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Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – bod 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5) informace o následujících indikačních 

ukazatelích a jejich souvisejících 

hodnotách: 

5) informace o indikačních ukazatelích 

uvedených v příloze I části Ba 

a souvisejících hodnotách  

 a dále informace o těchto ukazatelích: 

a) zbarvení; a) tvrdost; 

b) pH (koncentrace vodíkových iontů); b) minerály, anionty/kationty 

rozpuštěné ve vodě: 

– boritan BO3- 

– uhličitan CO3- 

– chlorid Cl- 

– fluorid F- 

– hydrogenuhličitan HCO3- 

– dusičnan NO3- 

– dusitan NO2- 

– fosforečnan PO4- 

– křemičitan SiO2 

– síran SO4- 

– sulfid S2- 
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– hliník Al 

– amonium NH4+ 

– vápník Ca 

– hořčík Mg 

– draslík K 

– sodík Na 

c) vodivost;  

d) železo;  

e) mangan;  

f) pach;  

g) chuť;  

h) tvrdost;  

i) minerály, anionty/kationty rozpuštěné 

ve vodě: 

— boritan BO3- 

— uhličitan CO3- 

— chlorid Cl- 

— fluorid F- 

— hydrogenuhličitan HCO3- 

— dusičnan NO3- 

— dusitan NO2- 

— fosforečnan PO4- 

— křemičitan SiO2 

— síran SO4- 

— sulfid S2- 

— hliník Al 

— amonium NH4+ 
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— vápník Ca 

— hořčík Mg 

— draslík K 

— sodík Na 

Tyto hodnoty ukazatelů a další neiontové 

sloučeniny a stopové prvky mohou být 

zobrazeny s referenční hodnotou a/nebo s 

vysvětlením; 

Tyto hodnoty ukazatelů a další neiontové 

sloučeniny a stopové prvky mohou být 

zobrazeny s referenční hodnotou a/nebo s 

vysvětlením; 

Or. en 

Odůvodnění 

Zpravodaj přenesl většinu těchto kritérií do nového seznamu indikačních ukazatelů, který je 

nyní vložený do přílohy I. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je opětovně vložit zbývající 

relevantní kritéria, která nebyla přenesena. Cílem je zajistit, aby se na tato kritéria nadále 

uplatňovaly příslušné požadavky na transparentnost. 

 

 

 


