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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) informații privind următorii 

parametri indicatori și parametrii valorici 

aferenți: 

(5) informații privind parametrii 

indicatori enumerați în anexa 1 partea Ba 
și parametrii valorici aferenți. 

 În plus, informații privind următorii 

parametri: 

(a) Culoare 
 

(b) pH (concentrația ionilor de 

hidrogen) 

 

(c) Conductivitate 
 

(d) Fier 
 

(e) Mangan 
 

(f) Miros 
 

(g) Gust 
 

(h) Duritate (a) Duritate 

(i) Minerale, anioni/cationi dizolvați în 

apă:  

(b) Minerale, anioni/cationi dizolvați în 

apă: 

– Borat BO3
- – Borat BO3

- 

– Carbonat CO3
2- – Carbonat CO3

2- 

– Clorură Cl- – Clorură Cl- 

– Fluorură F- – Fluorură F- 

– Carbonat de hidrogen HCO3
- – Carbonat de hidrogen HCO3

- 
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– Nitrat N03
- – Nitrat N03

- 

– Nitrit N02
- – Nitrit N02

- 

– Fosfat P04
3- – Fosfat P04

3- 

– Silicat Si02 – Silicat Si02 

– Sulfat S04
2- – Sulfat S04

2- 

– Sulfură S2
- – Sulfură S2

- 

– Aluminiu Al – Aluminiu Al 

– Amoniu NH4+ – Amoniu NH4+ 

– Calciu Ca – Calciu Ca 

– Magneziu Mg – Magneziu Mg 

– Potasiu K – Potasiu K 

– Sodiu Na – Sodiu Na 

Acești parametri valorici și alți compuși 

neionizați și oligoelemente pot fi afișați cu 

o valoare de referință și/sau o explicație; 

Acești parametri valorici și alți compuși 

neionizați și oligoelemente pot fi afișați cu 

o valoare de referință și/sau o explicație; 

Or. en 

Justificare 

Consumatorii ar trebui să dispună de informații privind duritatea apei care le este furnizată, 

nu în ultimul rând pentru a ști cum să dozeze corect detergenții de rufe. În plus, aceștia ar 

trebui să dispună de informații cu privire la conținutul de minerale al apei de la robinet, 

astfel încât să îl poată compara cu conținutul de minerale al apei minerale îmbuteliate. 

Comisia a propus ca furnizorii de apă să furnizeze aceste informații consumatorilor, însă 

acești parametri nu au fost incluși în noua anexă I partea Ba. 

 

 

 


