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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) informacija apie šiuos 

indikatorinius parametrus ir su jais 

susijusias parametrų vertes: 

(5) informacija apie I priedo Ba dalyje 

išvardytus indikatorinius parametrus ir su 

jais susijusias parametrų vertes. 

 Papildomai pateikiama informacija apie 

šiuos parametrus: 

(a) spalvą, 
 

(b) pH (vandenilio jonų 

koncentraciją), 

 

(c) savitąjį elektros laidį, 
 

(d) geležį, 
 

(e) manganą, 
 

(f) kvapą, 
 

(g) skonį, 
 

(h) kietumą, (a) kietumą, 

(i) vandenyje ištirpusius mineralus, 

anijonus / katijonus:  

(b) vandenyje ištirpusius mineralus, 

anijonus / katijonus: 

– boratą BO3-, – boratą BO3-, 

– karbonatą CO3
2,- – karbonatą CO3

2,- 

– chloridą Cl-, – chloridą Cl-, 

– fluoridą F-, – fluoridą F-, 

– vandenilio karbonatą HCO3-, – vandenilio karbonatą HCO3-, 
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– nitratą NO3-, – nitratą NO3-, 

– nitritą NO2-, – nitritą NO2-, 

– fosfatą PO4
3-, – fosfatą PO4

3-, 

– silikatą SiO2, – silikatą SiO2, 

– sulfatą SO4
2-, – sulfatą SO4

2-, 

– sulfidą S2
-, – sulfidą S2

-, 

– aliuminį Al, – aliuminį Al, 

– amonį NH4+, – amonį NH4+, 

– kalcį Ca, – kalcį Ca, 

– magnį Mg, – magnį Mg, 

– kalį K, – kalį K, 

– natrį Na. – natrį Na. 

Šios parametrų vertės ir kiti nejonizuoti 

junginiai ir mikroelementai gali būti 

nurodomi drauge su pamatine verte ir 

(arba) paaiškinimu; 

Šios parametrų vertės ir kiti nejonizuoti 

junginiai ir mikroelementai gali būti 

nurodomi drauge su pamatine verte ir 

(arba) paaiškinimu; 

Or. en 

Pagrindimas 

Vartotojai turėtų turėti informacijos apie jiems tiekiamo vandens kietumą, kad bent žinotų, 

kaip tinkamai naudoti skalbinių ploviklius. Be to, jie turėtų turėti informacijos apie mineralų 

kiekį vandentiekio vandenyje, kad galėtų jį palyginti su mineralų kiekiu į butelius išpilstytame 

mineraliniame vandenyje. Komisija pasiūlė, kad vandens tiekėjai pateiktų šią informaciją 

vartotojams, tačiau šie parametrai nebuvo perkelti į naujojo I priedo Ba dalį. 

 

 

 


