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Ehdotus direktiiviksi 

Liite IV – 1 kohta – 5 alakohta 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

5) tiedot seuraavista 

osoitinmuuttujista ja niihin liittyvistä 

muuttujien arvoista: 

5) tiedot liitteessä I olevassa B a 

osassa luetelluista osoitinmuuttujista ja 

niihin liittyvistä muuttujien arvoista; 

 Lisäksi tiedot seuraavista muuttujista: 

a) väri; 
 

b) pH (vetyionipitoisuus); 
 

c) johtavuus; 
 

d) rauta; 
 

e) mangaani; 
 

f) haju; 
 

g) maku; 
 

h) kovuus; a) kovuus; 

i) veteen liuenneet mineraalit, 

anionit/kationit:  

b) veteen liuenneet mineraalit, 

anionit/kationit: 

– boraatti BO3 – boraatti B03 

– karbonaatti CO3
2- – karbonaatti C032 

– kloridi Cl- – kloridi Cl- 

– fluoridi F- – fluoridi F- 

– vetykarbonaatti HCO3
- – vetykarbonaatti HCO3

- 

– nitraatti N03
- – nitraatti N03

- 
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– nitriitti N02
- – nitriitti N02

- 

– fosfaatti P04
3- – fosfaatti P04

3- 

– silikaatti Si02 – silikaatti Si02 

– sulfaatti S04
2- – sulfaatti S04

2- 

– sulfidi S2
- – sulfidi S2

- 

– alumiini Al – alumiini Al 

– ammonium NH4+ – ammonium NH4+ 

– kalsium Ca – kalsium Ca 

– magnesium Mg – magnesium Mg 

– kalium K – kalium K 

– natrium Na – natrium Na 

Näiden muuttujien arvojen sekä muiden 

ionisoimattomien yhdisteiden ja 

hivenaineiden yhteydessä voidaan ilmoittaa 

viitearvo ja/tai selitys; 

Näiden muuttujien arvojen sekä muiden 

ionisoimattomien yhdisteiden ja 

hivenaineiden yhteydessä voidaan ilmoittaa 

viitearvo ja/tai selitys; 

Or. en 

Perustelu 

Kuluttajille olisi annettava tietoja heille toimitetun veden kovuudesta eikä vähiten siksi, että 

he osaavat annostella pyykinpesuaineensa oikein. Lisäksi heidän olisi saatava tietoja 

hanaveden mineraalipitoisuudesta, jotta he voivat verrata sitä pullotetun mineraaliveden 

mineraalipitoisuuteen. Komissio oli ehdottanut, että vedentoimittajat toimittaisivat nämä 

tiedot kuluttajille, mutta näitä parametrejä ei siirretty uudessa liitteessä I olevaan B a osaan. 

 

 

 


