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Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik VI – akapit 1 – punkt 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5) informacja na temat następujących 

parametrów wskaźnikowych i 

powiązanych wartości parametrycznych; 

5) informacja na temat parametrów 

wskaźnikowych, wymienionych w 

załączniku I część Ba, i powiązanych 

wartości parametrycznych; 

 Ponadto informacje dotyczące 

następujących parametrów: 

a) barwa; 
 

b) pH (stężenie jonów wodoru); 
 

c) przewodnictwo; 
 

d) żelazo; 
 

e) mangan; 
 

f) zapach; 
 

g) smak; 
 

h) twardość; a) twardość; 

i) minerały, aniony/kationy 

rozpuszczone w wodzie:  

b) minerały, aniony/kationy 

rozpuszczone w wodzie: 

– Bor BO3- – Bor BO3- 

– Węglan CO3
2- – Węglan CO3

2- 

– Chlorek Cl- – Chlorek Cl- 

– Fluorek F- – Fluorek F- 

– Wodorowęglan HCO3- – Wodorowęglan HCO3- 
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– Azotany N03- – Azotany N03- 

– Azotyny N02- – Azotyny N02- 

– Fosforan P04
3- – Fosforan P04

3- 

– Krzemian Si02 – Krzemian Si02 

– Siarczan S04
2- – Siarczan S04

2- 

– Siarczek S2- – Siarczek S2- 

– Glin Al – Glin Al 

– Amon NH4+ – Amon NH4+ 

– Wapń Ca – Wapń Ca 

– Magnez Mg – Magnez Mg 

– Potas K – Potas K 

– Sód Na – Sód Na 

Te wartości parametryczne i inne 

niezjonizowane związki i pierwiastki 

śladowe mogą być przedstawione z 

wartością odniesienia lub wyjaśnieniem; 

Te wartości parametryczne i inne 

niezjonizowane związki i pierwiastki 

śladowe mogą być przedstawione z 

wartością odniesienia lub wyjaśnieniem; 

Or. en 

Uzasadnienie 

Konsumenci powinni dysponować informacjami na temat twardości dostarczanej im, 

chociażby po to, aby wiedzieli, jak właściwie dozować środki piorące. Ponadto powinni oni 

dysponować informacjami na temat zawartości minerałów w wodzie z kranu, aby mogli 

porównywać je z zawartością minerałów w butelkowanej wodzie mineralnej. Komisja 

zaproponowała, aby dostawcy wody podawali te informacje konsumentom, jednak parametry 

te nie zostały przeniesione do nowego załącznika I część Ba. 

 

 

 


