidai, 

   organiniai 

fungicidai, 

   organiniai 

nematocidai, 

   organiniai 

akaricidai, 

   organiniai 

algicidai, 

   organiniai 

rodenticidai, 

   organiniai 

slimicidai, 

   susiję produktai 

(inter alia, 

augimo 

reguliatoriai) bei 

jų atitinkami 

metabolitai 

apibrėžti 

Reglamento (EB) 

Nr. 1107/2009 3 
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straipsnio 32 

punkte1 

   Ši parametro 

vertė taikoma 

kiekvienam 

atskiram 

pesticidui. 

   Aldrino, 

dieldrino, 

heptachloro ir 

heptachloro 

epoksido 

parametro vertė 

yra 0,030 μg/l.  

Pesticidų suma 0,50 μg/l Pesticidų suma – 

visų atskirų 

pesticidų, 

nurodytų 

pirmesnėje 

skiltyje, aptiktų ir 

apskaičiuotų 

atliekant 

monitoringą, 

suma. 

PFAS 0,10 μg/l PFAS – kiekviena 

atskira per- ir 

polifluoralkilinta 

cheminė 

medžiaga 

(cheminė 

formulė: 

CnF2n+1−R). 

Pagal formulę 

taip pat 

nustatomas 

skirtumas tarp 

ilgosios 

grandinės ir 

trumposios 

grandinės PFAS. 

 

 Ši direktyva 

taikoma tik 

ilgosios 

grandinės PFAS. 
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Ši atskirų PFAS 

parametro vertė 

bus taikoma tik 

toms PFAS, 

kurios, remiantis 

šios direktyvos 8 

straipsnyje 

nurodyto 

pavojingumo 

vertinimo 

rezultatais, yra 

pavojingos 

žmonių sveikatai. 

PFAS suma 0,50 μg/l PFAS suma – 

per- ir 

polifluoralkilintų 

cheminių 

medžiagų suma 

(cheminė 

formulė: 

CnF2n+1−R). 

Ši PFAS sumos 

parametro vertė 

bus taikoma tik 

toms PFAS, 

kurios, remiantis 

šios direktyvos 8 

straipsnyje 

nurodyto 

pavojingumo 

vertinimo 

rezultatais, yra 

pavojingos 

žmonių sveikatai. 

Daugiacikliai 

aromatiniai 

angliavandeniliai 

0,10 μg/l Išvardytų 

junginių 

koncentracijų 

suma 

Selenas 30 μg/l Jei įmanoma, 

valstybės narės 

siekia mažesnės 

vertės 

nesumažindamos 

dezinfekcijos 

veiksmingumo. 
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Tetrachloretenas 

ir trichloretenas 

10 μg/l Šių junginių 

koncentracijų 

suma: 

chloroformo, 

bromoformo, 

dibromochlormet

ano, 

bromodichlormet

ano. 

Trihalogenmetan

ų suma 

100 μg/l  

   Šio parametro 

vertė reiškia 

monomero 

likučių 

koncentraciją 

vandenyje, 

apskaičiuotą 

pagal 

specifikacijas, 

kuriose nurodyta, 

kiek daugiausia jo 

migruoja iš 

atitinkamo 

polimero, 

besiliečiančio su 

vandeniu. 

Uranas 30 μg/l  

Vinilchloridas 0,50 μg/l Šio parametro 

vertė reiškia 

monomero 

likučių 

koncentraciją 

vandenyje, 

apskaičiuotą 

pagal 

specifikacijas, 

kuriose nurodyta, 

kiek daugiausia jo 

migruoja iš 

atitinkamo 

polimero, 

besiliečiančio su 

vandeniu. 

 

__________________ 
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2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl 

augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB 

ir 91/414/EEB (OL L 309, 2009 11 24, p. 1). 

Or. en 

 

 


