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17.10.2018 A8-0288/178 

Poprawka  178 

Michel Dantin 

w imieniu grupy PPE 

 

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 8 – ustęp 5 – akapit 1 – litera a 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

a) środki zapobiegawcze w celu 

zredukowania poziomu 

uzdatniania i ochrony jakości 

wody, w tym środki, o których 

mowa w art. 11 ust. 3 lit. d) 

dyrektywy 2000/60/WE; 

skreśla się 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/179 

Poprawka  179 

Michel Dantin 

w imieniu grupy PPE 

 

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 A – tabela 1 

   

Tekst proponowany przez Komisję 

Parametr Wartość parametryczna Jednostka 

Zarodniki Clostridium 

perfringens 

0 Ilość/100 ml 

Bakterie z grupy coli 0 Ilość/100 ml 

Enterokoki 0 Ilość/100 ml 

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

Liczba drobnoustrojów 

heterotroficznych 22° 

Bez nieprawidłowych 

zmian 

 

Colifagi somatyczne 0 Ilość/100 ml 

Mętność < 1 NTU  

 

Poprawka 

Parametr Wartość parametryczna Parametr 

Zarodniki Clostridium 

perfringens 

0 Ilość/100 ml 

   

Enterokoki 0 Ilość/100 ml 

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

   

Colifagi somatyczne 0 Ilość/100 ml 

Uwaga: Parametry określone w niniejszej części nie mają 
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zastosowania do wód źródlanych i mineralnych zgodnie z 

dyrektywą 2009/54/WE ”. 

 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/180 

Poprawka  180 

Michel Dantin 

w imieniu grupy PPE 

 

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  
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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 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 

reprezentatywnyc

h: kwas 

monochloro-, 

dichloro- oraz 
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trichlorooctowy, 

kwas mono- oraz 

dibromooctowy, 

kwas 

bromochloroocto

wy, kwas 

bromodichlorooct

owy, kwas 

dibromochlorooct

owy oraz kwas 

tribromooctowy. 

Ołów 5 μg/l Wartość musi 

zostać osiągnięta 

najpóźniej do 

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 
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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 metabolity 

zdefiniowane w 

art. 3 pkt 32 

rozporządzenia 
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(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 

polifluoroalkilow

ą (wzór 

chemiczny: 

CnF2n+1−R) 

PFAS - Ogółem 0,50 μg/l „PFAS - 

Ogółem” oznacza 

sumę substancji 

per- i 

polifluoroalkilow

ych (wzór 

chemiczny: 
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CnF2n+1−R) 

Wielopierścienio

we węglowodory 

aromatyczne 

0,10 μg/l Suma stężeń 

następujących 

wymienionych 

związków: 

benzo(b)fluorante

n, 

benzo(k)fluorante

n, 

benzo(g,h,i)peryl

en 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, 

dibromochlorome

tan, 

bromodichlorome

tan. 

Uran 30 μg/l  

Chlorek winylu 0,50 μg/l Wartość 

parametryczna 

odnosi się do 

stężenia 

pozostałości 

monomeru w 
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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). 

 

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 0,1 μg/l  

Bor 1,5 mg/l  
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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 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 

reprezentatywnyc

h: kwas 

monochloro-, 

dichloro- oraz 
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trichlorooctowy, 

kwas mono- oraz 

dibromooctowy, 

kwas 

bromochloroocto

wy, kwas 

bromodichlorooct

owy, kwas 

dibromochlorooct

owy oraz kwas 

tribromooctowy. 

Ołów 5 μg/l Wartość musi 

zostać osiągnięta 

najpóźniej do 

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 
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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 metabolity 

zdefiniowane w 

art. 3 pkt 32 

rozporządzenia 
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(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 

polifluoroalkilow

ą (wzór 

chemiczny: 

CnF2n+1−R) 

We wzorze 

wprowadza się 

również 

rozróżnienie 

pomiędzy PFAS 

krótkołańcuchow

ymi a PFAS 
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długołańcuchowy

mi. Niniejsza 

dyrektywa ma 

zastosowanie 

wyłącznie do 

PFAS 

długołańcuchowy

ch. 

Niniejsza wartość 

parametryczna 

dla 

poszczególnych 

substancji PFAS 

ma zastosowanie 

wyłącznie do tych 

substancji PFAS, 

które 

prawdopodobnie 

mogą być obecne 

i które stanowią 

zagrożenie dla 

zdrowia 

ludzkiego, 

zgodnie z oceną 

zagrożenia, o 

której mowa w 

art. 8 niniejszej 

dyrektywy. 

PFAS - Ogółem 0,50 μg/l „PFAS - 

Ogółem” oznacza 

sumę substancji 

per- i 

polifluoroalkilow

ych (wzór 

chemiczny: 

CnF2n+1−R) 

Niniejsza wartość 

parametryczna 

dla PFAS - 

ogółem ma 

zastosowanie 

wyłącznie do tych 

substancji PFAS, 

które 

prawdopodobnie 

mogą być obecne 

i które stanowią 
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zagrożenie dla 

zdrowia 

ludzkiego, 

zgodnie z oceną 

zagrożenia, o 

której mowa w 

art. 8 niniejszej 

dyrektywy. 

Wielopierścienio

we węglowodory 

aromatyczne 

0,10 μg/l Suma stężeń 

wymienionych 

związków 

Selen 30 μg/l W miarę 

możliwości bez 

ujemnego 

wpływu na 

dezynfekcję, 

państwa 

członkowskie 

powinny dążyć 

do osiągnięcia 

niższej wartości. 

Tetrachloroeten i 

trichloroeten 

10 μg/l Suma stężeń 

następujących 

wymienionych 

związków: 

chloroform, 

trójchlorometan, 

bromoform, 

dibromochlorome

tan, 

bromodichlorome

tan. 

Trihalometany – 

Ogółem 

100 μg/l  

   Wartość 

parametryczna 

odnosi się do 

stężenia 

pozostałości 

monomeru w 

wodzie 

obliczonego 

zgodnie ze 

specyfikacjami 

maksymalnego 

uwalniania z 
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odpowiedniego 

polimeru w 

kontakcie z wodą. 

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. 

 

__________________ 

 

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 

 

 


