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17.10.2018 A8-0288/219 

Amendamentul  219 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (ba) interzicerea deconectării 

gospodăriilor de la rețeaua de apă de 

către furnizorii de apă; 

Or. en 

Justificare 

Gospodăriile trebuie să conectate la alimentarea cu apă potabilă, indiferent dacă furnizorul 

de apă este public sau privat: este dreptul lor să aibă acces liber la apă care nu poate fi 

refuzat. 
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17.10.2018 A8-0288/220 

Amendamentul  220 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 1 – litera c – punctul ii 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) încurajarea furnizării apei în 

administrații și clădiri publice; 

(ii) asigurarea furnizării gratuite a 

apei în administrații și clădiri publice, 

precum și descurajarea utilizării apei 

îmbuteliate în sticle din plastic sau 

recipiente de unică folosință în 

administrațiile și clădirile respective; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/221 

Amendamentul  221 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Articolul 13 – alineatul 2 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  2a. Ținând seama de datele colectate 

conform dispozițiilor prevăzute la 

articolul 15 alineatul (1) litera (a), 

Comisia colaborează cu statele membre 

pentru a sprijini municipalitățile din 

Uniune să recurgă la asistența tehnică, la 

fondurile disponibile din partea Uniunii și 

la împrumuturile publice pe termen lung 

cu o rată a dobânzii preferențială, în 

special în scopul menținerii și reînnoirii 

infrastructurii de apă pentru a asigura 

furnizarea de apă de înaltă calitate și 

pentru extinderea serviciilor de apă și de 

salubritate către categoriile de populație 

vulnerabile și marginalizate. 

Or. en 

Justificare 

Pentru a permite punerea în aplicare cât mai eficientă a directivei respective, este esențial ca 

Comisia să coopereze plenar cu statele membre, punând la dispoziție fonduri financiare și 

împrumuturi publice pentru întreținerea și îmbunătățirea eficienței și capacității 

infrastructurii de furnizare a apei din municipalitățile Uniunii în care grupurile vulnerabile 

ar putea suferi mai multe dezavantaje. 
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17.10.2018 A8-0288/222 

Amendamentul  222 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Articolul 15 – alineatul 3 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  3a. Pentru a sprijini statele membre în 

punerea în aplicare a prezentului articol, 

Comisia instituie, în cooperare cu statele 

membre, un observator european privind 

penuria de apă, cu scopul de a promova 

dezvoltarea unor indicatori comuni 

pentru evaluarea accesului fizic și 

economic la apă, de a oferi o resursă ușor 

de utilizat și cu acces deschis, care va 

promova implicarea publicului în 

problema penuriei de apă, de a disemina 

informații și bune practici pentru a 

asigura accesul la apă pentru toți, de a 

facilita schimbul de cunoștințe între 

părțile interesate, precum și de a susține 

un proces decizional la nivel local, 

național și european desfășurat în 

cunoștință de cauză. 

Or. en 

Justificare 

Înființarea unui Observator al penuriei de apă ar putea fi utilă pentru a asigura un schimb 

voluntar de informații și de a disemina cele mai bune practici, fără interferențe cu evaluarea 

punerii în aplicare a directivei de către statele membre. 
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17.10.2018 A8-0288/223 

Amendamentul  223 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 

Parametri 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  

Clorit 0,25 mg/l  
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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 

bromodicloroacetic, 

acid dibromocloroacetic 

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  
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Microcistină-LR 10 μg/l  

Nichel 20 μg/l  

Azotat 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. 

Azotit 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 

organice; 

 acaricide organice; 

 algicide organice; 

 rodenticide 

organice; 

 produse organice de 

combatere a 
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mucegaiului; 

 produse conexe 

(inter alia, regulatori 

de creștere)  

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 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 

polifluoroalchilată 

(formula chimică: 

CnF2n+1−R). 

PFAS - Total 0,50 μg/l „PFAS Total” înseamnă 

suma substanțelor 

perfluoroalchilate și 

polifluoroalchilate 

(formula chimică: 

CnF2n+1−R). 

Hidrocarburi 

aromatice 

policiclice 

0,10 μg/l Suma concentrațiilor 

următorilor compuși 

specificați: 

benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, 

benzo(ghi)perilen și 

indeno(1,2,3-cd)piren . 

Seleniu 10 μg/l  

Tetracloretenă și 10 μg/l Suma concentrațiilor 
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tricloretenă parametrilor 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, 

dibromoclormetan, 

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). 
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Amendamentul 

Parametri 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  

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 
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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 

bromodicloroacetic, 

acid dibromocloroacetic 

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  

Azotat 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 
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stațiile de tratare. 

Azotit 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 

organice; 

 acaricide organice; 

 algicide organice; 

 rodenticide 

organice; 

 produse organice de 

combatere a 

mucegaiului; 

 produse conexe 

(inter alia, regulatori 

de creștere)  

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. 
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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 0,01 μg/l „PFAS” înseamnă 

fiecare substanță 

perfluoroalchilată și 

polifluoroalchilată 

(formula chimică: 

CnF2n+1−R). 

PFAS - Total 0,05 μg/l „PFAS Total” înseamnă 

suma substanțelor 

perfluoroalchilate și 

polifluoroalchilate 

(formula chimică: 

CnF2n+1−R). 

Hidrocarburi 

aromatice 

policiclice 

0,10 μg/l Suma concentrațiilor 

următorilor compuși 

specificați: 

benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, 

benzo(ghi)perilen și 

indeno(1,2,3-cd)piren . 

Seleniu 10 μg/l  

Tetracloretenă și 

tricloretenă 

10 μg/l Suma concentrațiilor 

parametrilor 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, 

dibromoclormetan, 
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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). 
 

Or. en 

Justificare 

La evaluarea concentrației substanțelor dăunătoare, Observatorul epidemiologic pentru sănătate 

umană furnizează toate valorile în nanograme, acestea fiind mai strâns legate de efectele asupra 

oamenilor. Prin urmare, valoarea propusă în micrograme trebuie actualizată în consecință, pentru a 

oferi un prag eficient și fiabil al substanțelor PFAS. În plus, multe substanțe PFAS noi de a doua și a 

treia generație care încă nu au fost identificate sunt prezente în apă, adăugându-se la substanțele 

PFAS deja cunoscute. 
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17.10.2018 A8-0288/224 

Amendamentul  224 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

în numele Grupului GUE/NGL 

 

Raport A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Calitatea apei destinate consumului uman 

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

Propunere de directivă 

Anexa III – partea B – punctul 1 – tabelul 1 
Textul propus de Comisie 

Tabelul 1 

Caracteristica minimă de performanță „incertitudinea de măsurare” 

Parametru Incertitudinea de măsurare 

(A se vedea nota 1) 

% din parametrul valoric 

Note 

Acrilamidă 30  

Antimoniu 40  

Arsenic 30  

Benzo(a)piren 50 A se vedea nota 2 

Benzen 40  

Beta-estradiol (50-28-2)  50  

Bisfenol A  50  

Bor 25  

Bromat 40  

Cadmiu 25  

Clorat 30  

Clorit 30  

Crom 30  

Cupru 25  

Cianură 30 A se vedea nota 3 

1,2-dicloretan 40  
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Epiclorhidrină 30  

Fluorură 20  

AHA 50  

Plumb 25  

Mercur 30  

Microcistină-LR 30  

Nichel 25  

Azotat 15  

Azotit 20  

Nonilfenol 50  

Pesticide 30 A se vedea nota 4 

PFAS 50  

Hidrocarburi aromatice 

policiclice 

30 A se vedea nota 5 

Seleniu 40  

Tetracloretenă 30 A se vedea nota 6 

Tricloretenă 40 A se vedea nota 6 

Trihalometani – total 40 A se vedea nota 5 

Uraniu 30  

Clorură de vinil 50  

 

 
Amendamentul 

Tabelul 1 

Caracteristica minimă de performanță „incertitudinea de măsurare” 

Parametru Incertitudinea de măsurare 

(A se vedea nota 1) 

% din parametrul valoric 

Note 

Acrilamidă 30  

Antimoniu 40  

Arsenic 30  

Benzo(a)piren 50 A se vedea nota 2 

Benzen 40  

Beta-estradiol (50-28-2)  50  
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Bisfenol A  50  

Bor 25  

Bromat 40  

Cadmiu 25  

Clorat 30  

Clorit 30  

Crom 30  

Cupru 25  

Cianură 30 A se vedea nota 3 

1,2-dicloretan 40  

Epiclorhidrină 30  

Fluorură 20  

AHA 50  

Plumb 25  

Mercur 30  

Microcistină-LR 30  

Nichel 25  

Azotat 15  

Azotit 20  

Nonilfenol 50  

Pesticide 30 A se vedea nota 4 

PFAS 20  

Hidrocarburi aromatice 

policiclice 

30 A se vedea nota 5 

Seleniu 40  

Tetracloretenă 30 A se vedea nota 6 

Tricloretenă 40 A se vedea nota 6 

Trihalometani – total 40 A se vedea nota 5 

Uraniu 30  

Clorură de vinil 50  

 

Or. en 
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Justificare 

O incertitudine de măsurare a substanțelor PFAS de până la 50 % este exagerată și nu este coerentă 

nici măcar cu dispozitivele medicale existente și utilizate de către Human Health Observatory, care 

furnizează valori cu un maxim de 20 % , așa cum propune textul. 

 

 


