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Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 20
Betragtning 6

(6) I henhold til traktaten skal der ved 
udarbejdelsen af Fællesskabets politik på 
miljøområdet bl.a. tages hensyn til de 
eksisterende videnskabelige og tekniske 
data. Dette direktiv bør udnytte de 
videnskabelige resultater til at fastlægge de 
mest pålidelige indikatorparametre til 
forudsigelse af mikrobiologiske 
sundhedsrisici og til at opnå et højt 
beskyttelsesniveau. Der bør straks foretages 
yderligere epidemiologiske undersøgelser af
de sundhedsrisici, der er forbundet med 
badning i især ferskvandsområder.

(6) I henhold til traktaten skal der ved 
udarbejdelsen af Fællesskabets politik på 
miljøområdet bl.a. tages hensyn til de 
eksisterende videnskabelige og tekniske 
data. Dette direktiv bør udnytte de 
videnskabelige resultater til at fastlægge de 
mest pålidelige indikatorparametre til 
forudsigelse af mikrobiologiske og fysisk-
kemiske sundhedsrisici og til at opnå et højt 
beskyttelsesniveau. Der bør straks foretages 
yderligere epidemiologiske undersøgelser af 
de sundhedsrisici, der er forbundet med 
badning i især ferskvandsområder.

Or. en
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Begrundelse

Delvis genfremsættelse af ændringsforslag 2 og 58 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. 
oktober 2003 (EUT C 82 af 1.4.2004).

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 21
Betragtning 8 a (ny)

(8a) I dette direktiv bør der tages hensyn til 
de nye former for rekreativ anvendelse af 
vandområder, der har vundet større 
udbredelse som følge af samfundsmæssige 
ændringer og som følge af adgangen til nye 
materialer og nye former for sportsudstyr.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af den oprindelige betragtning 10 i Kommissionens forslag.

Nye former for vandsport er i dag en kendsgerning i mange af EU's badevande. Under disse 
former for sport er der lige så stor risiko for at sluge vand som ved badning, så der er behov 
for at sikre, at der i dette direktiv også i et vist omfang tages hensyn til dem, der praktiserer 
de nye former for vandsport.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 22
Betragtning 11

(11) Fællesskabet undertegnede den 25. juni 
1998 FN/ECE-konventionen om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage 
og domstolsprøvelse på miljøområdet 
(Århus-konventionen). Fællesskabets 
lovgivning bør tilpasses til konventionen, så 
Fællesskabet kan ratificere denne. Dette 
direktiv bør derfor indeholde bestemmelser 
om offentlig adgang til oplysninger og om 
offentlighedens inddragelse i dets 
gennemførelse.

(11) Fællesskabet undertegnede den 25. juni 
1998 FN/ECE-konventionen om adgang til 
oplysninger, offentlig deltagelse i 
beslutningsprocesser samt adgang til klage 
og domstolsprøvelse på miljøområdet 
(Århus-konventionen). Fællesskabets 
lovgivning bør tilpasses til konventionen, så 
Fællesskabet kan ratificere denne. Dette 
direktiv bør derfor indeholde bestemmelser 
om offentlig adgang til oplysninger og om 
offentlighedens inddragelse i dets 
gennemførelse i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig 
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adgang til miljøoplysninger1 og Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/35/EF af 26. maj om mulighed for 
offentlig deltagelse i forbindelse med 
udarbejdelse af visse planer og 
programmer på miljøområdet 2.
1 EUT L 41 af  14.2.2003, s. 26.
2 EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af betragtning 13 i Kommissionens forslag i ændret og ajourført form.

Da de relevante bestemmelser i Århus-konventionen er blevet gennemført ved to specifikke 
direktiver, bør disse udtrykkeligt nævnes.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 23
Betragtning 14

(14) En badevandspolitik på fællesskabsplan 
er fortsat relevant, hvilket viser sig tydeligt 
ved hver badesæson, idet denne politik 
beskytter befolkningen mod utilsigtet og 
kronisk forurening, der skyldes udledninger i 
eller tæt ved Fællesskabets badeområder. 
Badevandets kvalitet generelt er blevet 
forbedret betydeligt, siden direktiv 
76/160/EØF trådte i kraft. Nævnte direktiv 
afspejler imidlertid viden- og 
erfaringsniveauet i begyndelsen af 
1970'erne. Mønstret for anvendelsen af 
badevand har ændret sig siden da, og det 
samme er tilfældet med den videnskabelige
og tekniske viden. Det direktiv bør således 
ophæves –

(14) En badevandspolitik på fællesskabsplan 
er fortsat relevant, hvilket viser sig tydeligt 
ved hver badesæson, idet denne politik 
beskytter befolkningen mod utilsigtet og 
kronisk forurening, der skyldes udledninger i 
eller tæt ved Fællesskabets badeområder. 
Badevandets kvalitet generelt er blevet 
forbedret betydeligt, siden direktiv 
76/160/EØF trådte i kraft. Nævnte direktiv 
afspejler imidlertid viden- og 
erfaringsniveauet i begyndelsen af 
1970'erne. Mønstret for anvendelsen af 
badevand og vand til fritidsformål har 
ændret sig siden da, og det samme er 
tilfældet med den videnskabelige og 
tekniske viden. Det direktiv bør således 
ophæves –

Or. en
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Begrundelse

Genindsættelse af dele af den oprindelige betragtning 4 i Kommissionens forslag.

Nye former for vandsport er i dag en kendsgerning i mange af EU's badevande. Under disse 
former for sport er der lige så stor risiko for at sluge vand som ved badning, så der er behov 
for at sikre, at der i dette direktiv også i et vist omfang tages hensyn til dem, der praktiserer 
de nye former for vandsport.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 24
Artikel 1, stk. 2

2. Formålet med dette direktiv er at bevare, 
beskytte og forbedre miljøkvaliteten og 
beskytte menneskers sundhed ved at 
supplere Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/60/EF.

2. Formålet med dette direktiv er at bevare, 
beskytte og forbedre miljøkvaliteten og 
beskytte menneskers sundhed ved at 
supplere og støtte målsætninger, 
foranstaltninger og bestemmelser om 
fastlæggelse af fælles kemiske 
kvalitetsstandarder, der er fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 4 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 
(EUT C 82 af 1.4.2004).

Badevandet skal også opfylde de kemiske kvalitetsstandarder i vandrammedirektivet.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 25
Artikel 1, stk. 2

2. Formålet med dette direktiv er at bevare, 
beskytte og forbedre miljøkvaliteten og
beskytte menneskers sundhed ved at 
supplere Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/60/EF.

2. Formålet med dette direktiv er at bevare, 
beskytte og forbedre miljøkvaliteten for at 
beskytte menneskers sundhed mod kemisk 
og mikrobiologisk kontamination under 
badning eller anden anvendelse af vand til 
fritidsaktiviteter ved at supplere Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF.
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Or. en

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 26
Artikel 1, stk. 3

3. Dette direktiv finder anvendelse på enhver 
forekomst af overfladevand, hvor den 
kompetente myndighed forventer, at et stort 
antal mennesker bader, og hvor den ikke har 
udstedt et permanent badeforbud eller hvor 
badning ikke er permanent frarådet (i det 
følgende "badevand"). Det finder ikke 
anvendelse på:

3. Dette direktiv finder anvendelse på enhver 
forekomst af overfladevand, hvor 

i) den kompetente myndighed forventer, at 
et stort antal mennesker bader, eller

ii) badning fremmes aktivt af 
myndighederne eller på grund af 
kommercielle interesser, eller 

iii) der traditionelt udøves andre 
fritidsaktiviteter af en anerkendt forening 
med træning eller konkurrence for øje,

og hvor den kompetente myndighed ikke har 
udstedt et permanent badeforbud eller hvor 
badning ikke er permanent frarådet (i det 
følgende "badevand"). Det finder ikke 
anvendelse på

(a) svømmebassiner og spabade, (a) svømmebassiner og spabade,
(b) afgrænset vandområde, der er genstand 
for behandling eller anvendes til terapeutiske 
formål, og

(b) afgrænset vandområde, der er genstand 
for behandling eller anvendes til terapeutiske 
formål, og

(c) kunstigt anlagt, afgrænset vandområde, 
der er adskilt fra overfladevand og 
grundvand.

(c) kunstigt anlagt, afgrænset vandområde, 
der er adskilt fra overfladevand og 
grundvand.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af artikel 3, stk. 1, litra b i Kommissionens forslag samt af ændringsforslag 7 
fra førstebehandlingen i ændret form med henblik på at nå frem til et kompromis.

Definitionen af badevand bør omfatte overfladevand, hvor badning fremmes. Den bør også 
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omfatte vand, der anvendes til fritidsaktiviteter, men som kompromis kan dette begrænses til 
de områder, hvor vandet regelmæssigt anvendes til sådanne aktiviteter.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 27
Artikel 1, stk. 3, inledning

3. Dette direktiv finder anvendelse på 
enhver forekomst af overfladevand, hvor 
den kompetente myndighed forventer, at et 
stort antal mennesker bader, og hvor den 
ikke har udstedt et permanent badeforbud 
eller hvor badning ikke er permanent 
frarådet (i det følgende "badevand"). 

3. I dette direktiv forstås ved :  "badevand", 
rindende eller stillestående ferskvand eller 
havvand , der

- af de kompetente myndigheder i hver stat 
udtrykkeligt er godkendt til badning, eller 
- i hvilket badning ikke er forbudt , og som 
sædvanlig anvendes til dette formål af et 
stort antal badende. 

Or. nl

Begrundelse

Den mere generelle og bredere nye definition af badevand indebærer, at der er et for stort 
spillerum for skøn, og den begrænser medlemsstaternes muligheder for at tilstræbe en god 
kvalitet af badevandet. Jeg foreslår at anvende den oprindelige definition af badevand i 
direktiv 76/160/EØF, da den giver anledning til mindre diskussion. 

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 28
Article 1, stk. 3, litra c a (nyt)

(ca) vand, der anvendes til andre 
fritidsaktiviteter uden for en afstand på 100 
m fra kysten ved lavvande eller uden for 
badesæsonen, under forudsætning af, at 
disse vandområder ikke har særlig risiko 
for forurening fra byspildevand og/eller 
andre forureningskilder.
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Or. en

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 29
Article 2, nr. 1 a (nyt)

"Badevand": alle strømmende og 
stillestående indre overfladevande, 
overgangsvande og kystvande (eller dele 
heraf), hvor
(a) badning ikke er forbudt og sædvanligvis 
udøves af et stort antal badende i 
badesæsonen, eller 
(b) der traditionelt udøves andre 
fritidsaktiviteter, under forudsætning af at 
disse vandområder er særlig udsat for 
risiko for forurening fra byspildevand eller 
andre forureningskilder, eller 
(c) badning fremmes aktivt af 
myndighederne eller på grund af 
kommercielle interesser. 

Or. en

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 30
Artikel 2, nr. 7, litra f a (nyt)

(fa) udarbejdelse af beredskabsplaner og 
tilsynssystemer

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af artikel 3, stk. 3, litra g) i Kommissionens forslag.

Dette er i tråd med ordførerens ændringsforslag 6, hvori det foreslås at genindsætte artikel 
12 i Kommissionens forslag. 
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Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 31
Article 2, nr. 7 a (nyt)

7a. "Andre fritidsaktiviteter": aktiviteter, 
hvor der anvendes udstyr til at bevæge sig 
over/gennem vandet, og hvor der er reel 
risiko for, at der sluges vand, som f.eks. 
surfing, windsurfing og kajakroning.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af artikel 3, stk. 4, i Kommissionens forslag.

Der er behov for en definition af "andre fritidsaktiviteter" på linje med ordførerens 
ændringsforslag 9, hvori det foreslås at indføre visse krav i forbindelse med andre 
fritidsaktiviteter.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 32
Artikel 2, nr. 8

8. "Kortvarig forurening": mikrobiologisk 
kontamination, jf. bilag I, kolonne A, der har 
klart identificerbare årsager, der normalt 
ikke forventes at påvirke 
badevandskvaliteten i mere end ca. 72 timer, 
og for hvilken den kompetente myndighed 
har opstillet procedurer til at forudsige og 
håndtere  en sådan, jf. bilag II.

8. "Kortvarig forurening": mikrobiologisk 
kontamination, jf. bilag I, kolonne A, der har 
klart identificerbare årsager, der normalt 
ikke forventes at påvirke 
badevandskvaliteten i mere end 48 timer 
efter, at årsagen er forsvundet, og ikke 
varer længere end ca. 72 timer, og for 
hvilken den kompetente myndighed har 
opstillet procedurer til at forudsige og 
håndtere  en sådan, jf. bilag II. 

Or. en

Begrundelse

Begyndelsen på en kortvarig forurening kan somme tider være vanskelig at bestemme, og der 
er derfor behov for en klarere og mere præcis definition. Ophøret af en "klart identificerbar 
årsag" kan fastsættes mere præcist.
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Ændringsforslag af Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 33
Artikel 3, stk. 4

4. For hvert enkelt badevand opstilles der 
inden hver badesæsons begyndelse en 
tidsplan for kontrolovervågning, første gang 
inden begyndelsen af den tredje hele 
badesæson efter dette direktivs ikrafttræden. 
Kontrolovervågningen foretages senest fire 
dage efter den dato, der er fastlagt i 
tidsplanen for kontrolovervågningen.

4. For hvert enkelt badevand opstilles der 
inden hver badesæsons begyndelse en 
tidsplan for kontrolovervågning, første gang 
inden begyndelsen af den tredje hele 
badesæson efter dette direktivs ikrafttræden. 
Kontrolovervågningen foretages senest fire 
dage efter den dato, der er fastlagt i 
tidsplanen for kontrolovervågningen, eller 
den dato, hvor overvågningstidsplanen er 
genoptaget efter den berostillelse, der er 
omtalt i stk. 7 og 7a.

Or. it

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at præcisere, at selv om overvågningen stilles i bero på 
grund af en unormal situation eller en situation, der gør det farligt eller umuligt at foretage 
overvågningen, bør der være en margen på fire dage for prøvetagning, efter at situationen er 
vendt tilbage til det normale. 

Ændringsforslag af Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 34
Artikel 3, stk. 7 a (nyt)

7a.  I tilfælde af særlige meteorologiske 
forhold eller af force majeure, som gør 
prøvetagning farlig eller umulig, kan 
overvågningskalenderen i stk. 4 stilles i 
bero og genoptages umiddelbart efter, at 
den situation, der har gjort prøvetagning 
farlig og/eller umulig, er ophørt.  

Or. it

Begrundelse

I analogi med stk. 7 bør det også være muligt at stille overvågningen i bero, hvis 
prøvetagning ikke er muligt, enten fordi det er farligt eller på grund af force majeure, f.eks. 
når der er hård sø eller ugunstige vejrforhold.
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Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 35
Artikel 5, stk. 1, litra b

b) "tilfredsstillende" udgår

Or. it

Begrundelse

"Tilfredsstillende" badevandskvalitet var ikke indeholdt i Kommissionens forslag og blev 
heller ikke indført i ændringsforslag under førstebehandlingen.

Ordlyden i den fælles holdning og bilagene bør betragtes som ændret på tilsvarende måde.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 36
Artikel 5, stk. 1, litra b

b) "tilfredsstillende" udgår

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslagene til tabel I og II i bilaget.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 37
Artikel 5, stk.1, litra b

b) "tilfredsstillende"; udgår

Or. en

Begrundelse

Fjernelse af nyt element i den fælles holdning med henblik på at genindsætte bestemmelser 
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om kvaliteten på linje med artikel 4 og 9 i Kommissionens forslag.

Dette er et horisontalt ændringsforslag. Hvis ændringen vedtages, skal alle referencer i 
retsakten inklusive bilagene ændres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 38
Artikel 5, stk. 3

3. Medlemsstaterne sørger for, at alt 
badevand ved udgangen af badesæsonen 
2015 mindst er "tilfredsstillende". De træffer 
sådanne realistiske og til formålet rimelige 
foranstaltninger, som de finder 
hensigtsmæssige, med henblik på at øge 
antallet af badevande, der klassificeres som 
"udmærket" eller "godt".

3. Medlemsstaterne sørger for, at alt 
badevand ved udgangen af badesæsonen 
2011 mindst er "godt", og at  
målsætningerne for vandets kemiske 
tilstand er opfyldt i overensstemmelse med 
de kriterier, klassifikationer og frister, der 
er fastlagt i direktiv 2000/60/EF. De træffer 
sådanne realistiske og til formålet rimelige 
foranstaltninger, som de finder 
hensigtsmæssige, med henblik på at øge 
antallet af badevande, der klassificeres som 
"udmærket".

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af en tidligere dato for opnåelse af kvaliteten i overensstemmelse med artikel 8, 
stk. 3, i Kommissionens forslag, genindsættelse af ændringsforslag 16 vedtaget under 
førstebehandlingen og genindsættelse af de i artikel 4 og 9 i Kommissionens forslag nævnte 
kvaliteter.

Kommissionen havde foreslået fem år efter ikrafttrædelse (tre år efter de to år til 
gennemførelse). Hvis det antages, at dette direktiv træder i kraft i begyndelsen af 2006, er det 
rimeligt at fastsætte den nye dato til slutningen af badesæsonen i 2011. Det vil give 
medlemsstaterne mere tid end de oprindeligt foreslåede fem år.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 39
Artikel 5, stk. 3

3. Medlemsstaterne sørger for, at alt 
badevand ved udgangen af badesæsonen 
2015 mindst er "tilfredsstillende". De træffer 
sådanne realistiske og til formålet rimelige

3. Medlemsstaterne sørger for, at alt 
badevand ved udgangen af badesæsonen 
2015 mindst er "tilfredsstillende". De træffer 
alle nødvendige foranstaltninger, som de 
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foranstaltninger, som de finder 
hensigtsmæssige, med henblik på at øge 
antallet af badevande, der klassificeres som 
"udmærket" eller "godt".

finder hensigtsmæssige, med henblik på at 
øge antallet af badevande, der klassificeres 
som "udmærket" eller "godt". 

Or. nl

Begrundelse

Formålet er at forbedre badevandets kvalitet, således at det kommer op i den højeste kategori 
inden for en bestemt periode, og det er op til medlemsstaterne at vurdere, hvilke 
foranstaltninger der er nødvendige.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 40
Artikel 5, stk. 3

3. Medlemsstaterne sørger for, at alt 
badevand ved udgangen af badesæsonen 
2015 mindst er "tilfredsstillende". De 
træffer sådanne realistiske og til formålet 
rimelige foranstaltninger, som de finder 
hensigtsmæssige, med henblik på at øge 
antallet af badevande, der klassificeres som 
"udmærket" eller "godt".   

3. Medlemsstaterne sørger for, at alt 
badevand ved udgangen af badesæsonen 
2015 mindst er "godt". De træffer sådanne 
realistiske og til formålet rimelige 
foranstaltninger, som de finder 
hensigtsmæssige, med henblik på at øge 
antallet af badevande, der klassificeres som 
"udmærket".

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslagene til tabel I og II i bilaget.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 41
Artikel 5, stk. 4

4. Uanset det generelle krav i stk. 3 kan 
badevand midlertidigt klassificeres som 
"ringe" og alligevel fortsat opfylde dette 
direktivs krav. Årsagerne til, at 
kvalitetsniveauet "tilfredsstillende" ikke er 

4. Uanset det generelle krav i stk. 3 kan 
badevand midlertidigt klassificeres som 
"ringe" og alligevel fortsat opfylde dette 
direktivs krav. Årsagerne til, at 
kvalitetsniveauet "godt" ikke er nået, skal 
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nået, skal være fastslået. I sådanne tilfælde 
sørger medlemsstaterne for, at nedenstående 
betingelser opfyldes.

være fastslået. I sådanne tilfælde sørger 
medlemsstaterne for, at nedenstående 
betingelser opfyldes.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslagene til tabel I og II i bilaget.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 42
Artikel 5, stk. 4, litra a, nr. i a (nyt)

ia) påvisning af årsagerne og grundene til 
den manglende overensstemmelse, og

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af artikel 13, stk. 2, i Kommissionens forslag.

Det er vigtigt udtrykkeligt at forlange, at årsagerne og grundene til den manglende 
overensstemmelse påvises.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 43
Artikel 5, stk. 4, litra a, nr. ii

ii) passende forvaltningsforanstaltninger 
for at forebygge, reducere eller fjerne 
årsagerne til forureningen.

ii) gennemførelse af passende 
foranstaltninger for at forebygge, reducere 
eller fjerne årsagerne til forureningen; 
sådanne foranstaltninger skal give 
positive resultater inden for tre år.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af artikel 13, stk. 2, i Kommissionens forslag.
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Det er mere passende at tale om foranstaltninger generelt end om 
forvaltningsforanstaltninger, navnlig fordi de bl.a. skal forebygge årsagerne. De 
foranstaltninger, der træffes, skal have givet resultater inden for en vis tidsfrist.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels, Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 44
Artikel 5, stk. 4, litra a, nr. ii a (nyt)

ii a) offentligheden informeres ved hjælp af 
et klart og enkelt symbol og underrettes 
desuden om de kendte årsager til 
forureningen/kontamineringen og om alle 
de trufne og planlagte foranstaltninger på 
grundlag af badevandsprofilen. 

Or. nl

Begrundelse

Genindsættelse af ændring 18 fra førstebehandlingen, der blev vedtaget den 21. oktober 2003. 
Der er foretaget tekstmæssige ændringer, da ændringsforslaget skal ses i lyset af artikel 5, 
der vedrører klassificering og kvalitet af badevand. Det drejer sig således ikke om advarsler, 
men om oplysning af offentligheden. Desuden har undersøgelser vist, at forureningskilder 
langtfra altid kan spores; offentligheden kan derfor kun informeres om kendte årsager. 
Endelig er det tilføjet, at det er hensigtsmæssigt også at informere offentligheden om 
planlagte foranstaltninger, og det er angivet, at badevandsprofilen skal danne grundlag for 
oplysningerne. 

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 45
Artikel 5, stk. 4, litra b

b) Hvis et badevand i fem på hinanden 
følgende år klassificeres som værende 
"ringe", indføres der et permanent 
badeforbud, eller badning frarådes 
permanent. En medlemsstat kan dog 
indføre et permanent badeforbud eller 
permanent fraråde badning inden udløbet 
af denne femårsperiode, hvis den anser det 

b) Hvis badevandet ikke inden tre år kan 
klassificeres som "godt", anses det for ikke 
at være i overensstemmelse med dette 
direktiv.
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for umuligt eller uforholdsmæssigt dyrt at 
opnå kvaliteten "tilfredsstillende".

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af artikel 13, stk. 2, i Kommissionens forslag.

Forbud bør kun indføres som en midlertidig foranstaltning og bør ikke kunne give mulighed 
for at omgå forpligtelsen til at tilvejebringe en god vandkvalitet.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 46
Artikel 5, stk. 4, litra b

b) Hvis et badevand i fem på hinanden 
følgende år klassificeres som værende 
"ringe", indføres der et permanent 
badeforbud, eller badning frarådes 
permanent. En medlemsstat kan dog indføre 
et permanent badeforbud eller permanent 
fraråde badning inden udløbet af denne 
femårsperiode, hvis den anser det for 
umuligt eller uforholdsmæssigt dyrt at opnå 
kvaliteten "tilfredsstillende".

b) Hvis et badevand i fem på hinanden 
følgende år klassificeres som værende 
"ringe", indføres der et permanent 
badeforbud, eller badning frarådes 
permanent. En medlemsstat kan dog slette et 
badevand af listen over udpegede 
badevande inden udløbet af denne femårs-
periode, hvis den er af den opfattelse, at 
omkostningerne ved at opfylde 
badevandsnormen overstiger 
nyttevirkningerne hvad angår 
folkesundheden og/eller anser det for 
umuligt eller uforholdsmæssigt dyrt at opnå 
kvaliteten "tilfredsstillende".

Or. nl

Begrundelse

Medlemsstater, der er af den opfattelse, at omkostningerne hvad angår folkesundhed og 
sikkerhed er uforholdsmæssigt store, skal have mulighed for at udelukke badevande.      

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 47
Artikel 5, stk. 4, litra b
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b) Hvis et badevand i fem på hinanden 
følgende år klassificeres som værende 
"ringe", indføres der et permanent 
badeforbud, eller badning frarådes 
permanent. En medlemsstat kan dog indføre 
et permanent badeforbud eller permanent 
fraråde badning inden udløbet af denne 
femårsperiode, hvis den anser det for 
umuligt eller uforholdsmæssigt dyrt at opnå 
kvaliteten "tilfredsstillende".

b) Hvis et badevand i fem på hinanden 
følgende år klassificeres som værende 
"ringe", indføres der et permanent 
badeforbud, eller badning frarådes 
permanent. En medlemsstat kan dog indføre 
et permanent badeforbud eller permanent 
fraråde badning inden udløbet af denne 
femårsperiode, hvis den anser det for 
umuligt eller uforholdsmæssigt dyrt at opnå 
kvaliteten "godt".

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslagene til tabel I og II i bilaget.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 48
Artikel 6, stk. 1, fodnote

Seks år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

Tre år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 49
Artikel 12, stk. 1, litra b

b) en generel beskrivelse af badevandet i et 
ikke-teknisk sprog baseret på den i 
overensstemmelse med bilag III opstillede 
badevandsprofil

b) en generel beskrivelse af badevandet i et 
ikke-teknisk sprog baseret på den i 
overensstemmelse med bilag III opstillede 
badevandsprofil, herunder badevandets 
tilstand i henhold til direktiv 2000/60/EF, 
samt et af Kommissionen godkendt, 
iøjnefaldende placeret symbol, der oplyser 
brugerne om den aktuelle 
badevandskvalitet
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Or. en

Begrundelse

Genindfører ændringsforslag 21 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 (EUT 
C 82 af 1.4.2004).

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 50
Article 12, stk.1, litra e a (nyt)

ea) er et badevand fjernet fra 
badevandslisten, slås en bekendtgørelse 
med angivelse af årsagerne op i umiddelbar 
nærhed af badevandet i badesæsonen i det 
år, badevandet fjernes fra listen, og i det 
efterfølgende år. Bekendtgørelsen oplyser 
også offentligheden om det nærmest 
beliggende badevand, og der opsættes 
advarselsskilte på stranden.

Or. en

Begrundelse

Genindfører artikel 16, stk. 1, litra c) i Kommissionens forslag som ændret ved 
ændringsforslag 23 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 (EUT C 82 af 
1.4.2004).

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 51
Artikel 12, stk. 2, indledning

2. Medlemsstaterne gør brug af passende 
medier og teknologi, herunder Internettet, til 
aktivt og omgående at formidle de i stk. 1 
omhandlede oplysninger om badevandet, 
samt følgende oplysninger:

2. Medlemsstaterne gør brug af passende 
medier og teknologi, herunder Internettet, til 
aktivt og omgående at formidle de i stk. 1 
omhandlede oplysninger om badevandet -
herunder oversættelse til de fremmedsprog, 
der hyppigt anvendes i området - samt 
følgende oplysninger:

Or. en
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Begrundelse

Nødvendig information til turister, der taler andre sprog.

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 52
Artikel 12, stk. 2, inledning

2. Medlemsstaterne gør brug af passende 
medier og teknologi, herunder internettet, til 
aktivt og omgående at formidle de i stk. 1 
omhandlede oplysninger om badevandet, 
samt følgende oplysninger:

2. Medlemsstaterne gør brug af passende 
medier og teknologi, herunder internettet, til 
så hurtigt som muligt at formidle de i stk. 1 
omhandlede oplysninger om badevandet, 
samt følgende oplysninger:

Or. nl

Begrundelse

Ved formidlingen af oplysningerne skal der tages hensyn til en række praktiske forhold, bl.a. 
prøveudtagning og laboratorieundersøgelser.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 53
Artikel 12, stk. 4

4. Når det er muligt, formidler 
medlemsstaterne og Kommissionen 
oplysninger til offentligheden ved 
anvendelse af georefereret teknologi og 
fremlægger oplysningerne på en klar og 
sammenhængende måde, navnlig ved brug 
af tegn og symboler.

4. Kommissionen udvikler efter høring af 
medlemsstaterne, relevante turist- og 
forbrugerorganisationer, 
miljøorganisationer og andre berørte parter 
senest den* et simpelt standardiseret system 
af symboler, der af medlemsstaterne, 
regionale og lokale myndigheder, 
turistsektoren osv. som et af flere 
informationsværktøjer kan benyttes til at 
informere offentligheden. Systemet skal 
være tilgængeligt på en EU-website.
* To år efter dette direktivs ikrafttræden.

Or. it

Begrundelse

Ændringsforslaget genindsætter en del af teksten fra ændringsforslag 27, der vedtoges under 



AM\562390DA.doc 19/35 PE 355.592v02-00

DA

førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Adriana Poli Bortone

Ændringsforslag 54
Artikel 13, stk. 1

1. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen resultaterne vedrørende 
kontrolovervågningen og vurderingen af 
badevandskvaliteten for det enkelte 
badevand samt en redegørelse for vigtige 
forvaltningsforanstaltninger, der er truffet. 
Medlemsstaterne forelægger disse 
oplysninger senest den 31. december hvert 
år for den foregående badesæson. De 
begynder at forelægge dem, så snart den 
første vurdering af badevandskvaliteten er 
foretaget i henhold til artikel 4.

1. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen resultaterne vedrørende 
kontrolovervågningen og vurderingen af 
badevandskvaliteten for det enkelte 
badevand samt en redegørelse for vigtige 
forvaltningsforanstaltninger, der er truffet. 
Medlemsstaterne forelægger disse 
oplysninger senest den 28. februar hvert år 
for den foregående badesæson. De begynder 
at forelægge dem, så snart den første 
vurdering af badevandskvaliteten er 
foretaget i henhold til artikel 4.

Or. it

Begrundelse

Det er urealistisk at forvente, at medlemsstaterne og navnlig dem af dem, der har en særlig 
lang badesæson, blot få måneder efter badesæsonens afslutning skal kunne forelægge 
Kommissionen de krævede oplysninger, herunder data om vigtige 
forvaltningsforanstaltninger, der måtte være truffet. Medlemsstaterne behøver mere tid, hvis 
de skal være i stand til at give udtømmende og detaljerede oplysninger.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 55
Artikel 14, stk. -1 (nyt)

-1. Kommissionen forelægger inden 
udgangen af 2008 Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport med en analyse af 
sundhedsbeskyttelsen for folk, der 
praktiserer andre fritidsaktiviteter. 
Rapporten tager navnlig hensyn til 
resultaterne af en behørig epidemiologisk 
EU-undersøgelse, der gennemføres af 
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Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne.
Senest i 2010 reviderer Kommissionen på 
grundlag af ovenstående rapport og en 
udvidet konsekvensanalyse dette direktiv 
med henblik på andre fritidsaktiviteter og 
fremsætter i givet fald et forslag til retsakt i 
overensstemmelse med artikel 251 i 
traktaten.

Or. en

Begrundelse

Nyt ændringsforslag som kompromis med henblik på at behandle spørgsmålet om andre 
fritidsaktiviteter i fremtiden. I betragtning af Rådets stærke modstand mod for øjeblikket at 
medtage andre fritidsaktiviteter under dette direktivs anvendelsesområde bør Kommissionen 
og medlemsstaterne i det mindste undersøge spørgsmålet for at kunne fremsætte et 
ændringsforslag til dette direktiv inden for en klar tidsfrist.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 56
Artikel 15, indledning

Der kan efter proceduren i artikel 16, stk. 2, 
træffes afgørelse om:

Der træffes efter proceduren i artikel 16, 
stk. 2, afgørelse om:

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 29 og dele af ændringsforslag 30 fra førstebehandlingen, 
som blev vedtaget den 21. oktober 2003 (EUT C 82 af 1.4.2004).

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 57
Artikel 15, litra c a (nyt)

ca) at supplere parametrene i bilag I om 
virusdetektion på grundlag af 
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videnskabelige resultater

Or. en

Begrundelse

Genindførelse af ændringsforslag 30 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 
(EUT C 82 af 1.4.2004), i ændret form.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 58
Artikel 17, stk. 1

1. Direktiv 76/160/EØF ophæves med 
virkning fra den 31. december 2014. Denne 
ophævelse berører ikke medlemsstaternes 
forpligtelser til at opfylde de 
gennemførelses- og anvendelsesfrister, der 
er fastsat i det ophævede direktiv, jf. dog stk. 
2.

1. Direktiv 76/160/EØF ophæves med 
virkning fra den 31. december 2010. Denne 
ophævelse berører ikke medlemsstaternes 
forpligtelser til at opfylde de 
gennemførelses- og anvendelsesfrister, der 
er fastsat i det ophævede direktiv, jf. dog stk. 
2.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag på linje med ordførerens ændringsforslag 2 og 3, der genindfører en 
tidsfrist, som mere eller mindre svarer til det, der stod i artikel 21 i Kommissionens forslag 
(fem år efter ikrafttræden).

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 59
Artikel 18, stk. 1, fodnote

* Tre år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

* To år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Genindfører bestemmelsen i artikel 22 i Kommissionens forslag. Der er ingen grund til, at 
medlemsstater skal have et ekstra år til at gennemføre bestemmelserne. 



PE 355.592v02-00 22/35 AM\562390DA.doc

DA

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 60
Bilag I

(Udgår og bilag I fra Kommissionens oprindelige forslag  KOM(2002)0581 genindsættes) 

Rådets fælles holdning

BILAG I  FOR INDVANDE
A B C D E

Parameter Udmærket 
kvalitet

God kvalitet Tilfredsstillende 
kvalitet

Referencemetoder 
til analyse

1 Intestinale entero-
kokker cfu/100 ml

200 * 400 * 360 ** ISO 7899-1 eller 
ISO 7899-2

2 Escherichia coli 
cfu/100 ml

500 * 1000 * 900 ** ISO 9308-3 eller 
ISO 9308-1 

 
FOR KYSTVANDE OG OVERGANGSVANDE

A B C D E

Parameter Udmærket 
kvalitet

God kvalitet Tilfredsstillende 
kvalitet

Referencemetoder til 
analyse

1 Intestinale entero-
kokker (cfu/100 ml)

100 * 200 * 200 ** ISO 7899-1 eller 
ISO 7899-2

2 Escherichia coli 
cfu/100 ml

250 * 500 * 500 ** ISO 9308-3 eller 
ISO 9308-1

* Ud fra en vurdering af 95-percentilen. Se bilag II.
** Ud fra en vurdering af 90-percentilen. Se bilag II.

Ændringsforslag

(Kommissions oprindelige forslag (KOM(2002)0581)
BILAG I

Parametre for badevandskvalitet
A B C D

Mikrobiologiske 
parametre

Udmærket 
kvalitet

God kvalitet Analysemetoder
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1 Intestinale 
enterokokker (IE) i 
cfu/100 ml

1001 2001 ISO 7899-

2 Escherichia coli (EC) 
i cfu/100 ml

2501 5001 ISO 9308-1

3 Fytoplankton-
opblomstringer eller 
makroalgevækst2

Negative 
testresultater

Mikroskopiske 
undersøgelser3, 
toksicitetstests4, 
visuel kontrol

Fysisk-kemiske 
parametre

Udmærket 
kvalitet

God kvalitet Kontrolmetoder

4 Mineralske olier - Ingen synlig film 
på 
vandoverfladen 
og ingen lugt

Visuel og olfaktiv 
kontrol

5 Tjærerester og 
flydende materialer, 
såsom træ, 
plastartikler, flasker, 
glas, plast, gummi og 
ethvert andet 
affaldsmateriale

- Ingen Visuel kontrol

6 pH5 - 6 - 9 
Ingen 
uforklarlige 
ændringer

Elektrometri med 
kalibrering ved 
en pH-værdi på 7 
og 9

95-percentilværdien beregnes som følger6.
Ud fra en vurdering af 95-percentilen af den normale sandsynlighedsfordeling til log10 af 
de mikrobiologiske data indhentet fra et givet badevand beregnes 95-percentilværdien som 
følger:
(i) log10-værdien af alle bakterietællinger i de data, der skal vurderes, beregnes
(ii) den aritmetiske gennemsnitsværdi af log10-værdierne ( ) beregnes
(iii) standardafvigelsen af log10-værdierne ( ) beregnes.
Det øvre 95-percentilpunkt af dataenes sandsynlighedsfordeling beregnes ved følgende 
ligning:

  
1 Ud fra en vurdering af 95-percentilen
2 Kun for badesteder, der har vist sig at være fysisk følsomme over for specifikke giftige opblomstringer 

(f.eks. dinophysis, alexandrium, blåalger)
3 cellebestemmelse og -tælling
4 musetest, hudtest eller direkte toksindosering i planktonceller eller vand
5 Kun for ferskvand
6 Bartram, J and Rees, G (Eds) Monitoring Bathing Waters. E and F N Spon, London.
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95-percentil = antilog (( )+(1,65 x ( ))

Or. en

Begrundelse

Ændrer nyt element, der er indført i Rådets fælles holdning. 

Hvis bilag I udgår, er det nødvendigt med ændringer i resten af forslaget, for at gøre 
direktivet konsekvent.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 61
Bilag I, tabel 1, rubrik 1, kolonne B, udmærket kvalitet

200* 100*

Or. nl

Begrundelse

Tallet fra Kommissionens forslag (KOM(2002)581) genindsættes.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 62
Bilag I, tabel 1, rubrik 1, kolonne C, god kvalitet

400* 200*

Or. nl

Begrundelse

Tallet fra Kommissionens forslag (KOM(2002)581) genindsættes.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 63
Bilag I, tabel 1, rubrik 1, kolonne D, tilfredsstillende kvalitet
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360** 200**

Or. nl

Begrundelse

Ændring af et nyt element, som Rådet har indført.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 64
Bilag I, tabel 1, rubrik 2, kolonne B, udmærket kvalitet

500* 250*

Or. nl

Begrundelse

Tallet fra Kommissionens forslag (KOM(2002)581) genindsættes.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 65
Bilag I, tabel 1, rubrik 2, kolonne C, god kvalitet

1000* 500*

Or. nl

Begrundelse

Tallet fra Kommissionens forslag (KOM(2002)581) genindsættes.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 66
Bilag I, tabel 1, kolonne D - tilfredsstillende kvalitet

D udgår
Tilfredsstillende kvalitet

360**
900**

** Ud fra en vurdering af 90-percentulen. 
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Se bilag II.

Or. de

Begrundelse

Den oprindelige kvalitetsinddeling i Kommissionens forslag bør bibeholdes. Denne 
indeholder blot kategorierne "udmærket kvalitet" og "god kvalitet". Allerede under 
førstebehandlingen afviste Europa-Parlamentet med stort flertal at indføre både strengere og 
mere lempelige grænseværdier. De grænseværdier, Kommissionen oprindelig havde fastlagt, 
hviler på undersøgelser, der er gennemført af WHO, og som svarer til et højt 
beskyttelsesniveau. Hvis der medtages en tredje kategori "tilfredsstillende kvalitet", ville det 
indebære, at bestemmelserne i badevandsdirektivet fra 1976 opretholdes, og mindstekravene i 
form af de grænseværdier, WHO har fastlagt, ville ikke være opfyldt.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 67
Bilag I, tabel 2, kolonne D- tilfredsstillende kvalitet

D udgår
Tilfredsstillende kvalitet

200 **
500 **

** Ud fra en vurdering af 90-percentulen. 
Se bilag II

Or. de

Begrundelse

Den oprindelige kvalitetsinddeling i Kommissionens forslag bør bibeholdes. Denne 
indeholder blot kategorierne "udmærket kvalitet" og "god kvalitet". Allerede under 
førstebehandlingen afviste Europa-Parlamentet med stort flertal at indføre både strengere og 
mere lempelige grænseværdier. De grænseværdier, Kommissionen oprindelig havde fastlagt, 
hviler på undersøgelser, der er gennemført af WHO, og som svarer til en højt 
beskyttelsesniveau. Hvis der medtages en tredje kategori "tilfredsstillende kvalitet", ville det 
indebære, at bestemmelserne i badevandsdirektivet fra 1976 opretholdes, og mindstekravene i 
form af de grænseværdier, WHO har fastlagt, ville ikke være opfyldt.
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Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 68
Bilag I, tabel 2, kolonne D, "Tilfredsstillende kvalitet"

D udgår
Tilfredsstillende
200**
500**
** Ud fra en vurdering af 90-percentulen. 

Se bilag II

Or. en

Begrundelse

Et nyt element i den fælles holdning udgår, og bestemmelserne om kvalitet i overensstemmelse 
med artikel 4 og 9 samt bilag I i Kommissionens forslag genindsættes.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 69
Bilag II, punkt 1, "Ringe kvalitet"

Badevand klassificeres som værende 
"ringe", hvis percentilværdierne for de 
mikrobiologiske tællingerb i datasættet for 
badevandskvaliteten for sidste 
vurderingsperiodea er ringerec end
værdierne "tilfredsstillende" i bilag I, 
kolonne D.

Badevand klassificeres som værende 
"ringe", hvis percentilværdierne for de 
mikrobiologiske tællingerb i datasættet for 
badevandskvaliteten for sidste 
vurderingsperiodea er ringerec end 
værdierne "god" i bilag I, kolonne C.

Or. en

Begrundelse

Et nyt element i den fælles holdning udgår, og bestemmelserne om kvalitet i overensstemmelse 
med artikel 4 og 9 samt bilag I i Kommissionens forslag genindsættes.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 70
Bilag II, punkt 1, ringe kvalitet
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Badevand klassificeres som værende 
"ringe", hvis percentilværdierne for de 
mikrobiologiske tællingerb i datasættet for 
badevandskvaliteten for sidste 
vurderingsperiodea er ringerec end 
værdierne "tilfredsstillende" i bilag I, 
kolonne D.

Badevand klassificeres som værende 
"ringe", hvis percentilværdierne for de 
mikrobiologiske tællingerb i datasættet for 
badevandskvaliteten for sidste 
vurderingsperiodea er ringerec end 
værdierne "god" i bilag I, kolonne C.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslagene til tabel I og II i bilaget.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 71
Bilag II, punkt 2, tilfredsstillende kvalitet

2. TILFREDSSTILLENDE KVALITET udgår

Badevand klassificeres som værende 
"tilfredsstillende",

1) hvis percentilværdierne for de 
mikrobiologiske tællinger i datasættet 
for badevandskvaliteten for sidste 
vurderingsperiode er lig med eller 
bedre end værdierne "tilfredsstillende 
kvalitet" i bilag I, kolonne D, og

2) hvis badevandet er ramt af kortvarig 
forurening, forudsat at

i)  der træffes passende 
forvaltningsforanstaltninger, herunder 
overvågning, tidlig varsling og kontrol for 
at forhindre, at badende udsættes for 
forurening, ved at udstede en advarsel eller, 
om nødvendigt, et badeforbud
ii)  der træffes passende 
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forvaltningsforanstaltninger for at 
forebygge, reducere eller fjerne årsagerne 
til forureningen, og
iii)  det antal prøver, der er ladt ude af 
betragtning i henhold til artikel 3, stk. 6, på 
grund af kortvarig forurening, i sidste 
vurderingsperiode udgjorde ikke over 15% 
af det samlede antal prøver som fastsat i de 
tidsplaner for kontrolovervågning, der er 
opstillet for den pågældende periode, eller 
ikke mere end én prøve pr. badesæson, alt 
efter hvad der er højest.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslagene til tabel I og II i bilaget.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 72
Bilag II, punkt 2, "Tilfredsstillende kvalitet"

2. TILFREDSSTILLENDE KVALITET udgår

Badevand klassificeres som værende 
"tilfredsstillende",

1) hvis percentilværdierne for de 
mikrobiologiske tællinger i datasættet 
for badevandskvaliteten for sidste 
vurderingsperiode er lig med eller 
bedre end værdierne "tilfredsstillende 
kvalitet" i bilag I, kolonne D, og

2) hvis badevandet er ramt af kortvarig 
forurening, forudsat at

i)  der træffes passende 
forvaltningsforanstaltninger, herunder 
overvågning, tidlig varsling og kontrol for 
at forhindre, at badende udsættes for 
forurening, ved at udstede en advarsel eller, 
om nødvendigt, et badeforbud
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ii)  der træffes passende 
forvaltningsforanstaltninger for at
forebygge, reducere eller fjerne årsagerne 
til forureningen, og
iii)  det antal prøver, der er ladt ude af 
betragtning i henhold til artikel 3, stk. 6, på 
grund af kortvarig forurening, i sidste 
vurderingsperiode udgjorde ikke over 15% 
af det samlede antal prøver som fastsat i de 
tidsplaner for kontrolovervågning, der er 
opstillet for den pågældende periode, eller 
ikke mere end én prøve pr. badesæson, alt 
efter hvad der er højest.

Or. en

Begrundelse

Et nyt element i den fælles holdning udgår, og bestemmelserne om kvalitet i overensstemmelse 
med artikel 4 og 9 samt bilag I og II i Kommissionens forslag genindsættes.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 73
Bilag II, punkt 4, nr. 1a (nyt)

1a) hvis badesæsonens længde og 
forvaltningsforanstaltningerne er afpasset 
efter andre fritidsaktiviteter, der udøves i 
det pågældende badevand

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af en bestemmelse i bilag II i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag af Guido Sacconi

Ændringsforslag 74
Bilag II, punkt 4, nr. 2, underpunkt iii)

iii) det antal prøver, der er ladt ude af 
betragtning i henhold til artikel 3, stk. 6, på 
grund af kortvarig forurening, i sidste 
vurderingsperiode udgjorde ikke over 15% 
af det samlede antal prøver som fastsat i de 

udgår
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tidsplaner for kontrolovervågning, der er 
opstillet for den pågældende periode, eller 
ikke mere end én prøve pr. badesæson, alt 
efter hvad der er højest.

Or. it

Begrundelse

Det forekommer forkert, at prøver kan lades ude at betragtning på grund af kortvarig 
forurening, også selv om vandet er af "udmærket kvalitet". Det er et væsentligt krav til 
badevand af udmærket kvalitet, af det ikke må rammes af forurening overhovedet, selv hvis 
der, hvis forureningen er forudsigelig, træffes foranstaltninger til at beskytte badende mod at 
blive udsat for forurening.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 75
Bilag II, noter, punkt b, afsnit 2

Det øvre 90-percentilpunkt af dataenes 
sandsynlighedsfordeling beregnes ved 
følgende ligning: øvre 90-percentil = 
antilog (µ + 1,282 σ).

udgår

Or. en

Begrundelse

Et nyt element i den fælles holdning udgår, og bestemmelserne om kvalitet i overensstemmelse 
med artikel 4 og 9 samt bilag I og II i Kommissionens forslag genindsættes. 

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 76
Bilag III, punkt 1, litra b)

(b) en liste over og vurdering af årsagerne
til forurening, der kan påvirke badevandet 
og skade de badendes sundhed

(b) en - kvantitativ og kvalitativ - oversigt
over og vurdering af alle potentielle kilder 
og årsager til forurening, der kan påvirke 
badevandet og skade de badendes sundhed 
og en vurdering af badevandets 
miljøkvalitet i henhold til 
vandrammedirektivet; i vurderingen tages 
der hensyn til tidsaspektet - risiko 
forårsaget af særlige omstændigheder eller 
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kronisk risiko - og til arten og omfanget af 
alle forurenende og potentielt forurenende 
udledninger og virkningerne heraf, idet der 
tages højde for afstanden til badevandet.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af bilag III, litra b) og c) i Kommissionens forslag som ændret ved 
ændringsforslag 33 under førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 (EUT C 82 af 
1.4.2004.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 77
Bilag III, punkt 1, litra f a (nyt)

fa) en vurdering af, om der ved denne 
overvågning ligeledes indhentes 
repræsentative oplysninger for andre 
fritidsaktiviteter, der i lige så høj grad som 
badning indebærer risiko for slugning af 
vand (f.eks. windsurfing og kajakroning)

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af den tilsvarende bestemmelse i bilag III i Kommissionens forslag. 

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 78
Bilag III, punkt 2, afsnit 1

2. For så vidt angår badevand, der er 
klassificeret som "godt", "tilfredsstillende"
eller "ringe", gennemgås badevandsprofilen 
jævnligt for at vurdere, om nogle af de i 
punkt 1 omhandlede forhold er ændret. 
Profilen bør om nødvendigt ajourføres. 
Hyppigheden og rækkevidden af 
gennemgangen fastsættes i forhold til 
forureningens art og alvor. Den skal dog 
som et minimum opfylde bestemmelserne og 

2. For så vidt angår badevand, der er 
klassificeret som "godt" eller "ringe", 
gennemgås badevandsprofilen jævnligt for at 
vurdere, om nogle af de i punkt 1 
omhandlede forhold er ændret. Profilen bør 
om nødvendigt ajourføres. Hyppigheden og 
rækkevidden af gennemgangen fastsættes i 
forhold til forureningens art og alvor. Den 
skal dog som et minimum opfylde 
bestemmelserne og finde sted med den 
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finde sted med den hyppighed, der er angivet 
i følgende tabel.

hyppighed, der er angivet i følgende tabel.

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslagene til tabel I og II i bilaget.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 79
Bilag III, punkt 2, afsnit 1

2. For så vidt angår badevand, der er 
klassificeret som "godt", "tilfredsstillende"
eller "ringe", gennemgås badevandsprofilen 
jævnligt for at vurdere, om nogle af de i 
punkt 1 omhandlede forhold er ændret. 
Profilen bør om nødvendigt ajourføres. 
Hyppigheden og rækkevidden af 
gennemgangen fastsættes i forhold til 
forureningens art og alvor. Den skal dog 
som et minimum opfylde bestemmelserne og 
finde sted med den hyppighed, der er angivet 
i følgende tabel.

2. For så vidt angår badevand, der er 
klassificeret som "godt" eller "ringe", 
gennemgås badevandsprofilen jævnligt for at 
vurdere, om nogle af de i punkt 1 
omhandlede forhold er ændret. Profilen bør 
om nødvendigt ajourføres. Hyppigheden og 
rækkevidden af gennemgangen fastsættes i 
forhold til forureningens art og alvor. Den 
skal dog som et minimum opfylde 
bestemmelserne og finde sted med den 
hyppighed, der er angivet i følgende tabel.

Or. en

Begrundelse

Et nyt element i den fælles holdning udgår, og bestemmelserne om kvalitet i overensstemmelse 
med artikel 4 og 9 samt bilag I, II og III i Kommissionens forslag genindsættes.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 80
Bilag III, punkt 2, tabel , kolonne 3, "tilfredsstillende"

"tilfredsstillende" udgår
3 år
a) til f)
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Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslagene til tabel I og II i bilaget.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 81
Bilag III, punkt 2, afsnit 2

For så vidt angår badevand, der tidligere er 
klassificeret som "udmærket", behøver bade-
vandsprofilen kun gennemgås og om 
nødvendigt ajourføres, hvis klassificeringen 
ændres til "godt", "tilfredsstillende" eller 
"ringe". Gennemgangen skal dække alle de 
forhold, der er omhandlet i punkt 1. 

For så vidt angår badevand, der tidligere er 
klassificeret som "udmærket", behøver bade-
vandsprofilen kun gennemgås og om 
nødvendigt ajourføres, hvis klassificeringen 
ændres til "godt" eller "ringe". 
Gennemgangen skal dække alle de forhold, 
der er omhandlet i punkt 1. 

Or. de

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslagene til tabel I og II i bilaget.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 82
Bilag III, punkt 2, afsnit 2

For så vidt angår badevand, der tidligere er 
klassificeret som "udmærket", behøver bade-
vandsprofilen kun gennemgås og om 
nødvendigt ajourføres, hvis klassificeringen 
ændres til "godt", "tilfredsstillende" eller 
"ringe". Gennemgangen skal dække alle de 
forhold, der er omhandlet i punkt 1. 

For så vidt angår badevand, der tidligere er 
klassificeret som "udmærket", behøver bade-
vandsprofilen kun gennemgås og om 
nødvendigt ajourføres, hvis klassificeringen 
ændres til "godt" eller "ringe". 
Gennemgangen skal dække alle de forhold, 
der er omhandlet i punkt 1. 

Or. en

Begrundelse

Et nyt element i den fælles holdning udgår, og bestemmelserne om kvalitet i overensstemmelse 
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med artikel 4 og 9 samt bilag I, II og III i Kommissionens forslag genindsættes.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 83
Bilag III, punkt 4

4.Oplysningerne i punkt 1, underpunkt a) og 
b), gives om nødvendigt på et detaljeret kort.

4. Oplysningerne i punkt 1, underpunkt a) og 
b), gives på et detaljeret kort.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af den tilsvarende bestemmelse i bilag III i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag af Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Ændringsforslag 84
Bilag V, punkt 4, afsnit 3

Tidsrummet mellem prøvetagning og 
analyse skal være så kort som muligt. Det 
anbefales, at prøverne analyseres samme dag 
som prøvetagningen. Hvis dette af praktiske 
grunde ikke er muligt, analyseres prøverne 
inden 24 timer. Indtil da opbevares de i 
mørke ved en temperatur på 4 °C ± 3 °C.

Tidsrummet mellem prøvetagning og 
analyse skal være så kort som muligt. Det 
anbefales, at prøverne analyseres samme dag 
som prøvetagningen. Hvis dette af praktiske 
grunde ikke er muligt, analyseres prøverne 
inden 24 timer. Indtil da opbevares de i 
mørke ved en temperatur på 4 °C ± 3 °C. I 
tilfælde af en forsinkelse mellem 
prøvetagning og analyse  tilpasses 
koncentrationen af de målte bakterier til 
den velkendte nedbrydningsformel T-90  
for at fastslå koncentrationen af bakterier 
på tidspunktet for prøvetagningen.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslag 75 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 
(EUT C af 1.4.2004). Selv ved 4°C vil bakterierne nedbrydes. For at sikre at målingen viser 
koncentrationen på prøvetagningstidpunkte, skal der foretages en simpel justering i 
overensstemmelse med den velkendte nedbrydningsformel T-90.
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