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Wniosek dotyczący dyrektywy 

Załącznik IV – akapit 1 – punkt 5 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

5) informacja na temat następujących 

parametrów wskaźnikowych i 

powiązanych wartości parametrycznych; 

5) informacja na temat parametrów 

wskaźnikowych, wymienionych w 

załączniku I część Ba, i powiązanych 

wartości parametrycznych;  

 Ponadto informacje dotyczące 

następujących parametrów: 

a) barwa; a) twardość; 

b) pH (stężenie jonów wodoru); b) minerały, aniony/kationy 

rozpuszczone w wodzie: 

– Bor BO3- 

– Węglan CO3- 

– Chlorek Cl- 

– Fluorek F- 

– Wodorowęglan HCO3- 

– Azotany NO3- 

– Azotyny NO2- 

– Fosforan PO4- 

– Krzemian SiO2 

– Siarczan SO4- 
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– Siarczek S2- 

– Glin Al 

– Amon NH4+ 

– Wapń Ca 

– Magnez Mg 

– Potas K 

– Sód Na 

c) przewodnictwo;  

d) żelazo;  

e) mangan;  

f) zapach;  

g) smak;  

h) twardość;  

i) minerały, aniony/kationy rozpuszczone 

w wodzie: 

– Bor BO3- 

– Węglan CO3- 

– Chlorek Cl- 

– Fluorek F- 

– Wodorowęglan HCO3- 

– Azotany NO3- 

– Azotyny NO2- 

– Fosforan PO4- 

– Krzemian SiO2 

– Siarczan SO4- 

– Siarczek S2- 

– Glin Al 
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– Amon NH4+ 

– Wapń Ca 

– Magnez Mg 

– Potas K 

– Sód Na 

Te wartości parametryczne i inne 

niezjonizowane związki i pierwiastki 

śladowe mogą być przedstawione z 

wartością odniesienia lub wyjaśnieniem; 

Te wartości parametryczne i inne 

niezjonizowane związki i pierwiastki 

śladowe mogą być przedstawione z 

wartością odniesienia lub wyjaśnieniem. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Sprawozdawca przeniósł większość tych kryteriów na nowy wykaz parametrów 

wskaźnikowych, który teraz został włączony do załącznika I. Celem niniejszej poprawki jest 

ponowne włączenie pozostałych istotnych kryteriów, które nie zostały przeniesione. Ma to na 

celu zapewnienie, aby odpowiednie wymogi w zakresie przejrzystości nadal miały 

zastosowanie do tych kryteriów. 

 

 


