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17.10.2018 A8-0288/176 

Pozměňovací návrh  176 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Příloha I – část B – tabulka 1 – řádky 29 a 30 

 

Znění navržené Komisí 

Chemické ukazatele 

Ukazatel Hodnota 

ukazatele 

Jednotka Poznámky 

PFAS 0,10 μg/l Ukazatel „PFAS“ 

označuje každou 

jednotlivou per- 

a polyfluorovano

u alkylovou 

sloučeninu 

(chemický 

vzorec: 

CnF2n+1−R). 

PFAS – celkem 0,50 μg/l Ukazatel „PFAS 

– celkem“ 

označuje součet 

per- 

a polyfluorovanýc

h alkylových 

sloučenin 

(chemický 

vzorec: 

CnF2n+1−R). 

 

Pozměňovací návrh 

Chemické ukazatele 

Ukazatel Hodnota 

ukazatele 

Jednotka Poznámky 
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PFAS 0,01 μg/l Ukazatel „PFAS“ 

označuje každou 

jednotlivou per- 

a polyfluorovano

u alkylovou 

sloučeninu 

(chemický 

vzorec: 

CnF2n+1−R). 

PFAS – celkem 0,05 μg/l Ukazatel „PFAS 

– celkem“ 

označuje součet 

per- 

a polyfluorovanýc

h alkylových 

sloučenin 

(chemický 

vzorec: 

CnF2n+1−R). 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Epidemiologické monitorovací středisko pro lidské zdraví stanoví při posuzování koncentrace 

škodlivých látek všechny hodnoty v nanogramech vzhledem k jejich úzké souvislosti s dopady 

na člověka. Navrhovaná hodnota v mikrogramech tudíž musí být změněna v tomto smyslu, aby 

byla stanovena účinná a spolehlivá mezní hodnoty pro PFAS. Ve vodě je kromě toho 

dodávána řada  PFAS druhé a třetí generace, které se shlukují s již známými PFAS. 
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17.10.2018 A8-0288/177 

Pozměňovací návrh  177 

Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Ignazio 

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

 Návrh směrnice 

Příloha III – část B – bod 1 – tabulka 1 – řádek 28 

 

Znění navržené Komisí 

PFAS 50  

 

Pozměňovací návrh 

PFAS 20  

Or. en 

Odůvodnění 

Nejistota měření PFAS ve výši 50 % je příliš vysoká a není ani v souladu s přístroji, které 

v současné době má a využívá Monitorovací středisko pro lidské zdraví (Human health 

Observatory), jehož hodnoty jsou uváděny s maximální nejistotou 20 %, tak je v textu 

navrhováno. 

 

 


