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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, (a) kietumą, 

(b) pH (vandenilio jonų koncentraciją), (b) vandenyje ištirpusius mineralus, 

anijonus / katijonus: 

– boratą BO3-, 

– karbonatą CO3,- 

– chloridą Cl-, 

– fluoridą F-, 

– vandenilio karbonatą HCO3-, 

– nitratą NO3-, 

– nitritą NO2-, 

– fosfatą PO4-, 

– silikatą SiO2, 

– sulfatą SO4-, 
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– sulfidą S2-, 

– aliuminį Al, 

– amonį NH4+, 

– kalcį Ca, 

– magnį Mg, 

– kalį K, 

– natrį Na. 

(c) savitąjį elektros laidį,  

(d) geležį,  

(e) manganą,  

(f) kvapą,  

(g) skonį,  

(h) kietumą,  

(i) vandenyje ištirpusius mineralus, 

anijonus / katijonus: 

– boratą BO3-, 

– karbonatą CO3,- 

– chloridą Cl-, 

– fluoridą F-, 

– vandenilio karbonatą HCO3-, 

– nitratą NO3-, 

– nitritą NO2-, 

– fosfatą PO4-, 

– silikatą SiO2, 

– sulfatą SO4-, 

– sulfidą S2-, 

– aliuminį Al, 
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– amonį NH4+, 

– kalcį Ca, 

– magnį Mg, 

– kalį K, 

– 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 

Pranešėjas daugumą šių kriterijų perkėlė į naują indikatorinių parametrų sąrašą, kuris dabar 

įtraukiamas į I priedą. Šiuo pakeitimu siekiama dar kartą įterpti likusius atitinkamus 

kriterijus, kurie nebuvo perkelti į nacionalinę teisę. Taip siekiama užtikrinti, kad šiems 

kriterijams ir toliau būtų taikomi atitinkami skaidrumo reikalavimai. 

 

 


