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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

17.10.2018 A8-0288/219 

Módosítás  219 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL 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 

13 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  ba) meg kell tiltani, hogy a 

vízszolgáltatók háztartásokat 

kapcsoljanak le a vízhálózatról; 

Or. en 

Indokolás 

Fent kell tartani a háztartások ivóvízellátáshoz való kapcsolódását, függetlenül attól, hogy a 

vízszolgáltató állami vagy magántulajdonban van-e: a háztartásoknak joguk van a vízhez való 

ingyenes hozzáférésre, amelyet nem lehet megtagadni. 
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17.10.2018 A8-0288/220 

Módosítás  220 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL 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 

13 cikk – 1 bekezdés – c pont – ii pont 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. a közigazgatásban és a 

középületekben az emberi fogyasztásra 

szánt víz biztosításának ösztönzése; 

ii. a közigazgatásban és a 

középületekben az emberi fogyasztásra 

szánt víz ingyenes biztosítása, valamint az 

egyszer használatos műanyag palackokba 

vagy tartályokba töltött víz használatától 

való eltérítés e szerveknél és épületekben; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/221 

Módosítás  221 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL 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 

13 cikk – 2 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (2a) A Bizottság a 15. cikk (1) 

bekezdésének a) pontjában meghatározott 

rendelkezések szerint gyűjtött adatok 

figyelembevételével együttműködik a 

tagállamokkal, hogy támogatást nyújtson 

az uniós önkormányzatoknak a technikai 

segítségnyújtáshoz, a rendelkezésre álló 

uniós finanszírozáshoz és a kedvezményes 

kamatozású hosszú távú állami 

kölcsönökhöz való hozzáféréshez, 

különösen a vízügyi infrastruktúra 

karbantartása és felújítása céljából, 

annak érdekében, hogy biztosítsák a 

veszélyeztetett és marginalizált csoportok 

számára a jó minőségű vízellátást, és 

bővítsék a számukra nyújtott vízellátási és 

szennyvízelvezetési szolgáltatásokat. 

Or. en 

Indokolás 

Az irányelv leghatékonyabb végrehajtásának lehetővé tétele érdekében elengedhetetlen, hogy 

a Bizottság minden együttműködést biztosítson a tagállamok számára az olyan állami 

pénzügyi alapok és kölcsönök aktivizálásához, amelyekre az Unión belül a vízinfrastruktúra 

hatékonyságának és kapacitásának fenntartásához és javításához van szükség, amennyiben a 
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veszélyeztetett csoportok még hátrányosabb helyzetbe kerülhetnek. 
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17.10.2018 A8-0288/222 

Módosítás  222 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL 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 

15 cikk – 3 a bekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

  (3a) Annak érdekében, hogy támogassa 

a tagállamokat e cikk végrehajtásában, a 

Bizottság a tagállamokkal 

együttműködésben adott esetben létrehoz 

egy vízhiánnyal foglalkozó uniós 

megfigyelőközpontot, melynek célja a 

vízhez való fizikai és gazdasági hozzáférés 

felmérését szolgáló közös mutatók 

kidolgozása, egy olyan felhasználóbarát és 

nyílt hozzáférésű eszköz biztosítása, amely 

előmozdítja a nyilvánosság bevonását a 

vízhiánnyal kapcsolatos problémák 

megoldásába, az információk és bevált 

gyakorlatok terjesztése a vízhez való 

általános hozzáférés biztosítása 

érdekében, az érdekelt felek közötti 

tudásmegosztás elősegítése, valamint a 

megalapozott döntéshozatal támogatása 

helyi, nemzeti és uniós szinten. 

Or. en 

Indokolás 

Egy vízhiánnyal foglalkozó uniós megfigyelőközpont létrehozása hasznos lehet a nem kötelező 

információcsere és a bevált gyakorlatok terjesztésének biztosításához, anélkül, hogy 
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beavatkozna az irányelv tagállamok általi végrehajtásának értékelésébe. 
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17.10.2018 A8-0288/223 

Módosítás  223 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL 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 Mértékegys

ég 

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  
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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. 

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  
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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 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 
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szerek (algicidek), 

 szerves rágcsálóirtó 

szerek 

(rodenticidek), 

 szerves csigairtó 

szerek 

(szlimicidek), 

 egyéb hasonló 

termékek (többek 

között 

növekedésszabályoz

ók)  

és ezek metabolitjai, 

bomlási és 

reakciótermékei az 

1107/20091/EK 

rendelet 3. cikkének 32. 

pontjában szereplő 

meghatározás szerint . 

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 
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képlet: CnF2n+1−R). 

Policiklikus 

aromás 

szénhidrogének 

0,10 μg/l A következő 

meghatározott 

vegyületek 

koncentrációjának 

összege: 

benzo(b)fluorantén, 

benzo(k)fluorantén, 

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 

koncentrációjának 

összege 

Trihalometánok – 

összesen 

100 μg/l Amennyiben lehetséges 

a fertőtlenítés hatásának 

veszélyeztetése nélkül, 

a tagállamoknak 

törekedniük kell az 

alacsonyabb értékekre. 

   A következő 

meghatározott 

vegyületek 

koncentrációjának 

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

 



 

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

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Módosítás 

Kémiai paraméterek 

Paraméter Határérték Mértékegys

ég 

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  

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 
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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  

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 
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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), 

 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 

növekedésszabályoz

ók)  

és ezek metabolitjai, 

bomlási és 
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reakciótermékei az 

1107/20091/EK 

rendelet 3. cikkének 32. 

pontjában szereplő 

meghatározás szerint. 

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 0,01 μg/l PFA-k alatt az egyes 

per- és polifluorozott 

alkilezett anyagok 

értendők (kémiai képlet: 

CnF2n+1−R). 

PFA-k – összesen 0,05 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 

koncentrációjának 

összege: 

benzo(b)fluorantén, 

benzo(k)fluorantén, 

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 

koncentrációjának 

összege 
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Trihalometánok – 

összesen 

100 μg/l Amennyiben lehetséges 

a fertőtlenítés hatásának 

veszélyeztetése nélkül, 

a tagállamoknak 

törekedniük kell az 

alacsonyabb értékekre. 

   A következő 

meghatározott 

vegyületek 

koncentrációjának 

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 

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

Az emberi egészséggel foglalkozó járványügyi megfigyelőközpont a káros anyagok értékelésekor 

minden értéket nanogrammban ad meg, mivel az szorosabban összefügg az emberre gyakorolt 

hatásokkal. Ezért a mikrogrammban javasolt értéket ennek megfelelően frissíteni kell, hogy a PFA-kra 

hatékony és megbízható küszöbértéket lehessen meghatározni. Emellett a 2. és 3. generációs új PFA-k 

közül sok még nem mutatható ki, de ezek a vízbe jutnak és kumulálódnak a már ismert PFA-kkal. 
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Módosítás  224 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

a GUE/NGL 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 

III melléklet – B rész – 1 pont – 1 táblázat 
A Bizottság által javasolt szöveg 

1. táblázat 

A módszerrel szembeni minimális követelmény – „mérési bizonytalanság” 

Paraméter Mérési bizonytalanság 

(Lásd az 1. megjegyzést) 

a határérték %-os arányában 

Megjegyzések 

Akrilamid 30  

Antimon 40  

Arzén 30  

Benzo(a)pirén 50 Lásd a 2. megjegyzést. 

Benzol 40  

Béta-ösztradiol (50-28-2)  50  

Biszfenol-A  50  

Bór 25  

Bromát 40  

Kadmium 25  

Klorát 30  

Klorit 30  

Króm 30  

Réz 25  

Cianid 30 Lásd a 3. megjegyzést. 

1,2 – diklór-etán 40  
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Epiklórhidrin 30  

Fluorid 20  

HAA-k 50  

Ólom 25  

Higany 30  

Microcystin-LR 30  

Nikkel 25  

Nitrát 15  

Nitrit 20  

Nonil-fenol 50  

Növényvédő szerek 30 Lásd a 4. megjegyzést. 

PFA-k 50  

Policiklikus aromás 

szénhidrogének 

30 Lásd az 5. megjegyzést. 

Szelén 40  

Tetraklóretilén 30 Lásd a 6. megjegyzést. 

Triklóretilén 40 Lásd a 6. megjegyzést. 

Trihalometánok – összesen 40 Lásd az 5. megjegyzést. 

Urán 30  

Vinilklorid 50  

 

 
Módosítás 

1. táblázat 

A módszerrel szembeni minimális követelmény – „mérési bizonytalanság” 

Paraméter Mérési bizonytalanság 

(Lásd az 1. megjegyzést) 

a határérték %-os arányában 

Megjegyzések 

Akrilamid 30  

Antimon 40  

Arzén 30  

Benzo(a)pirén 50 Lásd a 2. megjegyzést. 

Benzol 40  

Béta-ösztradiol (50-28-2)  50  
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Biszfenol-A  50  

Bór 25  

Bromát 40  

Kadmium 25  

Klorát 30  

Klorit 30  

Króm 30  

Réz 25  

Cianid 30 Lásd a 3. megjegyzést. 

1,2 – diklór-etán 40  

Epiklórhidrin 30  

Fluorid 20  

HAA-k 50  

Ólom 25  

Higany 30  

Microcystin-LR 30  

Nikkel 25  

Nitrát 15  

Nitrit 20  

Nonil-fenol 50  

Növényvédő szerek 30 Lásd a 4. megjegyzést. 

PFA-k 20  

Policiklikus aromás 

szénhidrogének 

30 Lásd az 5. megjegyzést. 

Szelén 40  

Tetraklóretilén 30 Lásd a 6. megjegyzést. 

Triklóretilén 40 Lásd a 6. megjegyzést. 

Trihalometánok – összesen 40 Lásd az 5. megjegyzést. 

Urán 30  

Vinilklorid 50  
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Indokolás 

A PFA-k mérésével kapcsolatos akár 50%-os bizonytalanság eltúlzott és nincs összhangban a Human 

Health Observatory által jelenleg használt orvostechnikai eszközökkel sem, amelyek az érték 

legfeljebb 20%-os eltérését mutatják ki, a módosított szövegben javasoltaknak megfelelően. 

 

 


