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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

17.10.2018 A8-0288/178 

Τροπολογία  178 

Michel Dantin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης  

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) προληπτικά μέτρα για τη μείωση 

του απαιτούμενου επιπέδου 

επεξεργασίας και για τη 

διαφύλαξη της ποιότητας των 

υδάτων, συμπεριλαμβανομένων 

και των μέτρων που αναφέρονται 

στο άρθρο 11 παράγραφος 3 

στοιχείο δ) της οδηγίας 

2000/60/ΕΚ· 

διαγράφεται 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

17.10.2018 A8-0288/179 

Τροπολογία  179 

Michel Dantin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 A 

   

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα 

Σπόρια Clostridium 

perfringens 

0 Αριθμός/100 ml 

Κολοβακτηριοειδή 0 Αριθμός/100 ml 

Εντερόκοκκοι 0 Αριθμός/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Αριθμός/100 ml 

Αριθμός ετεροτροφικών 

πλακών (HPC) 22o 

Άνευ ασυνήθους 

μεταβολής 

 

Σωματικοί κολιφάγοι 0 Αριθμός/100 ml 

Θολότητα < 1 Νεφελομετρικές μονάδες 

θολότητας  

 

Τροπολογία 

Παράμετρος Παραμετρική τιμή Παράμετρος 

Σπόρια Clostridium 

perfringens 

0 Αριθμός/100 ml 

   

Εντερόκοκκοι 0 Αριθμός/100 ml 

Escherichia coli (E. coli) 0 Αριθμός/100 ml 

   

Σωματικοί κολιφάγοι 0 Αριθμός/100 ml 
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Σημείωση Οι παράμετροι που καθορίζονται στο παρόν μέρος δεν 

ισχύουν για τα νερά πηγής και τα μεταλλικά νερά 

σύμφωνα με την οδηγία 2009/54/ΕΚ». 

 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/180 

Τροπολογία  180 

Michel Dantin 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

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 Β – πίνακας 1

  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Χημικές παράμετροι 

Παράμετρος Παραμετρική 

τιμή 

Μονάδα Σημειώσεις 

Ακρυλαμίδιο 0,10 μg/l Η παραμετρική 

τιμή αναφέρεται 

στη συγκέντρωση 

καταλοίπων 

μονομερούς στο 

νερό όπως 

υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές 

περί μεγίστης 

μετανάστευσης 

από το αντίστοιχο 

πολυμερές όταν 

βρίσκεται σε 

επαφή με το νερό. 

Αντιμόνιο 5,0 μg/l  

Αρσενικό 10 μg/l  

Βενζόλιο 1,0 μg/l  

Βενζο[a]πυρένιο 0.010 μg/l  

β-Οιστραδιόλη 

(50-28-2)   

0.001 μg/l  

Δισφαινόλη Α 0,01 μg/l  

Βόριο 1,0 mg/l  
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Βρωμικά άλατα 10 μg/l  

Κάδμιο 5,0 μg/l  

Χλωρικά άλατα 0,25 mg/l  

Χλωριώδη άλατα 0,25 mg/l  

Χρώμιο 25 μg/l Η τιμή θα έχει 

επιτευχθεί το 

αργότερο μέχρι 

τις [10 χρόνια 

μετά την έναρξη 

ισχύος της 

παρούσας 

οδηγίας]. Η 

παραμετρική τιμή 

για το χρώμιο 

μέχρι την εν λόγω 

ημερομηνία είναι 

50 μg/l. 

Χαλκός 2,0 mg/l  

Κυανιούχα άλατα 50 μg/l  

1,2-

Διχλωροαιθάνιο 

3,0 μg/l  

Επιχλωρυδρίνη 0,10 μg/l Η παραμετρική 

τιμή αναφέρεται 

στη συγκέντρωση 

καταλοίπων 

μονομερούς στο 

νερό όπως 

υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές 

περί μεγίστης 

μετανάστευσης 

από το αντίστοιχο 

πολυμερές όταν 

βρίσκεται σε 

επαφή με το νερό. 

Φθοριούχα άλατα 1,5 mg/l  

Αλογονοοξικά 

οξέα (HAA) 

80 μg/l Άθροισμα των 

ακόλουθων εννέα 

αντιπροσωπευτικ

ών ουσιών: 

μονοχλωρο-, 

διχλωρο- και 
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τριχλωροοξικό 

οξύ, μονο- και 

διβρωμοοξικό 

οξύ, 

βρωμοχλωροοξικ

ό οξύ, 

βρωμοδιχλωροοξι

κό οξύ, 

διβρωμοχλωροοξι

κό οξύ και 

τριβρωμοχλωροο

ξικό οξύ. 

Μόλυβδος 5 μg/l Η τιμή θα έχει 

επιτευχθεί το 

αργότερο μέχρι 

τις [10 χρόνια 

μετά την έναρξη 

ισχύος της 

παρούσας 

οδηγίας]. Η 

παραμετρική τιμή 

για τον μόλυβδο 

μέχρι την εν λόγω 

ημερομηνία είναι 

10 μg/l. 

Υδράργυρος 1,0 μg/l  

Μικροκυστίνη-

LR 

10 μg/l  

Νικέλιο 20 μg/l  

Νιτρικά άλατα 50 mg/l Τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι 

τηρείται ο όρος 

[νιτρικά 

άλατα]/50 + 

[νιτρώδη 

άλατα]/3 ≤ 1, 

όπου οι αγκύλες 

υποδηλούν 

συγκεντρώσεις σε 

mg/l για τα 

νιτρικά άλατα 

(NO3) και για τα 

νιτρώδη άλατα 

(NO2), καθώς και 

ότι η τιμή 0,10 

mg/l για τα 
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νιτρικά άλατα 

τηρείται για το 

νερό που 

προέρχεται από 

εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας. 

Νιτρώδη άλατα 0,50 mg/l Τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι 

τηρείται ο όρος 

[νιτρικά 

άλατα]/50 + 

[νιτρώδη 

άλατα]/3 ≤ 1, 

όπου οι αγκύλες 

υποδηλούν 

συγκεντρώσεις σε 

mg/l για τα 

νιτρικά άλατα 

(NO3) και για τα 

νιτρώδη άλατα 

(NO2), καθώς και 

ότι η τιμή 0,10 

mg/l για τα 

νιτρικά άλατα 

τηρείται για το 

νερό που 

προέρχεται από 

εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας. 

Εννεϋλοφαινόλη 0,3 μg/l  

Παρασιτοκτόνα 0,10 μg/l Ως 

«παρασιτοκτόνα» 

νοούνται: 

   οργανικά 

εντομοκτόνα, 

   οργανικά 

ζιζανιοκτόνα, 

   οργανικά 

μυκητοκτόνα, 

   οργανικά 

νηματωδοκτόνα, 

   οργανικά 

ακαρεοκτόνα, 
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   οργανικά 

φυκοκτόνα, 

   οργανικά 

τρωκτικοκτόνα, 

   οργανικά 

γλινοκτόνα, 

   συναφή προϊόντα 

(μεταξύ άλλων, οι 

ρυθμιστές 

αύξησης) και οι 

σχετικοί 

μεταβολίτες 

αυτών όπως 

ορίζονται στο 

άρθρο 3 

παράγραφος 32 

του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 

1107/20091. 

   Η παραμετρική 

τιμή ισχύει για 

κάθε επιμέρους 

παρασιτοκτόνο. 

   Για τα aldrin 

(αλδρίνη), 

dieldrin 

(διελδρίνη), 

heptachlor 

(επταχλώριο) και 

heptachlor 

epoxide 

(εποξείδιο του 

επταχλωρίου), η 

παραμετρική τιμή 

είναι 0,030 μg/l.  

Σύνολο 

παρασιτοκτόνων 

0,50 μg/l Ως «σύνολο 

παρασιτοκτόνων» 

νοείται το 

άθροισμα όλων 

των επιμέρους 

παρασιτοκτόνων 

που ανιχνεύονται 

και 

προσδιορίζονται 

ποσοτικώς κατά 



 

AM\1166489EL.docx  PE624.160v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

τη διαδικασία 

παρακολούθησης. 

PFAS 0,10 μg/l «PFAS»: κάθε 

επιμέρους υπερ- 

και 

πολυφθοριωμένη 

αλκυλιωμένη 

ουσία (χημικός 

τύπος:  

Σύνολο PFAS 0,50 μg/l «Σύνολο PFAS»: 

το σύνολο των 

υπερ- και 

πολυφθοριωμένω

ν αλκυλιωμένων 

ουσιών (χημικός 

τύπος:  

Πολυκυκλικοί 

αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες 

0,10 μg/l Άθροισμα 

συγκεντρώσεων 

των ακόλουθων 

συγκεκριμένων 

ενώσεων: 

βενζο[b]φθορανθ

ένιο, 

βενζο[k]φθορανθ

ένιο, 

βενζο[ghi]περυλέ

νιο, και 

ινδενο[1,2,3-

cd]πυρένιο. 

Σελήνιο 10 μg/l  

Τετραχλωροαιθέν

ιο και 

τριχλωραιθένιο 

10 μg/l Άθροισμα 

συγκεντρώσεων 

συγκεκριμένων 

παραμέτρων 

Ολικά 

τριαλογονομεθάνι

α 

100 μg/l Ει δυνατόν, τα 

κράτη μέλη 

πρέπει να 

επιδιώκουν 

χαμηλότερη τιμή 

χωρίς να θίγεται η 

απολύμανση. 

   Άθροισμα 

συγκεντρώσεων 

των ακόλουθων 

συγκεκριμένων 
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ενώσεων: 

χλωροφόρμιο, 

βρωμοφόρμιο, 

διβρωμοχλωρομε

θάνιο, 

βρωμοδιχλωρομε

θάνιο. 

Ουράνιο 30 μg/l  

Βινυλοχλωρίδιο 0,50 μg/l Η παραμετρική 

τιμή αναφέρεται 

στη συγκέντρωση 

καταλοίπων 

μονομερούς στο 

νερό όπως 

υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές 

περί μεγίστης 

μετανάστευσης 

από το αντίστοιχο 

πολυμερές όταν 

βρίσκεται σε 

επαφή με το νερό. 

__________________ 

1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 

της 24.11.2009, σ. 1). 

 

Τροπολογία  

Χημικές παράμετροι 

Παράμετρος Παραμετρική 

τιμή 

Μονάδα Σημειώσεις 

Ακρυλαμίδιο 0,10 μg/l Η παραμετρική 

τιμή αναφέρεται 

στη συγκέντρωση 

καταλοίπων 

μονομερούς στο 

νερό όπως 

υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές 

περί μεγίστης 

μετανάστευσης 
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από το αντίστοιχο 

πολυμερές όταν 

βρίσκεται σε 

επαφή με το νερό. 

Αντιμόνιο 5,0 μg/l  

Αρσενικό 10 μg/l  

Βενζόλιο 1,0 μg/l  

Βενζο[a]πυρένιο 0.010 μg/l  

β-Οιστραδιόλη 

(50-28-2)   

0.001 μg/l  

Δισφαινόλη Α 0,1 μg/l  

Βόριο 1,5 mg/l  

Βρωμικά άλατα 10 μg/l  

Κάδμιο 5,0 μg/l  

Χλωρικά άλατα 0,25 mg/l  

Χλωριώδη άλατα 0,25 mg/l  

Χρώμιο 25 μg/l Η τιμή θα έχει 

επιτευχθεί το 

αργότερο μέχρι 

τις [10 χρόνια 

μετά την έναρξη 

ισχύος της 

παρούσας 

οδηγίας]. Η 

παραμετρική τιμή 

για το χρώμιο 

μέχρι την εν λόγω 

ημερομηνία είναι 

50 μg/l. 

Χαλκός 2,0 mg/l  

Κυανιούχα άλατα 50 μg/l  

1,2-

Διχλωροαιθάνιο 

3,0 μg/l  

Επιχλωρυδρίνη 0,10 μg/l Η παραμετρική 

τιμή αναφέρεται 

στη συγκέντρωση 

καταλοίπων 

μονομερούς στο 

νερό όπως 

υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις 
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προδιαγραφές 

περί μεγίστης 

μετανάστευσης 

από το αντίστοιχο 

πολυμερές όταν 

βρίσκεται σε 

επαφή με το νερό. 

Φθοριούχα άλατα 1,5 mg/l  

Αλογονοοξικά 

οξέα (HAA) 

80 μg/l Άθροισμα των 

ακόλουθων εννέα 

αντιπροσωπευτικ

ών ουσιών: 

μονοχλωρο-, 

διχλωρο- και 

τριχλωροοξικό 

οξύ, μονο- και 

διβρωμοοξικό 

οξύ, 

βρωμοχλωροοξικ

ό οξύ, 

βρωμοδιχλωροοξι

κό οξύ, 

διβρωμοχλωροοξι

κό οξύ και 

τριβρωμοχλωροο

ξικό οξύ. 

Μόλυβδος 5 μg/l Η τιμή θα έχει 

επιτευχθεί το 

αργότερο μέχρι 

τις [10 χρόνια 

μετά την έναρξη 

ισχύος της 

παρούσας 

οδηγίας]. Η 

παραμετρική τιμή 

για τον μόλυβδο 

μέχρι την εν λόγω 

ημερομηνία είναι 

10 μg/l. 

Υδράργυρος 1,0 μg/l  

Μικροκυστίνη-

LR 

10 μg/l  

Νικέλιο 20 μg/l  

Νιτρικά άλατα 50 mg/l Τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι 
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τηρείται ο όρος 

[νιτρικά 

άλατα]/50 + 

[νιτρώδη 

άλατα]/3 ≤ 1, 

όπου οι αγκύλες 

υποδηλούν 

συγκεντρώσεις σε 

mg/l για τα 

νιτρικά άλατα 

(NO3) και για τα 

νιτρώδη άλατα 

(NO2), καθώς και 

ότι η τιμή 0,10 

mg/l για τα 

νιτρικά άλατα 

τηρείται για το 

νερό που 

προέρχεται από 

εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας. 

Νιτρώδη άλατα 0,50 mg/l Τα κράτη μέλη 

διασφαλίζουν ότι 

τηρείται ο όρος 

[νιτρικά 

άλατα]/50 + 

[νιτρώδη 

άλατα]/3 ≤ 1, 

όπου οι αγκύλες 

υποδηλούν 

συγκεντρώσεις σε 

mg/l για τα 

νιτρικά άλατα 

(NO3) και για τα 

νιτρώδη άλατα 

(NO2), καθώς και 

ότι η τιμή 0,10 

mg/l για τα 

νιτρικά άλατα 

τηρείται για το 

νερό που 

προέρχεται από 

εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας. 

Εννεϋλοφαινόλη 0,3 μg/l  

Παρασιτοκτόνα 0,10 μg/l Ως 

«παρασιτοκτόνα» 
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νοούνται: 

   οργανικά 

εντομοκτόνα, 

   οργανικά 

ζιζανιοκτόνα, 

   οργανικά 

μυκητοκτόνα, 

   οργανικά 

νηματωδοκτόνα, 

   οργανικά 

ακαρεοκτόνα, 

   οργανικά 

φυκοκτόνα, 

   οργανικά 

τρωκτικοκτόνα, 

   οργανικά 

γλινοκτόνα, 

   συναφή προϊόντα 

(μεταξύ άλλων, οι 

ρυθμιστές 

αύξησης) και οι 

σχετικοί 

μεταβολίτες 

αυτών όπως 

ορίζονται στο 

άρθρο 3 

παράγραφος 32 

του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 

1107/20091. 

   Η παραμετρική 

τιμή ισχύει για 

κάθε επιμέρους 

παρασιτοκτόνο. 

   Για τα aldrin 

(αλδρίνη), 

dieldrin 

(διελδρίνη), 

heptachlor 

(επταχλώριο) και 

heptachlor 

epoxide 

(εποξείδιο του 
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επταχλωρίου), η 

παραμετρική τιμή 

είναι 0,030 μg/l.  

Σύνολο 

παρασιτοκτόνων 

0,50 μg/l Ως «σύνολο 

παρασιτοκτόνων» 

νοείται το 

άθροισμα όλων 

των επιμέρους 

παρασιτοκτόνων 

που ανιχνεύονται 

και 

προσδιορίζονται 

ποσοτικώς κατά 

τη διαδικασία 

παρακολούθησης. 

PFAS 0,10 μg/l «PFAS»: κάθε 

επιμέρους υπερ- 

και 

πολυφθοριωμένη 

αλκυλιωμένη 

ουσία (χημικός 

τύπος: 

CnF2n+1−R). 

Ο τύπος εισάγει 

επίσης 

διαφοροποίηση 

μεταξύ των 

PFAS «μακράς 

αλυσίδας» και 

«μικρής 

αλυσίδας». Η 

παρούσα οδηγία 

εφαρμόζεται 

μόνο σε PFAS 

«μακράς 

αλυσίδας». 

Αυτή η 

παραμετρική 

τιμή για 

μεμονωμένες 

ουσίες PFAS 

εφαρμόζεται 

μόνο στις ουσίες 

που είναι πιθανόν 

να υπάρχουν και 

οι οποίες είναι 
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επικίνδυνες για 

την ανθρώπινη 

υγεία, σύμφωνα 

με την εκτίμηση 

επικινδυνότητας 

που αναφέρεται 

στο άρθρο 8 της 

παρούσας 

οδηγίας. 

Σύνολο PFAS 0,50 μg/l «Σύνολο PFAS»: 

το σύνολο των 

υπερ- και 

πολυφθοριωμένω

ν αλκυλιωμένων 

ουσιών (χημικός 

τύπος: 

CnF2n+1−R). 

Αυτή η 

παραμετρική 

τιμή για το 

σύνολο PFAS 

εφαρμόζεται 

μόνο στις ουσίες 

που είναι πιθανόν 

να υπάρχουν και 

οι οποίες είναι 

επικίνδυνες για 

την ανθρώπινη 

υγεία, σύμφωνα 

με την εκτίμηση 

επικινδυνότητας 

που αναφέρεται 

στο άρθρο 8 της 

παρούσας 

οδηγίας. 

Πολυκυκλικοί 

αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες 

0,10 μg/l Άθροισμα 

συγκεντρώσεων 

συγκεκριμένων 

παραμέτρων 

Σελήνιο 30 μg/l Ει δυνατόν, τα 

κράτη μέλη 

πρέπει να 

επιδιώκουν 

χαμηλότερη τιμή 

χωρίς να θίγεται η 

απολύμανση. 
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Τετραχλωροαιθέν

ιο και 

τριχλωραιθένιο 

10 μg/l Άθροισμα 

συγκεντρώσεων 

των ακόλουθων 

συγκεκριμένων 

ενώσεων: 

χλωροφόρμιο, 

βρωμοφόρμιο, 

διβρωμοχλωρομε

θάνιο, 

βρωμοδιχλωρομε

θάνιο. 

Ολικά 

τριαλογονομεθάνι

α 

100 μg/l  

   Η παραμετρική 

τιμή αναφέρεται 

στη συγκέντρωση 

καταλοίπων 

μονομερούς στο 

νερό όπως 

υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές 

περί μεγίστης 

μετανάστευσης 

από το αντίστοιχο 

πολυμερές όταν 

βρίσκεται σε 

επαφή με το νερό. 

Ουράνιο 30 μg/l  

Βινυλοχλωρίδιο 0,50 μg/l Η παραμετρική 

τιμή αναφέρεται 

στη συγκέντρωση 

καταλοίπων 

μονομερούς στο 

νερό όπως 

υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές 

περί μεγίστης 

μετανάστευσης 

από το αντίστοιχο 

πολυμερές όταν 

βρίσκεται σε 

επαφή με το νερό. 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά 

και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 309 

της 24.11.2009, σ. 1). 
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