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17.10.2018 A8-0288/178 

Amendamentul  178 

Michel Dantin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) măsuri de prevenire pentru a 

reduce nivelul necesar de tratare a 

apei și pentru a proteja calitatea 

apei, inclusiv măsurile menționate 

la articolul 11 alineatul (3) litera 

(d) din Directiva 2000/60/CE; 

eliminat 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/179 

Amendamentul  179 

Michel Dantin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – partea A – tabelul 1 

  

Textul propus de Comisie 

Parametru Parametru valoric Unitate 

Spori de Clostridium 

perfringens 

0 număr/100 ml 

Bacterii coliforme 0 număr/100 ml 

Enterococi 0 număr/100 ml 

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

Numărul de colonii 

microbiene heterotrofe 

(HPC) 22°C 

Fără modificări 

anormale 

 

Colifagi somatici 0 număr/100 ml 

Turbiditate < 1 NTU  

 

Amendamentul 

Parametru Parametru valoric Parametru 

Spori de Clostridium 

perfringens 

0 număr/100 ml 

   

Enterococi 0 număr/100 ml 

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

   

Colifagi somatici 0 număr/100 ml 
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Notă Parametrii prevăzuți în această parte nu se aplică apelor 

de izvor și apelor minerale în conformitate cu Directiva 

2009/54/CE. 

 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/180 

Amendamentul  180 

Michel Dantin 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Anexa I – partea B – tabelul 1

  

Textul propus de Comisie 

Parametrii chimici 

Parametru Parametru valoric Unitate Note 

Acrilamidă 0,10 μg/l Parametrul 

valoric se referă 

la concentrația 

reziduală de 

monomer din apă, 

calculată conform 

specificațiilor 

privind emisia 

maximă din 

polimerul 

corespondent în 

contact cu apa. 

Antimoniu 5,0 μg/l  

Arsenic 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  

Bromat 10 μg/l  

Cadmiu 5,0 μg/l  

Clorat 0,25 mg/l  
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Clorit 0,25 mg/l  

Crom 25 μg/l Parametrul 

valoric trebuie să 

fie atins cel mai 

târziu în termen 

de [10 ani de la 

intrarea în 

vigoare a 

prezentei 

directive]. Până la 

data respectivă, 

parametrul 

valoric pentru 

crom este de 50 

μg/l. 

Cupru 2,0 mg/l  

Cianură 50 μg/l  

1,2-dicloretan 3,0 μg/l  

Epiclorhidrină 0,10 μg/l Parametrul 

valoric se referă 

la concentrația 

reziduală de 

monomer din apă, 

calculată conform 

specificațiilor 

privind emisia 

maximă din 

polimerul 

corespondent în 

contact cu apa. 

Fluorură 1,5 mg/l  

Acizi haloacetici 

(AHA) 

80 μg/l Suma 

următoarelor 

nouă substanțe 

reprezentative: 

acid 

monocloroacetic, 

dicloroacetic, 

tricloroacetic, 

acid monoacetic 

și dibromoacetic, 

acid 

bromocloroacetic, 

acid 

bromodicloroacet
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ic, acid 

dibromocloroacet

ic și acid 

tribromoacetic. 

Plumb 5 μg/l Parametrul 

valoric trebuie să 

fie atins cel mai 

târziu în termen 

de [10 ani de la 

intrarea în 

vigoare a 

prezentei 

directive]. Până la 

data respectivă, 

parametrul 

valoric pentru 

plumb este de 10 

μg/l. 

Mercur 1,0 μg/l  

Microcistină-LR 10 μg/l  

Nichel 20 μg/l  

Nitrat 50 mg/l Statele membre 

se asigură că se 

respectă condiția 

[azotat]/50 + 

[azotit]/3 ≤ 1 , 

unde concentrația 

în mg/l pentru 

azotat (NO3) și 

azotit (NO2) este 

indicată între 

paranteze pătrate, 

precum și că se 

respectă valoarea 

de 0,10 mg/l 

pentru azotiți la 

ieșirea apei din 

stațiile de tratare. 

Nitrit 0.50 mg/l Statele membre 

se asigură că se 

respectă condiția 

[azotat]/50 + 

[azotit]/3 ≤ 1 , 

unde concentrația 

în mg/l pentru 
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azotat (NO3) și 

azotit (NO2) este 

indicată între 

paranteze pătrate, 

precum și că se 

respectă valoarea 

de 0,10 mg/l 

pentru azotiți la 

ieșirea apei din 

stațiile de tratare. 

Nonilfenol 0,3 μg/l  

Pesticide 0,10 μg/l „Pesticide” 

reprezintă: 

   insecticide 

organice; 

   erbicide organice; 

   fungicide 

organice; 

   nematocide 

organice; 

   acaricide 

organice; 

   algicide organice; 

   rodenticide 

organice; 

   produse organice 

de combatere a 

mucegaiului; 

   și metaboliții lor, 

astfel cum sunt 

definiți la 

articolul 3 

punctul 32 din 

Regulamentul 

(CE) nr. 

1107/20091. 

   Parametrul 

valoric se aplică 

fiecărui pesticid 

în parte. 

   Parametrul 

valoric este 0,030 
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μg/l pentru aldrin, 

dieldrin, 

heptaclor și 

heptaclor epoxid.  

Pesticide – Total 0,50 μg/l „Pesticide – 

Total” reprezintă 

suma tuturor 

pesticidelor 

detectate și 

cuantificate în 

cadrul procedurii 

de control. 

PFAS 0,10 μg/l „PFAS” înseamnă 

fiecare substanță 

perfluoroalchilată 

și 

polifluoroalchilat

ă (formula 

chimică: 

CnF2n+1−R). 

Pesticide – Total 0,50 μg/l „PFAS Total” 

înseamnă suma 

substanțelor 

perfluoroalchilate 

și 

polifluoroalchilat

e (formula 

chimică: 

CnF2n+1−R). 

Hidrocarburi 

aromatice 

policiclice 

0,10 μg/l Suma 

concentrațiilor 

următorilor 

compuși 

specificați: 

benzo(b)fluorante

n, 

benzo(k)fluorante

n, 

benzo(ghi)perilen 

și indeno(1,2,3-

cd)piren . 

Seleniu 10 μg/l  

Tetracloretenă și 

tricloretenă 

10 μg/l Suma 

concentrațiilor 

parametrilor 
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specificați 

Trihalometani – 

Total 

100 μg/l Dacă este posibil, 

statele membre 

trebuie să depună 

eforturi pentru a 

atinge o valoare 

mai scăzută, fără 

însă a afecta 

operațiunea de 

dezinfecție. 

   Suma 

concentrațiilor 

următorilor 

compuși 

specificați: 

cloroform, 

bromoform, 

dibromoclormeta

n, 

bromdiclormetan. 

Uraniu 30 μg/l  

Clorură de vinil 0,50 μg/l Parametrul 

valoric se referă 

la concentrația 

reziduală de 

monomer din apă, 

calculată conform 

specificațiilor 

privind emisia 

maximă din 

polimerul 

corespondent în 

contact cu apa. 

__________________ 

1. Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 

octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a 

Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1). 

 

Amendamentul  

Parametrii chimici 

Parametru Parametru valoric Unitate Note 

Acrilamidă 0,10 μg/l Parametrul 

valoric se referă 
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la concentrația 

reziduală de 

monomer din apă, 

calculată conform 

specificațiilor 

privind emisia 

maximă din 

polimerul 

corespondent în 

contact cu apa. 

Antimoniu 5,0 μg/l  

Arsenic 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  

Bromat 10 μg/l  

Cadmiu 5,0 μg/l  

Clorat 0,25 mg/l  

Clorit 0,25 mg/l  

Crom 25 μg/l Parametrul 

valoric trebuie să 

fie atins cel mai 

târziu în termen 

de [10 ani de la 

intrarea în 

vigoare a 

prezentei 

directive]. Până la 

data respectivă, 

parametrul 

valoric pentru 

crom este de 50 

μg/l. 

Cupru 2,0 mg/l  

Cianură 50 μg/l  

1,2-dicloretan 3,0 μg/l  

Epiclorhidrină 0,10 μg/l Parametrul 

valoric se referă 
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la concentrația 

reziduală de 

monomer din apă, 

calculată conform 

specificațiilor 

privind emisia 

maximă din 

polimerul 

corespondent în 

contact cu apa. 

Fluorură 1,5 mg/l  

Acizi haloacetici 

(AHA) 

80 μg/l Suma 

următoarelor 

nouă substanțe 

reprezentative: 

acid 

monocloroacetic, 

dicloroacetic, 

tricloroacetic, 

acid monoacetic 

și dibromoacetic, 

acid 

bromocloroacetic, 

acid 

bromodicloroacet

ic, acid 

dibromocloroacet

ic și acid 

tribromoacetic. 

Plumb 5 μg/l Parametrul 

valoric trebuie să 

fie atins cel mai 

târziu în termen 

de [10 ani de la 

intrarea în 

vigoare a 

prezentei 

directive]. Până la 

data respectivă, 

parametrul 

valoric pentru 

plumb este de 10 

μg/l. 

Mercur 1,0 μg/l  

Microcistină-LR 10 μg/l  
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Nichel 20 μg/l  

Nitrat 50 mg/l Statele membre 

se asigură că se 

respectă condiția 

[azotat]/50 + 

[azotit]/3 ≤ 1 , 

unde concentrația 

în mg/l pentru 

azotat (NO3) și 

azotit (NO2) este 

indicată între 

paranteze pătrate, 

precum și că se 

respectă valoarea 

de 0,10 mg/l 

pentru azotiți la 

ieșirea apei din 

stațiile de tratare. 

Nitrit 0.50 mg/l Statele membre 

se asigură că se 

respectă condiția 

[azotat]/50 + 

[azotit]/3 ≤ 1 , 

unde concentrația 

în mg/l pentru 

azotat (NO3) și 

azotit (NO2) este 

indicată între 

paranteze pătrate, 

precum și că se 

respectă valoarea 

de 0,10 mg/l 

pentru azotiți la 

ieșirea apei din 

stațiile de tratare. 

Nonilfenol 0,3 μg/l  

Pesticide 0,10 μg/l „Pesticide” 

reprezintă: 

   insecticide 

organice; 

   erbicide organice; 

   fungicide 

organice; 

   nematocide 
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organice; 

   acaricide 

organice; 

   algicide organice; 

   rodenticide 

organice; 

   produse organice 

de combatere a 

mucegaiului; 

   produse conexe 

(inter alia, 

regulatori de 

creștere) și 

metaboliții lor 

relevanți, astfel 

cum sunt definiți 

la articolul 3 

punctul 32 din 

Regulamentul 

(CE) nr. 

1107/20091. 

   Parametrul 

valoric se aplică 

fiecărui pesticid 

în parte. 

   Parametrul 

valoric este 0,030 

μg/l pentru aldrin, 

dieldrin, 

heptaclor și 

heptaclor epoxid.  

Pesticide – Total 0,50 μg/l „Pesticide – 

Total” reprezintă 

suma tuturor 

pesticidelor 

detectate și 

cuantificate în 

cadrul procedurii 

de control. 

PFAS 0,10 μg/l „PFAS” înseamnă 

fiecare substanță 

perfluoroalchilată 

și 

polifluoroalchilat



 

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

RO Unită în diversitate RO 

ă (formula 

chimică: 

CnF2n+1−R). 

De asemenea, 

formula 

introduce o 

diferențiere între 

PFAS „cu catenă 

lungă” și PFAS 

„cu catenă 

scurtă”. Prezenta 

directivă se 

aplică numai 

pentru PFAS „cu 

catenă lungă”. 

Această valoare 

parametrică 

pentru fiecare 

substanță PFAS 

se aplică numai 

substanțelor 

PFAS care pot fi 

prezente și care 

sunt periculoase 

pentru sănătatea 

umană, în 

conformitate cu 

evaluarea 

pericolelor 

menționată la 

articolul 8 din 

prezenta 

directivă. 

PFAS – Total 0,50 μg/l „PFAS Total” 

înseamnă suma 

substanțelor 

perfluoroalchilate 

și 

polifluoroalchilat

e (formula 

chimică: 

CnF2n+1−R). 

Această valoare 

parametrică 

pentru PFAS 

Total se aplică 
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numai 

substanțelor 

PFAS care pot fi 

prezente și care 

sunt periculoase 

pentru sănătatea 

umană, în 

conformitate cu 

evaluarea 

pericolelor 

menționată la 

articolul 8 din 

prezenta 

directivă. 

Hidrocarburi 

aromatice 

policiclice 

0,10 μg/l Suma 

concentrațiilor 

parametrilor 

specificați 

Seleniu 30 μg/l Dacă este posibil, 

statele membre 

trebuie să depună 

eforturi pentru a 

atinge o valoare 

mai scăzută, fără 

însă a afecta 

operațiunea de 

dezinfecție. 

Tetracloretenă și 

tricloretenă 

10 μg/l Suma 

concentrațiilor 

următorilor 

compuși 

specificați: 

cloroform, 

bromoform, 

dibromoclormeta

n, 

bromdiclormetan. 

Trihalometani – 

Total 

100 μg/l  

   Parametrul 

valoric se referă 

la concentrația 

reziduală de 

monomer din apă, 

calculată conform 

specificațiilor 
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privind emisia 

maximă din 

polimerul 

corespondent în 

contact cu apa. 

Uraniu 30 μg/l  

Clorură de vinil 0,50 μg/l Parametrul 

valoric se referă 

la concentrația 

reziduală de 

monomer din apă, 

calculată conform 

specificațiilor 

privind emisia 

maximă din 

polimerul 

corespondent în 

contact cu apa. 

 

__________________ 

 

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 

octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a 

Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1). 

Or. en 

 

 


