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17.10.2018 A8-0288/219 

Τροπολογία  219 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Sabine Lösing, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Jiří Maštálka, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara 

Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  β α) απαγόρευση διακοπής της 

παροχής νερού από φορείς ύδρευσης σε 

νοικοκυριά· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα νοικοκυριά πρέπει να διατηρούν τη σύνδεση με την παροχή πόσιμου νερού, ανεξάρτητα από 

το αν ο φορέας ύδρευσης είναι δημόσιος ή ιδιωτικός: είναι δικαίωμά τους να έχουν ελεύθερη 

πρόσβαση σε νερό το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. 
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17.10.2018 A8-0288/220 

Τροπολογία  220 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Sabine Lösing, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Jiří Maštálka, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara 

Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο ii 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) προώθηση της παροχής τέτοιου 

νερού από τις δημόσιες διοικήσεις και στα 

δημόσια κτίρια· 

ii) διασφάλιση της δωρεάν παροχής 

τέτοιου νερού στις δημόσιες διοικήσεις και 

στα δημόσια κτίρια και αποθάρρυνση της 

χρήσης εμφιαλωμένου νερού σε 

πλαστικές φιάλες ή δοχεία μιας χρήσης 

στις εν λόγω δημόσιες διοικήσεις και στα 

δημόσια κτίρια· 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/221 

Τροπολογία  221 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Sabine Lösing, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Jiří Maštálka, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara 

Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  2α. Βάσει των στοιχείων που 

συγκεντρώθηκαν δυνάμει των διατάξεων 

του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο α), 

η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη 

μέλη για να στηρίξουν τις δημοτικές 

αρχές στην ΕΕ προκειμένου οι τελευταίες 

να μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση 

στην τεχνική βοήθεια, σε διαθέσιμους 

χρηματοδοτικούς πόρους της Ένωσης 

και σε μακροπρόθεσμα δημόσια δάνεια 

με προνομιακό επιτόκιο, ιδίως για τους 

σκοπούς της συντήρησης και ανανέωσης 

των υποδομών ύδρευσης ώστε να 

εξασφαλίζεται η παροχή νερού υψηλής 

ποιότητας και να επεκταθούν οι 

υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης 

στις ευάλωτες και περιθωριοποιημένες 

πληθυσμιακές ομάδες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματικότερη εφαρμογή μιας τέτοιας οδηγίας, είναι σημαντικό 

να παρέχει η Επιτροπή κάθε είδους συνεργασία στα κράτη μέλη, ενεργοποιώντας επίσης 

δημόσια οικονομικά ταμεία και δάνεια για τη διατήρηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας 

και της ικανότητας των υποδομών ύδρευσης των ενωσιακών δήμων και κοινοτήτων στους 
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οποίους οι ευπαθείς ομάδες μπορεί να πλήττονται από περισσότερα μειονεκτήματα. 
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17.10.2018 A8-0288/222 

Τροπολογία  222 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Sabine Lösing, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Jiří Maštálka, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara 

Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  3α. Προκειμένου να υποστηριχτούν τα 

κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του 

παρόντος άρθρου, η Επιτροπή θα 

συγκροτήσει, εάν ενδείκνυται, σε 

συνεργασία με τα κράτη μέλη, 

παρατηρητήριο της Ένωσης για την 

ανεπαρκή ύδρευση, με τους εξής 

στόχους: την προώθηση της ανάπτυξης 

κοινών δεικτών για την αξιολόγηση της 

φυσικής και οικονομικής πρόσβασης στο 

νερό· την παροχή εύχρηστου και ανοικτού 

πόρου που θα ενισχύσει τη συμμετοχή του 

κοινού στο ζήτημα της ανεπαρκούς 

ύδρευσης· τη διάδοση πληροφοριών και 

ορθών πρακτικών για τη διασφάλιση της 

πρόσβασης όλων στην ύδρευση· τη 

διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων 

μεταξύ των ενδιαφερομένων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η δημιουργία παρατηρητηρίου για την ανεπαρκή ύδρευση θα μπορούσε να είναι χρήσιμη, ώστε 

να εξασφαλίζει μη δεσμευτική ανταλλαγή πληροφοριών και διάδοση βέλτιστων πρακτικών, 

χωρίς να παρεμβαίνει στην αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας από τα κράτη μέλη. 
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17.10.2018 A8-0288/223 

Τροπολογία  223 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Sabine Lösing, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Jiří Maštálka, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara 

Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

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  

Βρωμικά άλατα 10 μg/l  
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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 

αντιπροσωπευτικών 

ουσιών: μονοχλωρο-, 

διχλωρο- και 

τριχλωροοξικό οξύ, 

μονο- και διβρωμοοξικό 

οξύ, βρωμοχλωροοξικό 

οξύ, 

βρωμοδιχλωροοξικό 

οξύ, 

διβρωμοχλωροοξικό 

οξύ και 

τριβρωμοχλωροοξικό 
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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 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 
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επεξεργασίας. 

Εννεϋλοφαινόλη 0,3 μg/l  

Παρασιτοκτόνα 0,10 μg/l Ως «παρασιτοκτόνα» 

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 

επταχλωρίου), η 

παραμετρική τιμή είναι 
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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). 

Σύνολο PFAS 0,50 μg/l «Σύνολο PFAS»: το 

σύνολο των υπερ- και 

πολυφθοριωμένων 

αλκυλιωμένων ουσιών 

(χημικός τύπος: 

CnF2n+1−R). 

Πολυκυκλικοί 

αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες 

0,10 μg/l Άθροισμα 

συγκεντρώσεων των 

ακόλουθων 

συγκεκριμένων 

ενώσεων: 

βενζο[b]φθορανθένιο, 

βενζο[k]φθορανθένιο, 

βενζο[ghi]περυλένιο, 

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 
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ακόλουθων 

συγκεκριμένων 

ενώσεων: 

χλωροφόρμιο, 

βρωμοφόρμιο, 

διβρωμοχλωρομεθάνιο, 

βρωμοδιχλωρομεθάνιο. 

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). 
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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 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  

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  
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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 

αντιπροσωπευτικών 

ουσιών: μονοχλωρο-, 

διχλωρο- και 

τριχλωροοξικό οξύ, 

μονο- και διβρωμοοξικό 

οξύ, βρωμοχλωροοξικό 

οξύ, 

βρωμοδιχλωροοξικό 

οξύ, 

διβρωμοχλωροοξικό 

οξύ και 

τριβρωμοχλωροοξικό 

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 
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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. 

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 τη 

διαδικασία 

παρακολούθησης. 

PFAS 0,01 μg/l «PFAS»: κάθε 

επιμέρους υπερ- και 

πολυφθοριωμένη 

αλκυλιωμένη ουσία 

(χημικός τύπος:  
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Σύνολο PFAS 0,05 μg/l «Σύνολο PFAS»: το 

σύνολο των υπερ- και 

πολυφθοριωμένων 

αλκυλιωμένων ουσιών 

(χημικός τύπος:  

Πολυκυκλικοί 

αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες 

0,10 μg/l Άθροισμα 

συγκεντρώσεων των 

ακόλουθων 

συγκεκριμένων 

ενώσεων: 

βενζο[b]φθορανθένιο, 

βενζο[k]φθορανθένιο, 

βενζο[ghi]περυλένιο, 

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 

ενώσεων: 

χλωροφόρμιο, 

βρωμοφόρμιο, 

διβρωμοχλωρομεθάνιο, 

βρωμοδιχλωρομεθάνιο. 

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 
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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). 
 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κατά την αξιολόγηση της συγκέντρωσης βλαβερών ουσιών, το Επιδημιολογικό Παρατηρητήριο για την 

ανθρώπινη υγεία παρέχει όλες τις τιμές σε νανογραμμάρια, καθώς αυτές 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 2ης και 3ης γενιάς που δεν ανιχνεύονται ακόμα περιέχονται στο νερό 

και συσσωρεύονται στις ήδη γνωστές PFAS. 
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Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία 

Σακοράφα, Sabine Lösing, Στέλιος Κούλογλου, Merja Kyllönen, Κωνσταντίνα Κούνεβα, 

Jiří Maštálka, Marisa Matias, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Barbara 

Spinelli, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL 

 

Έκθεση A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 

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

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα IIΙ – μέρος B – σημείο 1 – πίνακας 1 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή 

Πίνακας 1 

Ελάχιστα χαρακτηριστικά επιδόσεων «Αβεβαιότητα μέτρησης» 

Παράμετρος Αβεβαιότητα μέτρησης 

(Βλέπε σημείωση 1) 

% της παραμετρικής τιμής 

Σημειώσεις 

Ακρυλαμίδιο 30  

Αντιμόνιο 40  

Αρσενικό 30  

Βενζο[a]πυρένιο 50 Βλέπε σημείωση 2 

Βενζόλιο 40  

β-Οιστραδιόλη (50-28-2)  50  

Δισφαινόλη Α  50  

Βόριο 25  

Βρωμικά άλατα 40  

Κάδμιο 25  

Χλωρικά άλατα 30  

Χλωριώδη άλατα 30  

Χρώμιο 30  

Χαλκός 25  

Κυανιούχα άλατα 30 Βλέπε σημείωση 3 

1,2-Διχλωροαιθάνιο 40  

Επιχλωρυδρίνη 30  
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Φθοριούχα άλατα 20  

Αλογονοοξικά οξέα (HAA) 50  

Μόλυβδος 25  

Υδράργυρος 30  

Μικροκυστίνη-LR 30  

Νικέλιο 25  

Νιτρικά άλατα 15  

Νιτρώδη άλατα 20  

Εννεϋλοφαινόλη 50  

Παρασιτοκτόνα 30 Βλέπε σημείωση 4 

PFAS 50  

Πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες 

30 Βλέπε σημείωση 5 

Σελήνιο 40  

Τετραχλωροαιθένιο 30 Βλέπε σημείωση 6 

Τριχλωροαιθένιο 40 Βλέπε σημείωση 6 

Τριαλογονομεθάνια — 

ολικά 

40 Βλέπε σημείωση 5 

Ουράνιο 30  

Βινυλοχλωρίδιο 50  

 

 
Τροπολογία 

Πίνακας 1 

Ελάχιστα χαρακτηριστικά επιδόσεων «Αβεβαιότητα μέτρησης» 

Παράμετρος Αβεβαιότητα μέτρησης 

(Βλέπε σημείωση 1) 

% της παραμετρικής τιμής 

Σημειώσεις 

Ακρυλαμίδιο 30  

Αντιμόνιο 40  

Αρσενικό 30  

Βενζο[a]πυρένιο 50 Βλέπε σημείωση 2 

Βενζόλιο 40  

β-Οιστραδιόλη (50-28-2)  50  

Δισφαινόλη Α  50  

Βόριο 25  
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Βρωμικά άλατα 40  

Κάδμιο 25  

Χλωρικά άλατα 30  

Χλωριώδη άλατα 30  

Χρώμιο 30  

Χαλκός 25  

Κυανιούχα άλατα 30 Βλέπε σημείωση 3 

1,2-Διχλωροαιθάνιο 40  

Επιχλωρυδρίνη 30  

Φθοριούχα άλατα 20  

Αλογονοοξικά οξέα (HAA) 50  

Μόλυβδος 25  

Υδράργυρος 30  

Μικροκυστίνη-LR 30  

Νικέλιο 25  

Νιτρικά άλατα 15  

Νιτρώδη άλατα 20  

Εννεϋλοφαινόλη 50  

Παρασιτοκτόνα 30 Βλέπε σημείωση 4 

PFAS 20  

Πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες 

30 Βλέπε σημείωση 5 

Σελήνιο 40  

Τετραχλωροαιθένιο 30 Βλέπε σημείωση 6 

Τριχλωροαιθένιο 40 Βλέπε σημείωση 6 

Τριαλογονομεθάνια — 

ολικά 

40 Βλέπε σημείωση 5 

Ουράνιο 30  

Βινυλοχλωρίδιο 50  

 

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 
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τροποποιούμενο κείμενο. 

 

 


