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

Direktīvas priekšlikums 

IV pielikums – 1. daļa – 5. punkts 

 

 

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; (a) cietība; 

(b) pH (ūdeņraža jonu koncentrācija); (b) minerāli, ūdenī izšķīdušie 

anjoni/katjoni: 

– borāts BO3
-; 

– karbonāts CO3
2-; 

– hlorīds Cl-; 

– fluorīds F-; 

– hidrogēnkarbonāts HCO3
-; 

– nitrāts NO3
-; 

– nitrīts NO2-; 

– fosfāts PO4
3-; 

– silikāts SiO2; 

– sulfāts SO4
2-; 

– sulfīds S2
-; 

– alumīnijs Al; 

– amonijs NH4+; 

– kalcijs Ca; 

– magnijs Mg; 

– kālijs K; 

– nātrijs Na. 

(c) elektrovadītspēja;  

(d) dzelzs saturs;  

(e) mangāna saturs;  
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(f) smarža;  

(g) garša;  

(h) cietība;  

(i) minerāli, ūdenī izšķīdušie 

anjoni/katjoni: 

– borāts BO3
-; 

– karbonāts CO3
2-; 

– hlorīds Cl-; 

– fluorīds F-; 

– hidrogēnkarbonāts HCO3
-; 

– nitrāts NO3
-; 

– nitrīts NO2-; 

– fosfāts PO4
3-; 

– silikāts SiO2; 

– sulfāts SO4
2-; 

– sulfīds S2
-; 

– alumīnijs Al; 

– amonijs NH4+; 

– kalcijs Ca; 

– magnijs Mg; 

– kālijs K; 

– 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 

Lielāko daļu šo parametru referents ir pārnesis uz jauno indikatorparametru sarakstu, ar ko 

tagad ir papildināts I pielikums. Šis grozījums ir ierosināts, lai tajā atpakaļ iekļautu pārējos 

relevantos kritērijus, kuri nav pārnesti. Tas ir jādara, lai nodrošinātu, ka uz šiem kritērijiem 

nemainīgi attiecas prasības par pārredzamību. 

 

 


