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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) πληροφορίες σχετικά με τις ακόλουθες 

ενδεικτικές παραμέτρους και σχετικές 

παραμετρικές τιμές: 

(5) πληροφορίες σχετικά με τις ενδεικτικές 

παραμέτρους που παρατίθενται στο 

παράρτημα Ι μέρος Βα και σχετικές 

παραμετρικές τιμές·  

 Επιπλέον, πληροφορίες σχετικά με τις 

ακόλουθες παραμέτρους: 
α) Χρώμα· α) Σκληρότητα· 

β) pH (συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου)· β) Ανόργανα στοιχεία, 

ανιόντα/κατιόντα διαλυμένα σε νερό: 

- Βορικά BO3- 

- Ανθρακικά CO3- 

- Χλωριούχα Cl- 

- Φθοριούχα F- 

- Όξινα ανθρακικά HCO3- 

- Νιτρικά NO3- 

- Νιτρώδη NO2- 

- Φωσφορικά PO4- 

- Πυριτικά SiO2 

- Θειικά SO4- 

- Θειούχα S2- 

- Αργίλιο Al 

- Αμμώνιο NH4+ 

- Ασβέστιο Ca 

- Μαγνήσιο Mg 

- Κάλιο K 
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- Νάτριο Na 

γ) Αγωγιμότητα·  

δ) Σίδηρος·  

ε) Μαγγάνιο·  

στ) Οσμή·  

ζ) Γεύση·  

η) Σκληρότητα·  

θ) Ανόργανα στοιχεία, ανιόντα/κατιόντα 

διαλυμένα σε νερό: 

- Βορικά BO3- 

- Ανθρακικά CO3- 

- Χλωριούχα Cl- 

- Φθοριούχα F- 

- Όξινα ανθρακικά HCO3- 

- Νιτρικά NO3- 

- Νιτρώδη NO2- 

- Φωσφορικά PO4- 

- Πυριτικά SiO2 

- Θειικά SO4- 

- Θειούχα S2- 

- Αργίλιο Al 

- Αμμώνιο NH4+ 

- Ασβέστιο Ca 

- Μαγνήσιο Mg 

- Κάλιο K 

- Νάτριο Na 

 

Οι εν λόγω παραμετρικές τιμές και άλλες 

μη ιοντιζόμενες ενώσεις και ιχνοστοιχεία 

μπορούν να εμφανίζονται με τιμή 

αναφοράς και/ή επεξήγηση· 

Οι εν λόγω παραμετρικές τιμές και άλλες 

μη ιοντιζόμενες ενώσεις και ιχνοστοιχεία 

μπορούν να εμφανίζονται με τιμή 

αναφοράς και/ή επεξήγηση· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο εισηγητής έχει μεταφέρει την πλειονότητα των κριτηρίων αυτών στον νέο κατάλογο 

ενδεικτικών παραμέτρων δεικτών που εντάσσεται στο παράρτημα I. Σκοπός της τροπολογίας 

είναι να ενσωματωθούν τα εναπομένοντα σχετικά κριτήρια που δεν έχουν μεταφερθεί στο 

εθνικό δίκαιο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι αντίστοιχες 

απαιτήσεις διαφάνειας για τα εν λόγω κριτήρια. 

 

 


