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Предложение за директива 

Приложение IV – параграф 1 – точка 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) информация за следните 

параметри с индикаторно значение и 

свързаните с тях параметрични 

стойности: 

(5) информация за параметрите с 

индикаторно значение, изброени в 

приложение 1, част Ба, и свързаните с 

тях параметрични стойности. 

 В допълнение информация за 

следните параметри: 

а) цвят; 
 

б) pH (концентрация на 

водородни йони); 

 

в) eлектропроводимост; 
 

г) желязо; 
 

д) манган; 
 

е) мирис; 
 

ж) вкус; 
 

з) твърдост; а) твърдост; 

i) минерали, аниони/катиони, 

разтворени във вода:  

б) минерали, аниони/катиони, 

разтворени във вода: 

– борати BO3- – борати B03
- 

– карбонати CO3
2- – карбонати C03

2- 

– хлориди Cl-, – хлориди Cl-, 

– флуориди F-, – флуориди F-, 

– хидрогенкарбонати HCO3
- – хидрогенкарбонати HCO3

- 



 

AM\1166534BG.docx  PE624.160v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

– нитрати N03
- – нитрати N03

- 

– нитрити N02
- – нитрити N02

- 

– фосфати P04
3- – фосфати P04

3- 

– силикати Si02 – силикати Si02 

– сулфати S04
2- – сулфати S04

2- 

– сулфиди S04
2- – сулфиди S04

2- 

– алуминий Al, – алуминий Al, 

– амониеви йони NH4+, – амониеви йони NH4+, 

– калций Ca, – калций Ca, 

– магнезий Mg, – магнезий Mg, 

– калий K, – калий K, 

– натрий Na. – натрий Na. 

По отношение на тези параметрични 

стойности, както и на други 

нейонизирани съединения и 

микроелементи, могат да бъдат 

публикувани референтни стойности 

и/или обяснения; 

По отношение на тези параметрични 

стойности, както и на други 

нейонизирани съединения и 

микроелементи, могат да бъдат 

публикувани референтни стойности 

и/или обяснения; 

Or. en 

Обосновка 

Потребителите следва да разполагат с информация за твърдостта на водата, с 

която се снабдяват, не на последно място за да знаят как да дозират правилно 

своите перилни препарати. Освен това те следва да разполагат с информация за 

минералното съдържание в чешмяната вода, за да могат да го сравняват с 

минералното съдържание в бутилираната минерална вода. Комисията беше 

предложила водоснабдителните предприятия да предоставят тази информация на 

потребителите, но тези параметри не са пренесени в новото приложение I, част Бa. 

 

 


