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17.10.2018 A8-0288/219 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera b a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ba) zakaz odłączania wody 

gospodarstwom domowym przez 

dostawców; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Gospodarstwa domowe muszą mieć stały dostęp wody pitnej, niezależnie od tego, czy 

dostawca wody jest przedsiębiorstwem publicznym czy prywatnym: mają prawo do 

bezpłatnego dostępu do wody, którego nie można im odmówić. 
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17.10.2018 A8-0288/220 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 1 – litera c – podpunkt ii 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) działania zachęcające do 

udostępniania takiej wody w budynkach 

administracji i użyteczności publicznej; 

(ii) zapewnienie darmowego dostępu 

do takiej wody w budynkach administracji 

i użyteczności publicznej, a także 

zniechęcanie do korzystania z wody w 

butelkach lub pojemnikach 

jednorazowego użytku w budynkach 

administracji i użyteczności publicznej; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/221 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  2a. Biorąc pod uwagę dane 

zgromadzone na mocy przepisów art. 15 

ust. 1 lit. a) Komisja współpracuje z 

państwami członkowskimi, aby udzielać 

wsparcia gminom w Unii i umożliwić im 

dostęp do pomocy technicznej, funduszy 

unijnych, z których mogłyby skorzystać, 

oraz długoterminowych pożyczek 

publicznych o preferencyjnym 

oprocentowaniu, szczególnie w celu 

utrzymania i modernizacji infrastruktury 

wodociągowej służącej zapewnieniu 

zaopatrzenia w wysokiej jakości wodę, a 

także w celu rozszerzenia usług wodno-

kanalizacyjnych na znajdujące się w 

niekorzystnej sytuacji i zmarginalizowane 

grupy ludności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Aby umożliwić jak najskuteczniejsze wdrożenie tej dyrektywy, ważne jest, aby Komisja 

zaoferowała wszystkim państwom członkowskim współpracę również w zakresie 

uruchamiania publicznych funduszy oraz pożyczek na utrzymanie i poprawę efektywności i 

możliwości infrastruktury wodociągowej tych gmin w obrębie Unii, w których grupy w 
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niekorzystnej sytuacji mogą doświadczyć więcej niedogodności. 
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17.10.2018 A8-0288/222 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  3a. Aby wesprzeć państwa 

członkowskie we wdrażaniu niniejszego 

artykułu, Komisja ustanawia, w 

stosownych przypadkach we współpracy z 

państwami członkowskimi, unijne 

obserwatorium ubóstwa wodnego w celu 

promowania rozwoju wspólnych 

wskaźników służących do oceny 

fizycznego i ekonomicznego dostępu do 

wody; zapewnienia przyjaznych dla 

użytkownika zasobów o otwartym 

dostępie, które będą promować 

zaangażowanie społeczeństwa w kwestie 

ubóstwa wodnego; rozpowszechniania 

informacji i dobrych praktyk, aby 

zapewnić wszystkim dostęp do wody; 

ułatwiania wymiany wiedzy między 

zainteresowanymi stronami, a także 

wspierania świadomego podejmowania 

decyzji na szczeblu lokalnym, krajowym i 

unijnym. 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Utworzenie obserwatorium ubóstwa wodnego mogłoby być przydatne w celu umożliwienia 

niewiążącej wymiany informacji i rozpowszechniania najlepszych praktyk, bez ingerowania w 

ocenę wdrażania dyrektywy przez państwa członkowskie. 
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17.10.2018 A8-0288/223 

Poprawka  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 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik I – część B – tabela 1  

Tekst proponowany przez Komisję 

Parametry chemiczne 

Parametr Wartość 

parametryczna 

Jednostka Uwagi 

Amid kwasu 

akrylowego 

0,10 μg/l Wartość parametryczna 

odnosi się do stężenia 

pozostałości monomeru 

w wodzie obliczonego 

zgodnie ze 

specyfikacjami 

maksymalnego 

uwalniania z 

odpowiedniego 

polimeru w kontakcie z 

wodą. 

Antymon 5,0 μg/l  

Arsen 10 μg/l  

Benzen 1,0 μg/l  

Benzo(a)piren 0,010 μg/l  

Beta-estradiol 

(50-28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,01 μg/l  

Bor 1,0 mg/l  

Bromiany 10 μg/l  
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Kadm 5,0 μg/l  

Chlorany 0,25 mg/l  

Chloryny 0,25 mg/l  

Chrom 25 μg/l Wartość musi zostać 

osiągnięta najpóźniej do 

dnia [10 years after the 

entry into force of this 

Directive] r. Wartość 

parametryczna dla 

chromu do tej daty 

wynosi 50 μg/l. 

Miedź 2,0 mg/l  

Cyjanki 50 μg/l  

1,2-dichloroetan, 3,0 μg/l  

Epichlorohydryna 0,10 μg/l Wartość parametryczna 

odnosi się do stężenia 

pozostałości monomeru 

w wodzie obliczonego 

zgodnie ze 

specyfikacjami 

maksymalnego 

uwalniania z 

odpowiedniego 

polimeru w kontakcie z 

wodą. 

Fluorki 1,5 mg/l  

Kwasy 

halogenooctowe 

(HAA) 

80 μg/l Suma następujących 

dziewięciu substancji 

reprezentatywnych: 

kwas monochloro-, 

dichloro- oraz 

trichlorooctowy, kwas 

mono- oraz 

dibromooctowy, kwas 

bromochlorooctowy, 

kwas 

bromodichlorooctowy, 

kwas 

dibromochlorooctowy 

oraz kwas 

tribromooctowy. 

Ołów 5 μg/l Wartość musi zostać 

osiągnięta najpóźniej do 
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dnia [10 years after the 

entry into force of this 

Directive] r. Wartość 

parametryczna dla 

ołowiu do tej daty 

wynosi 10 μg/l. 

Rtęć 1,0 μg/l  

Mikrocystyna-LR 10 μg/l  

Nikiel 20 μg/l  

Azotany 50 mg/l Państwa członkowskie 

muszą zapewnić, aby 

spełniony był warunek: 

[azotany]/50 + 

[azotyny]/3 ≤ 1, gdzie 

nawiasy kwadratowe 

oznaczają stężenie 

azotanów (NO3) i 

azotynów (NO2) w 

mg/l, a po uzdatnieniu 

wody zachowano 

wartość 0,10 mg/l dla 

azotynów. 

Azotyny 0.50 mg/l Państwa członkowskie 

muszą zapewnić, aby 

spełniony był warunek: 

[azotany]/50 + 

[azotyny]/3 ≤ 1, gdzie 

nawiasy kwadratowe 

oznaczają stężenie 

azotanów (NO3) i 

azotynów (NO2) w 

mg/l, a po uzdatnieniu 

wody zachowano 

wartość 0,10 mg/l dla 

azotynów. 

Nonylofenol 0,3 μg/l  

Pestycydy 0,10 μg/l „Pestycydy” oznaczają: 

 organiczne 

insektycydy, 

 organiczne 

herbicydy, 

 organiczne 
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fungicydy, 

 organiczne 

nematocydy, 

 organiczne 

akarycydy, 

 organiczne 

algicydy, 

 organiczne 

rodentycydy, 

 organiczne 

slimicydy, 

 produkty pochodne 

(między innymi 

regulatory wzrostu)  

oraz ich istotne 

metabolity 

zdefiniowane w art. 3 

pkt 32 rozporządzenia 

(WE) nr 1107/20091 . 

Wartość parametryczną 

stosuje się do każdego 

poszczególnego 

pestycydu. 

W przypadku aldryny, 

dieldryny, heptachloru i 

epoksydu heptachloru 

wartość parametryczna 

wynosi 0,030 μg/l. 

Pestycydy – 

Ogółem 

0,50 μg/l „Pestycydy – Ogółem” 

oznaczają sumę 

poszczególnych 

pestycydów, 

zdefiniowanych w 

poprzednim wierszu, 

wykrytych i 

oznaczonych ilościowo 

w ramach procedury 

monitorowania. 

PFAS 0,10 μg/l „PFAS” oznacza każdą 

poszczególną 

substancję per- i 
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polifluoroalkilową 

(wzór chemiczny: 

CnF2n+1−R). 

PFAS - Ogółem 0,50 μg/l „PFAS - Ogółem” 

oznacza sumę 

substancji per- i 

polifluoroalkilowych 

(wzór chemiczny: 

CnF2n+1−R). 

Wielopierścienio

we węglowodory 

aromatyczne 

0,10 μg/l Suma stężeń 

następujących 

wymienionych 

związków: 

benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, 

benzo(g,h,i)perylen 

oraz indeno(1,2,3-

cd)piren . 

Selen 10 μg/l  

Tetrachloroeten i 

trichloroeten 

10 μg/l Suma stężeń 

wymienionych 

związków 

Trihalometany – 

Ogółem 

100 μg/l W miarę możliwości 

bez ujemnego wpływu 

na dezynfekcję, 

państwa członkowskie 

powinny dążyć do 

osiągnięcia niższej 

wartości. 

   Suma stężeń 

następujących 

wymienionych 

związków: chloroform, 

trójchlorometan, 

bromoform, 

dibromochlorometan, 

bromodichlorometan. 

Uran 30 μg/l  

Chlorek winylu 0,50 μg/l Wartość parametryczna 

odnosi się do stężenia 

pozostałości monomeru 

w wodzie obliczonego 

zgodnie ze 

specyfikacjami 
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maksymalnego 

uwalniania z 

odpowiedniego 

polimeru w kontakcie z 

wodą. 

__________________ 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 

października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające 

dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s.1). 
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Poprawka 

Parametry chemiczne 

Parametr Wartość 

parametryczna 

Jednostka Uwagi 

Amid kwasu 

akrylowego 

0,10 μg/l Wartość parametryczna 

odnosi się do stężenia 

pozostałości monomeru 

w wodzie obliczonego 

zgodnie ze 

specyfikacjami 

maksymalnego 

uwalniania z 

odpowiedniego 

polimeru w kontakcie z 

wodą. 

Antymon 5,0 μg/l  

Arsen 10 μg/l  

Benzen 1,0 μg/l  

Benzo(a)piren 0,010 μg/l  

Beta-estradiol 

(50-28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,01 μg/l  

Bor 1,0 mg/l  

Bromiany 10 μg/l  

Kadm 5,0 μg/l  

Chlorany 0,25 mg/l  

Chloryny 0,25 mg/l  

Chrom 25 μg/l Wartość musi zostać 

osiągnięta najpóźniej do 

dnia [10 lat po wejściu 

dyrektywy w życie] r. 

Wartość parametryczna 

dla chromu do tej daty 

wynosi 50 μg/l. 

Miedź 2,0 mg/l  

Cyjanki 50 μg/l  

1,2-dichloroetan, 3,0 μg/l  

Epichlorohydryna 0,10 μg/l Wartość parametryczna 
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odnosi się do stężenia 

pozostałości monomeru 

w wodzie obliczonego 

zgodnie ze 

specyfikacjami 

maksymalnego 

uwalniania z 

odpowiedniego 

polimeru w kontakcie z 

wodą. 

Fluorki 1,5 mg/l  

Kwasy 

halogenooctowe 

(HAA) 

80 μg/l Suma następujących 

dziewięciu substancji 

reprezentatywnych: 

kwas monochloro-, 

dichloro- oraz 

trichlorooctowy, kwas 

mono- oraz 

dibromooctowy, kwas 

bromochlorooctowy, 

kwas 

bromodichlorooctowy, 

kwas 

dibromochlorooctowy 

oraz kwas 

tribromooctowy. 

Ołów 5 μg/l Wartość musi zostać 

osiągnięta najpóźniej do 

dnia [10 lat po wejściu 

dyrektywy w życie] r. 

Wartość parametryczna 

dla ołowiu do tej daty 

wynosi 10 μg/l. 

Rtęć 1,0 μg/l  

Mikrocystyna-LR 10 μg/l  

Nikiel 20 μg/l  

Azotany 50 mg/l Państwa członkowskie 

muszą zapewnić, aby 

spełniony był warunek: 

[azotany]/50 + 

[azotyny]/3 ≤ 1, gdzie 

nawiasy kwadratowe 

oznaczają stężenie 

azotanów (NO3) i 
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azotynów (NO2) w 

mg/l, a po uzdatnieniu 

wody zachowano 

wartość 0,10 mg/l dla 

azotynów. 

Azotyny 0.50 mg/l Państwa członkowskie 

muszą zapewnić, aby 

spełniony był warunek: 

[azotany]/50 + 

[azotyny]/3 ≤ 1, gdzie 

nawiasy kwadratowe 

oznaczają stężenie 

azotanów (NO3) i 

azotynów (NO2) w 

mg/l, a po uzdatnieniu 

wody zachowano 

wartość 0,10 mg/l dla 

azotynów. 

Nonylofenol 0,3 μg/l  

Pestycydy 0,10 μg/l „Pestycydy” oznaczają: 

 organiczne 

insektycydy, 

 organiczne 

herbicydy, 

 organiczne 

fungicydy, 

 organiczne 

nematocydy, 

 organiczne 

akarycydy, 

 organiczne 

algicydy, 

 organiczne 

rodentycydy, 

 organiczne 

slimicydy, 

 produkty pochodne 

(między innymi 

regulatory wzrostu)  

oraz ich istotne 
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metabolity 

zdefiniowane w art. 3 

pkt 32 rozporządzenia 

(WE) nr 1107/20091 . 

Wartość parametryczną 

stosuje się do każdego 

poszczególnego 

pestycydu. 

W przypadku aldryny, 

dieldryny, heptachloru i 

epoksydu heptachloru 

wartość parametryczna 

wynosi 0,030 μg/l. 

Pestycydy – 

Ogółem 

0,50 μg/l „Pestycydy – Ogółem” 

oznaczają sumę 

poszczególnych 

pestycydów, 

zdefiniowanych w 

poprzednim wierszu, 

wykrytych i 

oznaczonych ilościowo 

w ramach procedury 

monitorowania. 

PFAS 0,01 μg/l „PFAS” oznacza każdą 

poszczególną substancję 

per- i 

polifluoroalkilową 

(wzór chemiczny: 

CnF2n+1−R). 

PFAS - Ogółem 0,05 μg/l „PFAS - Ogółem” 

oznacza sumę 

substancji per- i 

polifluoroalkilowych 

(wzór chemiczny: 

CnF2n+1−R). 

Wielopierścienio

we węglowodory 

aromatyczne 

0,10 μg/l Suma stężeń 

następujących 

wymienionych 

związków: 

benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, 

benzo(g,h,i)perylen oraz 

indeno(1,2,3-cd)piren . 

Selen 10 μg/l  



 

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

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

Tetrachloroeten i 

trichloroeten 

10 μg/l Suma stężeń 

wymienionych 

związków 

Trihalometany – 

Ogółem 

100 μg/l W miarę możliwości 

bez ujemnego wpływu 

na dezynfekcję, państwa 

członkowskie powinny 

dążyć do osiągnięcia 

niższej wartości. 

   Suma stężeń 

następujących 

wymienionych 

związków: chloroform, 

trójchlorometan, 

bromoform, 

dibromochlorometan, 

bromodichlorometan. 

Uran 30 μg/l  

Chlorek winylu 0,50 μg/l Wartość parametryczna 

odnosi się do stężenia 

pozostałości monomeru 

w wodzie obliczonego 

zgodnie ze 

specyfikacjami 

maksymalnego 

uwalniania z 

odpowiedniego 

polimeru w kontakcie z 

wodą. 

__________________ 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 

października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające 

dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s.1). 
 

Or. en 

Uzasadnienie 

Obserwatorium epidemiologiczne ds. zdrowia człowieka w swojej ocenie stężenia substancji 

szkodliwych podaje wszystkie wartości w nanogramach, ponieważ lepiej odzwierciedlają one wpływ 

na zdrowie człowieka. Z tego względu w celu zapewnienia efektywnego i wiarygodnego progu PFAS 

proponowana wartość w mikrogramach musi zostać odpowiednio zaktualizowana Ponadto liczne 

nowe PFAS drugiej i trzeciej generacji, które nie zostały jeszcze wykryte, przedostają się przez wodę 

do już znanych PFAS i tam gromadzą. 
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Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 
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Sprawozdanie A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik III – część B – punkt 1 – tabela 1 
Tekst proponowany przez Komisję 

Tabela 1 

Minimalna charakterystyka wykonania analizy „niepewność pomiaru” 

Parametr Niepewność pomiaru 

(zob. uwaga 1) 

% wartości parametrycznej 

Uwagi 

Amid kwasu akrylowego 30  

Antymon 40  

Arsen 30  

Benzo(a)piren 50 zob. uwaga 2 

Benzen 40  

Beta-estradiol (50-28-2)  50  

Bisfenol A  50  

Bor 25  

Bromiany 40  

Kadm 25  

Chlorany 30  

Chloryny 30  

Chrom 30  

Miedź 25  

Cyjanki 30 zob. uwaga 3 

1,2-dichloroetan 40  
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Epichlorohydryna 30  

Fluorki 20  

HAA 50  

Ołów 25  

Rtęć 30  

Mikrocystyna-LR 30  

Nikiel 25  

Azotany 15  

Azotyny 20  

Nonylofenol 50  

Pestycydy 30 zob. uwaga 4 

PFAS 50  

Wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne 

30 zob. uwaga 5 

Selen 40  

Tetrachloroeten 30 zob. uwaga 6 

Trójchloroetylen 40 zob. uwaga 6 

Trihalometany – ogółem 40 zob. uwaga 5 

Uran 30  

Chlorek winylu 50  

 

 
Poprawka 

Tabela 1 

Minimalna charakterystyka wykonania analizy „niepewność pomiaru” 

Parametr Niepewność pomiaru 

(zob. uwaga 1) 

% wartości parametrycznej 

Uwagi 

Amid kwasu akrylowego 30  

Antymon 40  

Arsen 30  

Benzo(a)piren 50 zob. uwaga 2 

Benzen 40  

Beta-estradiol (50-28-2)  50  
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Bisfenol A  50  

Bor 25  

Bromiany 40  

Kadm 25  

Chlorany 30  

Chloryny 30  

Chrom 30  

Miedź 25  

Cyjanki 30 zob. uwaga 3 

1,2-dichloroetan 40  

Epichlorohydryna 30  

Fluorki 20  

HAA 50  

Ołów 25  

Rtęć 30  

Mikrocystyna-LR 30  

Nikiel 25  

Azotany 15  

Azotyny 20  

Nonylofenol 50  

Pestycydy 30 zob. uwaga 4 

PFAS 20  

Wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne 

30 zob. uwaga 5 

Selen 40  

Tetrachloroeten 30 zob. uwaga 6 

Trójchloroetylen 40 zob. uwaga 6 

Trihalometany – ogółem 40 zob. uwaga 5 

Uran 30  

Chlorek winylu 50  

 

Or. en 
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Uzasadnienie 

Niepewność pomiaru PFAS do 50 % jest nadmierna i niezgodna nawet z istniejącymi i używanymi 

wyrobami medycznymi Obserwatorium Zdrowia Ludzkiego, którego wartości podano na poziomie 

maksymalnie 20 %, jak zaproponowano w zmienionym tekście. 

 

 


