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17.10.2018 A8-0288/219 

Изменение  219 

Лин Бойлан, Елеонора Форенца, Патрик Льо Ярик, Димитриос Пападимулис, 

София Сакорафа, Сабине Льозинг, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка 

Кунева, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Люк 

Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 – буква б а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  ба) забрана за прекъсване на 

водоснабдяването за домакинствата 

от страна на водоснабдителните 

предприятия; 

Or. en 

Обосновка 

Домакинствата трябва да бъдат държани свързани към питейната вода, независимо 

дали водоснабдителното предприятие е публична или частна собственост: правото 

им на свободен достъп до вода не може да бъде отказано. 
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17.10.2018 A8-0288/220 

Изменение  220 

Лин Бойлан, Елеонора Форенца, Патрик Льо Ярик, Димитриос Пападимулис, 

София Сакорафа, Сабине Льозинг, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка 

Кунева, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Люк 

Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 1 – буква в – подточка ii 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) насърчаване на снабдяването 

на административните и обществените 

сгради с такива води; 

ii) гарантиране на безплатното 

снабдяване на административните и 

обществените сгради с такива води, 

както и възпиране от употребата на 

вода, поставена в бутилки или в 

съдове за еднократна употреба, в тези 

администрации и сгради; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/221 

Изменение  221 

Лин Бойлан, Елеонора Форенца, Патрик Льо Ярик, Димитриос Пападимулис, 

София Сакорафа, Сабине Льозинг, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка 

Кунева, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Люк 

Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

Предложение за директива 

Член 13 – параграф 2 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  2а. Като се имат предвид 

данните, събрани в съответствие с 

разпоредбите по член 15, параграф 1, 

точка а), Комисията си сътрудничи с 

държавите членки в подкрепа на 

общините в Съюза да могат да 

получат достъп до техническа 

помощ, до наличното финансиране от 

Съюза и до дългосрочни публични 

заеми при преференциални лихвени 

проценти, особено с цел да 

поддържат и да подновяват своята 

водна инфраструктура, така че да се 

гарантира предоставянето на 

висококачествена вода и да се 

разшири предоставянето на услуги, 

свързани с водата и 

канализационната инфраструктура, 

за уязвимите и маргинализираните 

групи от населението. 

Or. en 
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Обосновка 

За да се даде възможност за най-ефективно прилагане на тази директива, е от 

съществено значение Комисията да предоставя на държавите членки всяко 

сътрудничество, също като активира и публични финансови средства и заеми за 

поддържане и подобряване на ефективността и капацитета на водната 

инфраструктура на онези общини в рамките на Съюза, в които уязвимите групи биха 

могли да бъдат по-необлагодетелствани. 



 

AM\1166491BG.docx  PE624.160v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

17.10.2018 A8-0288/222 

Изменение  222 

Лин Бойлан, Елеонора Форенца, Патрик Льо Ярик, Димитриос Пападимулис, 

София Сакорафа, Сабине Льозинг, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка 

Кунева, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Люк 

Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

Предложение за директива 

Член 15 – параграф 3 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  3а. За да подпомогне държавите 

членки при прилагането на 

настоящия член, Комисията създава, 

по целесъобразност, в 

сътрудничество с държавите членки 

Обсерватория на Съюза за водната 

бедност с цел насърчаване на 

разработването на общи показатели 

за оценка на физическия и 

икономическия достъп до вода, 

осигуряване на удобен за ползване 

ресурс с отворен достъп, който ще 

насърчава участието на обществото 

по въпроса за водната бедност, 

разпространяване на информация и 

добри практики за осигуряване на 

достъп до вода за всички, улесняване 

на обмена на знания между 

заинтересованите страни, както и 

подпомагане на вземането на 

информирани решения на местно и 

национално равнище и на равнището 

на Съюза. 

Or. en 
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Обосновка 

Създаването на Обсерватория за водната бедност би могло да бъде полезно, за да се 

осигури необвързващ обмен на информация и разпространение на най-добри практики, 

без намеса в оценката на прилагането на директивата от държавите членки. 
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17.10.2018 A8-0288/223 

Изменение  223 

Лин Бойлан, Елеонора Форенца, Патрик Льо Ярик, Димитриос Пападимулис, 

София Сакорафа, Сабине Льозинг, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка 

Кунева, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Люк 

Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

Предложение за директива 

Приложение I – част Б – таблица  

 

 

Текст, предложен от Комисията 

Химични параметри 

Параметър Параметрична 

стойност 

Единица Забележки 

Акриламид 0,10 μg/l  Параметричната стойност се 

отнася за остатъчната 

концентрация на мономери във 

водата, изчислена съобразно 

спецификациите за максимална 

миграция на съответния полимер 

в контакт с вода.  

Антимон 5,0 μg/l  

Арсен 10 μg/l  

Бензен 1,0 μg/l  

Бензо[a]пирен 0 010 μg/l  

 Бета-естрадиол 

(50-28-2)   

 0 001    μg/l    

 Бисфенол A    0,01    μg/l    
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Бор 1,0 mg/l  

Бромати 10 μg/l  

Кадмий 5,0 μg/l  

 Хлорати    0,25    mg/l    

 Хлорити    0,25    mg/l    

Хром  25   μg/l  Срокът за постигане на 

съответствие с тази стойност е не 

по-късно от [10 години след 

влизането в сила на настоящата 

директива]. Дотогава 

параметричната стойност за хром 

е 50 μg/l.   

Мед 2,0 mg/l  

Цианиди 50 μg/l  

1,2-дихлорoетан 3,0 μg/l  

Епихлорохидрин 0,10 μg/l  Параметричната стойност се 

отнася за остатъчната 

концентрация на мономери във 

водата, изчислена съобразно 

спецификациите за максимална 

миграция на съответния полимер 

в контакт с вода.  

Флуориди 1,5 mg/l  

 Халооцетни 

киселини   

 80    μg/l    Сума от следните девет 

представителни вещества: 

монохлоро-, дихлоро- и 

трихлорооцетна киселина, моно- 

и дибромооцетна киселина, 

бромохлорооцетна киселина, 

бромодихлорооцетна киселина, 

дибромохлорооцетна киселина и 

трибромооцетна киселина.   

Олово  5   μg/l  Срокът за постигане на 

съответствие с тази стойност е не 

по-късно от [10 години след 

влизането в сила на настоящата 

директива]. Дотогава 
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параметричната стойност за олово 

е 10 μg/l.   

Живак 1,0 μg/l  

 Микроцистин-LR    1,0    μg/l    

Никел 20 μg/l  

Нитрати 50 mg/l  Държавите членки гарантират 

спазване на условието, според 

което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 

≤ 1 (концентрацията в mg/l за 

нитратите (NO3) и за нитритите 

(NO2) е посочена в квадратни 

скоби), и съответствие със 

стойността 0,10 mg/l за нитритите 

за водите на изхода на 

пречиствателните инсталации.  

Нитрити 0,50 mg/l  Държавите членки гарантират 

спазване на условието, според 

което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 

≤ 1 (концентрацията в mg/l за 

нитратите (NO3) и за нитритите 

(NO2) e посочена в квадратни 

скоби), и съответствие със 

стойността 0,10 mg/l за нитритите 

за водите на изхода на 

пречиствателните инсталации.  

 Нонилфенол    0,3    μg/l   

Пестициди 0,10 μg/l  „Пестициди“ означава: 

– органични инсектициди, 

– органични хербициди, 

– органични фунгициди, 

– органични нематоциди, 

– органични акарициди, 

– органични алгициди, 

– органични родентициди, 
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– органични слимициди, 

– сродни продукти (inter 

alia, регулатори на 

растежа) 

и техните метаболити, както са 

определени в член 3, точка 32 от 

Регламент (ЕО) № 1107/20091  . 

 Параметричната стойност се 

прилага за всеки отделен 

пестицид.  

Параметричната стойност за 

алдрин, диелдрин, хептахлор и 

хептахлорепоксид е 0,030 μg/l.  

Пестициди — общо 0,50 μg/l  „Пестициди — общо“ означава 

сумата от всички установени и 

измерени отделни пестициди в 

рамките на процедурата за 

контрол.   

 PFAS   0,10  μg/l    „PFAS“ означава всяко отделно 

пер- и полифлуороалкилирано 

вещество (химична формула 

CnF2n+1−R).   

 PFASs — общо   0,50  μg/l    „PFASs — общо“ означава 

сумата от пер- и 

полифлуороалкилираните 

вещества (химична формула 

CnF2n+1−R).   

Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

0,10 μg/l  Сума от концентрациите на 

следните определени съединения: 

бензо[b]флуорантен, 

бензо[k]флуорантен, 

бензо[ghi]перилен и индено[1,2,3-

cd]пирен  . 

Селен 10 μg/l  

  Тетрахлороетен и 

трихлороетен   

10 μg/l Сума  от концентрациите с 

отбелязани  на определените 

параметри 
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Трихалометани 

(ТХМ) — общо 

100 μg/l  Когато е възможно и без да се 

нарушава дезинфекцията 

държавите членки трябва да се 

стараят да постигнат по-ниска 

стойност. 

Сума от концентрациите на 

следните определени съединения: 

хлороформ, бромоформ, 

дибромохлорометан и 

бромодихлорометан.  

 Уран    30    μg/l    

Винилхлорид 0,50 μg/l  Параметричната стойност се 

отнася за остатъчната 

концентрация на мономери във 

водата, изчислена съобразно 

спецификациите за максимална 

миграция на съответния полимер 

в контакт с вода.  

__________________ 

1 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 

2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на 

директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1). 

 

 

Изменение 

Химични параметри 

Параметър Параметрична 

стойност 

Единица Забележки 

Акриламид 0,10 μg/l  Параметричната стойност се 

отнася за остатъчната 

концентрация на мономери във 

водата, изчислена съобразно 

спецификациите за максимална 

миграция на съответния полимер 

в контакт с вода.  

Антимон 5,0 μg/l  

Арсен 10 μg/l  
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Бензен 1,0 μg/l  

Бензо[a]пирен 0 010 μg/l  

 Бета-естрадиол 

(50-28-2)   

 0 001    μg/l    

 Бисфенол A    0,01    μg/l    

Бор 1,0 mg/l  

Бромати 10 μg/l  

Кадмий 5,0 μg/l  

 Хлорати    0,25    mg/l    

 Хлорити    0,25    mg/l    

Хром  25   μg/l  Срокът за постигане на 

съответствие с тази стойност е не 

по-късно от [10 години след 

влизането в сила на настоящата 

директива]. Дотогава 

параметричната стойност за хром 

е 50 μg/l.   

Мед 2,0 mg/l  

Цианиди 50 μg/l  

1,2-дихлорoетан 3,0 μg/l  

Епихлорохидрин 0,10 μg/l  Параметричната стойност се 

отнася за остатъчната 

концентрация на мономери във 

водата, изчислена съобразно 

спецификациите за максимална 

миграция на съответния полимер 

в контакт с вода.  

Флуориди 1,5 mg/l  

 Халооцетни 

киселини   

 80    μg/l    Сума от следните девет 

представителни вещества: 

монохлоро-, дихлоро- и 

трихлорооцетна киселина, моно- 

и дибромооцетна киселина, 

бромохлорооцетна киселина, 
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бромодихлорооцетна киселина, 

дибромохлорооцетна киселина и 

трибромооцетна киселина.   

Олово  5   μg/l  Срокът за постигане на 

съответствие с тази стойност е не 

по-късно от [10 години след 

влизането в сила на настоящата 

директива]. Дотогава 

параметричната стойност за 

олово е 10 μg/l.   

Живак 1,0 μg/l  

 Микроцистин-LR    1,0    μg/l    

Никел 20 μg/l  

Нитрати 50 mg/l  Държавите членки гарантират 

спазване на условието, според 

което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 

≤ 1 (концентрацията в mg/l за 

нитратите (NO3) и за нитритите 

(NO2) е посочена в квадратни 

скоби), и съответствие със 

стойността 0,10 mg/l за 

нитритите за водите на изхода на 

пречиствателните инсталации.  

Нитрити 0,50 mg/l  Държавите членки гарантират 

спазване на условието, според 

което [нитрати]/50 + [нитрити]/3 

≤ 1 (концентрацията в mg/l за 

нитратите (NO3) и за нитритите 

(NO2) e посочена в квадратни 

скоби), и съответствие със 

стойността 0,10 mg/l за 

нитритите за водите на изхода на 

пречиствателните инсталации.  

 Нонилфенол    0,3    μg/l   

Пестициди 0,10 μg/l  „Пестициди“ означава: 

– органични инсектициди, 

– органични хербициди, 

– органични фунгициди, 
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– органични нематоциди, 

– органични акарициди, 

– органични алгициди, 

– органични родентициди, 

– органични слимициди, 

– сродни продукти (inter 

alia, регулатори на 

растежа) 

и техните метаболити   , както са 

определени в член 3, точка 32 от 

Регламент (ЕО) № 1107/20091  . 

 Параметричната стойност се 

прилага за всеки отделен 

пестицид.  

Параметричната стойност за 

алдрин, диелдрин, хептахлор и 

хептахлорепоксид е 0,030 μg/l.  

Пестициди — общо 0,50 μg/l  „Пестициди — общо“ означава 

сумата от всички установени и 

измерени отделни пестициди в 

рамките на процедурата за 

контрол.   

 PFAS    0,01  μg/l    „PFAS“ означава всяко отделно 

пер- и полифлуороалкилирано 

вещество (химична формула 

CnF2n+1−R).   

 PFASs — общо    0,05   μg/l    „PFASs — общо“ означава 

сумата от пер- и 

полифлуороалкилираните 

вещества (химична формула 

CnF2n+1−R).   

Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

0,10 μg/l  

 Сума от концентрациите на 

следните определени 

съединения: бензо[b]флуорантен, 

бензо[k]флуорантен, 
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бензо[ghi]перилен и 

индено[1,2,3-cd]пирен  . 

Селен 10 μg/l  

 Тетрахлороетен и 

трихлороетен   

10 μg/l Сума  от концентрациите с 

отбелязани  на определените 

параметри 

Трихалометани 

(ТХМ) — общо 

100 μg/l  Когато е възможно и без да се 

нарушава дезинфекцията 

държавите членки трябва да се 

стараят да постигнат по-ниска 

стойност. 

Сума от концентрациите на 

следните определени 

съединения: хлороформ, 

бромоформ, дибромохлорометан 

и бромодихлорометан.  

 Уран    30    μg/l    

Винилхлорид 0,50 μg/l  Параметричната стойност се 

отнася за остатъчната 

концентрация на мономери във 

водата, изчислена съобразно 

спецификациите за максимална 

миграция на съответния полимер 

в контакт с вода.  

__________________ 

1 Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 

2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на 

директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (OВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1). 

 

Or. en 

Обосновка 

При оценката на концентрацията на вредни вещества Епидемиологичната обсерватория на 

здравето на хората предоставя всички стойности в нанограми като по-тясно свързани с 

последиците за хората. Поради това предлаганата стойност в микрограми трябва да бъде 

актуализирана по подходящ начин, с цел да се осигури ефективен надежден праг на PFAS. 

Освен това много нови PFAS от 2-ро и 3-то поколение, които още не са открити, се 

доставят във водата и се натрупват към вече познатите PFAS. 
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17.10.2018 A8-0288/224 

Изменение  224 

Лин Бойлан, Елеонора Форенца, Патрик Льо Ярик, Димитриос Пападимулис, 

София Сакорафа, Сабине Льозинг, Стелиос Кулоглу, Меря Кюльонен, Костадинка 

Кунева, Иржи Мащалка, Мариза Матиаш, Неоклис Силикиотис, Такис 

Хаджигеоргиу, Барбара Спинели, Анхела Валина, Палома Лопес Бермехо, Люк 

Минг Фланаган 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0288/2018 

Мишел Дантен 

Качество на водите, предназначени за консумация от човека 

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

Предложение за директива 

Приложение III – част Б – точка 1 – таблица 1 

 

Текст, предложен от Комисията 

Таблица 1 

Минимално метрологично качество, изразено чрез характеристиката „неопределеност на 

измерването“ 

Параметри Неопределеност на измерването 

(вж. забележка 1) 

Процент от параметричната стойност  

Забележки 

 Акриламид   30   

Антимон 40  

Арсен 30  

Бензо[a]пирен 50 Вж. забележка 2 

Бензен 40  

 Бета-естрадиол (50-28-2)   50   

 Бисфенол А   50   

Бор 25  

Бромати 40  

Кадмий 25  

 Хлорати   30   
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 Хлорити   30   

Хром 30  

Мед 25  

Цианиди 30 Вж. забележка 3 

1,2-дихлорoетан 40  

 Епихлорохидрин   30   

Флуориди 20  

 Халооцетни киселини   50   

Олово 25  

Живак 30  

 Микроцистин-LR   30   

Никел 25  

Нитрати 15  

Нитрити 20  

 Нонилфенол   50   

Пестициди 30 Вж. забележка 4 

 PFASs   50   

Полициклични ароматни 

въглеводороди 

 30  Вж. забележка 5 

Селен 40  

Тетрахлороетен 30 Вж. забележка 6 

Трихлороетен 40 Вж. забележка 6 

Трихалометани — общо 40 Вж. забележка 5 

 Уран   30   

 Винилхлорид   50   
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Изменение 

Таблица 1 

Минимално метрологично качество, изразено чрез характеристиката „неопределеност на 

измерването“ 

Параметри Неопределеност на измерването 

(вж. забележка 1) 

Процент от параметричната стойност  

Забележки 

 Акриламид   30   

Антимон 40  

Арсен 30  

Бензо[a]пирен 50 Вж. забележка 2 

Бензен 40  

 Бета-естрадиол (50-28-2)   50   

 Бисфенол А   50   

Бор 25  

Бромати 40  

Кадмий 25  

 Хлорати   30   

 Хлорити   30   

Хром 30  

Мед 25  

Цианиди 30 Вж. забележка 3 

1,2-дихлорoетан 40  

 Епихлорохидрин   30   

Флуориди 20  

 Халооцетни киселини   50   

Олово 25  

Живак 30  
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 Микроцистин-LR   30   

Никел 25  

Нитрати 15  

Нитрити 20  

 Нонилфенол   50   

Пестициди 30 Вж. забележка 4 

 PFASs   20   

Полициклични ароматни 

въглеводороди 

 30  Вж. забележка 5 

Селен 40  

Тетрахлороетен 30 Вж. забележка 6 

Трихлороетен 40 Вж. забележка 6 

Трихалометани — общо 40 Вж. забележка 5 

 Уран   30   

 Винилхлорид   50   

 

Or. en 

Обосновка 

Несигурност при измерването на PFAS от порядъка на до 50% е прекомерна и не 

съответства дори на съществуващите и използвани от обсерваторията на здравето на 

хората медицински изделия, за чиито стойности са предвидени максимум 20%, както се 

предлага в изменения текст. 

 

 


