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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) informācija par šādiem 

indikatorparametriem un ar tiem 

saistītajām parametru vērtībām: 

(5) informācija par I pielikumā 

Ba daļā norādītajiem 
indikatorparametriem un ar tiem 

saistītajām parametru vērtībām. 

 Turklāt informācija par šādiem 

parametriem: 

(a) krāsainība; 
 

(b) pH (ūdeņraža jonu koncentrācija); 
 

(c) elektrovadītspēja; 
 

(d) dzelzs saturs; 
 

(e) mangāna saturs; 
 

(f) smarža; 
 

(g) garša; 
 

(h) cietība; (a) cietība; 

(i) minerāli, ūdenī izšķīdušie 

anjoni/katjoni:  

(b) minerāli, ūdenī izšķīdušie 

anjoni/katjoni: 

– borāts BO3-; – borāts BO3-; 

– karbonāts CO3
2-; – karbonāts CO3

2-; 

– hlorīds Cl-; – hlorīds Cl-; 

– fluorīds F-; – fluorīds F-; 

– hidrogēnkarbonāts HCO3-; – hidrogēnkarbonāts HCO3-; 
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– nitrāts NO3-; – nitrāts NO3-; 

– nitrīts NO2-; – nitrīts NO2-; 

– fosfāts PO4
3-; – fosfāts PO4

3-; 

– silikāts SiO2; – silikāts SiO2; 

– sulfāts SO4
2-; – sulfāts SO4

2-; 

– sulfīds S2-; – sulfīds S2-; 

– alumīnijs Al; – alumīnijs Al; 

– amonijs NH4+; – amonijs NH4+; 

– kalcijs Ca; – kalcijs Ca; 

– magnijs Mg; – magnijs Mg; 

– kālijs K; – kālijs K; 

– nātrijs Na. – nātrijs Na. 

Šīs parametru vērtības un citu nejonizēto 

savienojumu un mikroelementu vērtības 

var norādīt kopā ar atsauces vērtību un/vai 

paskaidrojumu;  

Šīs parametru vērtības un citu nejonizēto 

savienojumu un mikroelementu vērtības 

var norādīt kopā ar atsauces vērtību un/vai 

paskaidrojumu; 

Or. en 

Pamatojums 

Patērētājiem būtu jāsaņem informācija par to, cik ciets ir ūdens, kas viņiem tiek piegādāts, un 

tas nav mazsvarīgi — kaut vai tādēļ, lai patērētāji zinātu, kā pareizi dozēt veļas mazgāšanas 

līdzekļus. Patērētājiem būtu jāsaņem arī informācija par minerālu saturu krāna ūdenī, lai viņi 

varētu to salīdzināt ar pudelēs pildīta minerālūdens minerālu saturu. Komisija ir ierosinājusi, 

lai ūdens piegādātāji sniegtu patērētājiem šo informāciju, taču minētie parametri uz 

I pielikuma jauno Ba daļu nebija pārcelti. 

 

 


