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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) informatie over de volgende 

indicatorparameters en de bijbehorende 

parameterwaarden: 

(5) informatie over de in bijlage I, deel 

B bis, opgenomen indicatorparameters en 

de bijbehorende parameterwaarden.  

 Daarnaast informatie over de volgende 

parameters: 

(a) kleur; (a) hardheid; 

(b) pH (waterstofionenconcentratie); (b) in water opgeloste mineralen, 

anionen/kationen: 

– boraat BO3- 

– carbonaat CO3- 

– chloride Cl- 

– fluoride F- 

– waterstofcarbonaat HCO3- 

– nitraat NO3- 

– nitriet NO2- 

– fosfaat PO4- 

– silicaat SiO2 

– sulfaat SO4- 
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– sulfide S2 

– aluminium Al 

– ammonium NH4+ 

– calcium Ca 

– magnesium Mg 

– kalium K 

– natrium Na 

(c) geleidingsvermogen voor elektriciteit;  

(d) ijzer;  

(e) mangaan;  

(f) geur;  

(g) smaak;  

(h) hardheid;  

(i) in water opgeloste mineralen, 

anionen/kationen: 

- boraat BO3- 

- carbonaat CO3- 

- chloride Cl- 

- fluoride F- 

- waterstofcarbonaat HCO3- 

- nitraat NO3- 

- nitriet NO2- 

- fosfaat PO4- 

- silicaat SiO2 

- sulfaat SO4- 

- sulfide S2- 

- aluminium Al 
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- ammonium NH4+ 

- calcium Ca 

- magnesium Mg 

- kalium K 

- natrium Na 

Die parameterwaarden en andere niet-

geïoniseerde verbindingen en 

sporenelementen kunnen samen met een 

referentiewaarde en/of een uitleg worden 

getoond; 

Die parameterwaarden en andere niet-

geïoniseerde verbindingen en 

sporenelementen kunnen samen met een 

referentiewaarde en/of een uitleg worden 

getoond; 

Or. en 

Motivering 

De rapporteur heeft de meeste van deze criteria omgezet in de nieuwe lijst van 

indicatorparameters die nu in bijlage I wordt opgenomen. Het doel van deze wijziging is om 

de resterende relevante criteria die nog niet zijn omgezet opnieuw op te nemen. Dit moet 

ervoor zorgen dat de betreffende transparantievereisten nog steeds voor deze criteria gelden. 

 

 


