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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) teave järgmiste 

indikaatorparameetrite ja nendega seotud 

väärtuste kohta: 

(5) teave I lisa B a osas loetletud 

indikaatorparameetrite ja nendega seotud 

väärtuste kohta. 

 Lisaks teave järgmiste parameetrite 

kohta: 

(a) värv; 
 

(b) pH (vesinikuioonide 

kontsentratsioon); 

 

(c) juhtivus; 
 

(d) raud; 
 

(e) mangaan; 
 

(f) lõhn; 
 

(g) maitse; 
 

(h) karedus; (a) karedus; 

(i) mineraalid, vees lahustunud 

anioonid/katioonid:  

(b) mineraalid, vees lahustunud 

anioonid/katioonid: 

– boraat BO3
- – boraat BO3

- 

– karbonaat CO3
2- – karbonaat CO3

2- 

– kloriid Cl- – kloriid Cl- 

– fluoriid F- – fluoriid F- 

– vesinikkarbonaat HCO3
- – vesinikkarbonaat HCO3

- 
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– nitraat NO3
- – nitraat NO3

- 

– nitrit NO2
- – nitrit NO2

- 

– fosfaat PO4
3- – fosfaat PO4

3- 

– silikaat SiO2 – silikaat SiO2 

– sulfaat SO4
2- – sulfaat SO4

2- 

– sulfiid S2
- – sulfiid S2

- 

– alumiinium Al – alumiinium Al 

– ammoonium NH4+ – ammoonium NH4+ 

– kaltsium Ca – kaltsium Ca 

– magneesium Mg – magneesium Mg 

– kaalium K – kaalium K 

– naatrium Na. – naatrium Na. 

Need parameetrite väärtused ja muid 

ioniseerimata ühendeid ja mikroelemente 

käsitleva teabe võib esitada koos 

kontrollväärtusega ja/või selgitusega; 

Need parameetrite väärtused ja muid 

ioniseerimata ühendeid ja mikroelemente 

käsitleva teabe võib esitada koos 

kontrollväärtusega ja/või selgitusega; 

Or. en 

Selgitus 

Tarbijatel peaks olema teave neile tarnitava vee kareduse kohta eelkõige selleks, et teada, 

kuidas pesumasinas kasutatavat detergenti õigesti doseerida. Lisaks peaks neil olema teave 

kraanivee mineraalisisalduse kohta, et nad saaksid seda võrrelda pudelitesse villitud 

mineraalvee mineraalisisaldusega. Komisjon tegi ettepaneku, et veekäitlejad esitaksid selle 

teabe tarbijatele, kuid neid parameetreid ei viidud üle uude I lisa B a osasse. 

 

 

 


