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17.10.2018 A8-0288/176 

Τροπολογία  176 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα I – μέρος B – πίνακας 1 – σειρές 29 και 30  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Χημικές παράμετροι 

Παράμετρος Παραμετρική 

τιμή 

Μονάδα Σημειώσεις 

PFAS 0,10 μg/l «PFAS»: κάθε 

επιμέρους υπερ- 

και 

πολυφθοριωμένη 

αλκυλιωμένη 

ουσία (χημικός 

τύπος: 

CnF2n+1−R). 

Σύνολο PFAS 0,50 μg/l το σύνολο των 

υπερ- και 

πολυφθοριωμένω

ν αλκυλιωμένων 

ουσιών (χημικός 

τύπος: 

CnF2n+1−R). 

 

Τροπολογία 

Χημικές παράμετροι 

Παράμετρος Παραμετρική 

τιμή 

Μονάδα Σημειώσεις 

PFAS 0,01 μg/l «PFAS»: κάθε 

επιμέρους υπερ- 

και 

πολυφθοριωμένη 

αλκυλιωμένη 

ουσία (χημικός 
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τύπος: 

CnF2n+1−R). 

Σύνολο PFAS 0,05 μg/l «Σύνολο PFAS»: 

το σύνολο των 

υπερ- και 

πολυφθοριωμένω

ν αλκυλιωμένων 

ουσιών (χημικός 

τύπος: 

CnF2n+1−R). 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης βλαβερών ουσιών, το Επιδημιολογικό Παρατηρητήριο 

για την ανθρώπινη υγεία παρέχει όλες τις τιμές σε νανογραμμάρια, καθώς συνδέονται στενότερα 

με τις επιπτώσεις στον άνθρωπο. Επομένως, η προτεινόμενη τιμή σε μικρογραμμάρια πρέπει να 

επικαιροποιηθεί αναλόγως ώστε να υπάρξει ένα αποτελεσματικό, αξιόπιστο κατώτατο όριο για 

τις PFAS. Επίσης, πολλές νέες PFAS δεύτερης και τρίτης γενιάς που δεν ανιχνεύονται ακόμα 

περιέχονται στο νερό και συσσωρεύονται στις ήδη γνωστές PFAS. 
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17.10.2018 A8-0288/177 

Τροπολογία  177 

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

Corrao, Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα II – μέρος B – σημείο 1 – πίνακας 1 – σειρά 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

PFAS 50  

 

Τροπολογία 

PFAS 20  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η αβεβαιότητα μέτρησης των PFAS σε ποσοστό έως 50 % είναι υπερβολική και δεν 

εναρμονίζεται καν με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που υφίστανται και χρησιμοποιούνται από 

το παρατηρητήριο για την ανθρώπινη υγεία, οι τιμές των οποίων έχουν μέγιστη αβεβαιότητα 

20 %, όπως προτείνεται στο κείμενο. 

 

 


