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Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 353.641v02-00)
Jules Maaten
Κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου που αφορά σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων 
κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ

Κοινή θέση του Συμβουλίου (12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Βάσει της Συνθήκης, κατά την 
προετοιμασία της πολιτικής για το 
περιβάλλον, η Κοινότητα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα 
επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα. Η 
οδηγία αυτή θα πρέπει να αξιοποιεί τα 
επιστημονικά δεδομένα κατά τη χρήση των 
πλέον αξιόπιστων παραμέτρων δεικτών για 
την πρόβλεψη του μικροβιολογικού 
κινδύνου για την υγεία και για να επιτύχει 
προστασία υψηλού επιπέδου. Θα πρέπει να 
αναληφθούν επειγόντως περαιτέρω 
επιδημιολογικές μελέτες όσον αφορά τους 
κινδύνους για την υγεία που σχετίζονται με 
την κολύμβηση, ιδίως στα γλυκά ύδατα.

(6) Βάσει της Συνθήκης, κατά την 
προετοιμασία της πολιτικής για το 
περιβάλλον, η Κοινότητα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να λαμβάνει υπόψη τα διαθέσιμα 
επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα. Η 
οδηγία αυτή θα πρέπει να αξιοποιεί τα 
επιστημονικά δεδομένα κατά τη χρήση των 
πλέον αξιόπιστων παραμέτρων δεικτών για 
την πρόβλεψη των μικροβιολογικών, των 
φυσικών και των χημικών κινδύνων για 
την υγεία και για να επιτύχει προστασία 
υψηλού επιπέδου. Θα πρέπει να αναληφθούν 
επειγόντως περαιτέρω επιδημιολογικές 
μελέτες όσον αφορά τους κινδύνους για την 
υγεία που σχετίζονται με την κολύμβηση, 
ιδίως στα γλυκά ύδατα.



PE 355.592v02-00 2/39 AM\562390EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Μερική επαναδιατύπωση των τροπολογιών 2 και 58 από την πρώτη ανάγνωση που εγκρίθηκε 
στις 21 Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ C 82, 1.4.2004).

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

(8α) Η νέα οδηγία πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τους καινούργιους τρόπους 
αναψυχής σε υδάτινο περιβάλλον, οι οποίοι 
έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς ως αποτέλεσμα 
κοινωνικών εξελίξεων και νέων τύπων 
αθλητικού εξοπλισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της αρχικής παραγράφου 10 της πρότασης της Επιτροπής.

Νέα είδη αθλοπαιδιών σε υδάτινο περιβάλλον αποτελούν σήμερα γεγονός σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες. Σε τέτοιες αθλοπαιδιές υπάρχει ίδιος κίνδυνος για την κατάποση ύδατος όπως στην 
κολύμβηση. Κατά συνέπεια, πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτοί που ασχολούνται με τις νέες 
αθλοπαιδιές στο υδάτινο περιβάλλον καλύπτονται σε κάποιο βαθμό από την παρούσα οδηγία. 

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Στις 25 Ιουνίου 1998 η Κοινότητα 
υπέγραψε τη σύμβαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη 
σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, 
τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη των 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη σε θέματα σχετικά με το 
περιβάλλον (Σύμβαση του Arhus). Η 
κοινοτική νομοθεσία θα πρέπει να 
ευθυγραμμισθεί καταλλήλως προς τη 

(11) Στις 25 Ιουνίου 1998 η Κοινότητα 
υπέγραψε τη σύμβαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη 
σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, 
τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη των 
αποφάσεων και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη σε θέματα σχετικά με το 
περιβάλλον (Σύμβαση του Arhus). Η 
κοινοτική νομοθεσία θα πρέπει να 
ευθυγραμμισθεί καταλλήλως προς τη 
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σύμβαση αυτή ενόψει της επικύρωσής της 
από την Κοινότητα. Επομένως, είναι 
σκόπιμο η παρούσα οδηγία να περιλαμβάνει 
διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση του 
κοινού στις πληροφορίες και να προβλέπει 
τη συμμετοχή του κοινού στην εφαρμογή 
της.

σύμβαση αυτή ενόψει της επικύρωσής της 
από την Κοινότητα. Επομένως, είναι 
σκόπιμο η παρούσα οδηγία να περιλαμβάνει 
διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση του 
κοινού στις πληροφορίες και να προβλέπει 
τη συμμετοχή του κοινού στην εφαρμογή 
της. Σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 
σχετικά με την πρόσβαση στην 
περιβαλλοντική πληροφόρηση1 και την 
οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Μαΐου 2003 για τη δημόσια συμμετοχή 
κατά την εκπόνηση ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων που έχουν σχέση με το 
περιβάλλον2.
1 ΕΕ L 41, της 14.2.2003, σελ. 26.
2 ΕΕ L 156, της 25.6.2003, σελ. 17.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιημένη και εκσυγχρονισμένη επαναδιατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 13 από την 
πρόταση της Επιτροπής.

Επειδή οι σχετικές διατάξεις της Σύμβασης του Arhus έχουν εφαρμοσθεί από τις δύο ειδικές 
οδηγίες θα πρέπει να γίνει ρητή ειδική αναφορά.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 23
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Σε κάθε κολυμβητική περίοδο 
καθίσταται προφανές ότι η ύπαρξη 
κοινοτικής πολιτικής για τα ύδατα 
κολύμβησης παραμένει σημαντική, 
δεδομένου ότι προστατεύει το κοινό από 
περιστασιακή και χρόνια ρύπανση που 
απορρίπτεται σε ή κοντά σε κοινοτικά ύδατα 
κολύμβησης. Η ποιότητα των υδάτων 
κολύμβησης έχει συνολικά βελτιωθεί 
σημαντικά από τότε που τέθηκε σε ισχύ η 
οδηγία 76/160/ΕΟΚ. Ωστόσο, η εν λόγω 

(14) Σε κάθε κολυμβητική περίοδο 
καθίσταται προφανές ότι η ύπαρξη 
κοινοτικής πολιτικής για τα ύδατα 
κολύμβησης παραμένει σημαντική, 
δεδομένου ότι προστατεύει το κοινό από 
περιστασιακή και χρόνια ρύπανση που 
απορρίπτεται σε ή κοντά σε κοινοτικά ύδατα 
κολύμβησης. Η ποιότητα των υδάτων 
κολύμβησης έχει συνολικά βελτιωθεί 
σημαντικά από τότε που τέθηκε σε ισχύ η 
οδηγία 76/160/ΕΟΚ. Ωστόσο, η εν λόγω 
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οδηγία αντικατοπτρίζει τη γνώση και πείρα 
των αρχών της δεκαετίας του 1970. Έκτοτε 
έχουν μεταβληθεί οι χρήσεις των υδάτων 
κολύμβησης, όπως επίσης και το επίπεδο 
των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων. 
Επομένως, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να 
καταργηθεί,

οδηγία αντικατοπτρίζει τη γνώση και πείρα 
των αρχών της δεκαετίας του 1970. Έκτοτε 
έχουν μεταβληθεί οι χρήσεις των υδάτων 
κολύμβησης και των υδάτων αναψυχής, 
όπως επίσης και το επίπεδο των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων. 
Επομένως, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να 
καταργηθεί,

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση τμημάτων της αρχικής αιτιολογικής σκέψης 4 της πρότασης της Επιτροπής.

Νέα είδη αθλοπαιδιών σε υδάτινο περιβάλλον αποτελούν σήμερα γεγονός σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες. Σε τέτοιες αθλοπαιδιές υπάρχει ίδιος κίνδυνος για την κατάποση ύδατος όπως στην 
κολύμβηση. Κατά συνέπεια, πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτοί που ασχολούνται με τις νέες 
αθλοπαιδιές στο υδάτινο περιβάλλον καλύπτονται σε κάποιο βαθμό από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 24
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και η 
προστασία της ανθρώπινης υγείας, με τη 
συμπλήρωση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

2. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και η 
προστασία της ανθρώπινης υγείας, με τη 
συμπλήρωση και την υποστήριξη των 
στόχων, των μέτρων και τον καθορισμό 
κοινών χημικών ποιοτικών προτύπων, 
όπως καθορίζονται στην οδηγία 
2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας 2 από την πρώτη ανάγνωση που εγκρίθηκε στις 21 
Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ C 82, 1.4.2004).

Τα ύδατα κολύμβησης πρέπει να πληρούν επίσης τα χημικά ποιοτικά πρότυπα της οδηγίας 
πλαίσιο για τα ύδατα.
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Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 25
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος και η 
προστασία της ανθρώπινης υγείας, με τη 
συμπλήρωση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

2. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος προκειμένου 
να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία από 
χημική και μικροβιολογική μόλυνση κατά 
τη διάρκεια κολυμβητικών 
δραστηριοτήτων ή άλλων χρήσεων του 
ύδατος για λόγους αναψυχής, με τη 
συμπλήρωση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 26
Άρθρο 1, παράγραφος 3

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε 
στοιχείο επιφανειακών υδάτων όπου η 
αρμόδια αρχή αναμένει ότι θα κολυμπά 
μεγάλος αριθμός ατόμων και όπου δεν έχει 
επιβάλει μόνιμη απαγόρευση της 
κολύμβησης ή δεν έχει εκδώσει μόνιμη 
σύσταση αποφυγής της κολύμβησης (εφεξής 
αποκαλούμενα «ύδατα κολύμβησης»). Δεν 
έχει εφαρμογή όσον αφορά:

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε 
στοιχείο επιφανειακών υδάτων όπου
i) η αρμόδια αρχή αναμένει ότι θα κολυμπά 
μεγάλος αριθμός ατόμων, ή

ii) η κολύμβηση προωθείται ενεργά από 
φορείς δημόσιων ή ιδιωτικών 
συμφερόντων, ή
iii) ασκούνται παραδοσιακά άλλες 
δραστηριότητες για λόγους αναψυχής από 
αναγνωρισμένο σωματείο για σκοπούς 
σωματικής άσκησης ή πρωταθλητισμού,
και όπου η αρμόδια αρχή δεν έχει επιβάλει 
μόνιμη απαγόρευση της κολύμβησης ή δεν 
έχει εκδώσει μόνιμη σύσταση αποφυγής της 
κολύμβησης (εφεξής αποκαλούμενα «ύδατα 
κολύμβησης»). Δεν έχει εφαρμογή όσον 
αφορά:

(α) τα κολυμβητήρια και τις δεξαμενές (α) τα κολυμβητήρια και τις δεξαμενές 
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ιαματικών λουτρών, ιαματικών λουτρών,
(β) τα περίκλειστα ύδατα που υπόκεινται σε 
επεξεργασία ή χρησιμοποιούνται για 
θεραπευτικούς σκοπούς,

(β) τα περίκλειστα ύδατα που υπόκεινται σε 
επεξεργασία ή χρησιμοποιούνται για 
θεραπευτικούς σκοπούς,

(γ) τα τεχνητώς περίκλειστα ύδατα, που 
διαχωρίζονται από τα επιφανειακά και τα 
υπόγεια ύδατα.

(γ) τα τεχνητώς περίκλειστα ύδατα, που 
διαχωρίζονται από τα επιφανειακά και τα 
υπόγεια ύδατα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση του άρθρου 3(1)(β) της πρότασης της Επιτροπής καθώς και της τροπολογίας 
7 από την πρώτη ανάγνωση σε τροποποιηθείσα μορφή προς εξεύρεση συμβιβασμού.

Ο ορισμός των υδάτων κολύμβησης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ύδατα επιφανείας τα οποία 
είναι κατάλληλα για κολύμβηση. Ύδατα που χρησιμοποιούνται για λόγους αναψυχής θα πρέπει 
επίσης να συμπεριληφθούν αλλά, ως συμβιβασμός, αυτό θα μπορούσε να περιορίζεται στις 
περιοχές εκείνες όπου συνηθίζεται αυτή η χρήση.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 27
Άρθρο 1, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε 
στοιχείο επιφανειακών υδάτων όπου η 
αρμόδια αρχή αναμένει ότι θα κολυμπά 
μεγάλος αριθμός ατόμων και όπου δεν έχει 
επιβάλει μόνιμη απαγόρευση της 
κολύμβησης ή δεν έχει εκδώσει μόνιμη 
σύσταση αποφυγής της κολύμβησης 
(εφεξής αποκαλούμενα «ύδατα 
κολύμβησης»). Δεν έχει εφαρμογή όσον 
αφορά:

3. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ως "ύδατα κολύμβησης" νοούνται όλα τα 
ρέοντα ή ακίνητα επιφανειακά ύδατα της 
ενδοχώρας ή μέρη αυτών, καθώς και 
θαλάσσια ύδατα, στα οποία:

- η κολύμβηση επιτρέπεται ρητώς από τις 
αρμόδιες αρχές εκάστου κράτους μέλους,
- ή η κολύμβηση δεν απαγορεύεται και 
ασκείται παραδοσιακά από μεγάλο αριθμό 
κολυμβητών.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Ο γενικότερος και ευρύτερος νέος ορισμός των "υδάτων κολύμβησης" είναι υπερβολικά 
διακριτικός και θα περιόριζε την ικανότητα των κρατών μελών να εξασφαλίζουν ύδατα 
κολύμβησης καλής ποιότητας. Κατά συνέπεια, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο αρχικός 
ορισμός των "υδάτων κολύμβησης" στην οδηγία 76/160/ΕΟΚ, εφόσον αυτός ο ορισμός είναι 
λιγότερο ανοικτός σε συζήτηση.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 28
Άρθρο 1, παράγραφος 3, σημείο γ α (νέο)

γα) ύδατα που χρησιμοποιούνται για άλλες 
δραστηριότητες αναψυχής που ασκούνται 
σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων 
από την ακτή κατά την αμπώτιδα, ή 
δραστηριότητες που ασκούνται εκτός της 
περιόδου κολύμβησης, υπό τον όρο τα εν 
λόγω ύδατα δεν διατρέχουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο ρύπανσης από αστικά απόβλητα ή 
άλλες πηγές ρύπανσης.

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 29
Άρθρο 2, παράγραφος 1α (νέα)

"ύδατα κολύμβησης": όλα τα ρέοντα ή 
ακίνητα επιφανειακά ύδατα της 
ενδοχώρας, μεταβατικά ύδατα και 
παράκτια ύδατα (ή μέρη αυτών) όπου:
α) η κολύμβηση δεν απαγορεύεται και 
ασκείται παραδοσιακά από μεγάλο αριθμό 
κολυμβητών κατά τη διάρκεια της 
κολυμβητικής περιόδου ή
β) ασκούνται παραδοσιακά άλλες 
δραστηριότητες για λόγους αναψυχής, υπό 
τον όρο ότι τα ύδατα αυτά αντιμετωπίζουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο ρύπανσης από αστικά 
απόβλητα ή άλλες πηγές ρύπανσης, ή
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γ) όπου η κολύμβηση προωθείται ενεργά 
από φορείς δημόσιων ή ιδιωτικών 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 30
Άρθρο 2, παράγραφος 7 (στ α) (νέα)

(στ α) εκπόνηση σχεδίων για την 
αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση του άρθρου 3 (3) (ζ) της πρότασης της Επιτροπής.

Η τροπολογία συμφωνεί με την τροπολογία 6 του εισηγητή, ο οποίος προτείνει να 
συμπεριληφθεί εκ νέου το άρθρο 12 της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 31
Άρθρο 2, παράγραφος 7 α (νέα)

7α. "Άλλες δραστηριότητες αναψυχής" 
νοούνται δραστηριότητες όπως η 
κυματοδρομία, η ιστιοσανίδα και το 
καγιάκ, κατά τις οποίες η μετακίνηση στο 
νερό γίνεται με ορισμένο εξοπλισμό και 
κατά τις οποίες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος 
κατάποσης νερού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση του άρθρου 3 (4) της πρότασης της Επιτροπής.

Ο ορισμός των "άλλων δραστηριοτήτων αναψυχής" χρειάζεται σύμφωνα με την τροπολογία 9 
του εισηγητή ο οποίος προτείνει την εκ νέου εισαγωγή ορισμένων απαιτήσεων σχετικά με άλλες 
δραστηριότητες αναψυχής.
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Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 32
Άρθρο 2, παράγραφος 8

8. Ως «βραχυπρόθεσμη ρύπανση» νοείται η 
μικροβιολογική μόλυνση του Παραρτήματος 
Ι, Μέρος Α, η οποία έχει σαφώς 
προσδιορίσιμα αίτια, δεν αναμένεται 
φυσιολογικά να επηρεάσει την ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης για περισσότερο από 
72 ώρες περίπου και για την οποία η 
αρμόδια αρχή έχει θεσπίσει διαδικασίες 
προκειμένου να προβλέπει και να 
αντιμετωπίζει παρόμοια περιστατικά 
βραχυπρόθεσμης ρύπανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ.

8. Ως «βραχυπρόθεσμη ρύπανση» νοείται η 
μικροβιολογική μόλυνση του Παραρτήματος 
Ι, Μέρος Α, η οποία έχει σαφώς 
προσδιορίσιμα αίτια, δεν αναμένεται 
φυσιολογικά να επηρεάσει την ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης για περισσότερο από
48 ώρες μετά τον τερματισμό της αιτίας 
που την προκάλεσε και δεν διαρκεί 
περισσότερο από 72 ώρες περίπου και για 
την οποία η αρμόδια αρχή έχει θεσπίσει 
διαδικασίες προκειμένου να προβλέπει και 
να αντιμετωπίζει παρόμοια περιστατικά 
βραχυπρόθεσμης ρύπανσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έναρξη βραχυπρόθεσμης ρύπανσης μπορεί μερικές φορές να είναι δύσκολο να προσδιορισθεί 
και επομένως χρειάζεται σαφέστερος και ακριβέστερος ορισμός. Η έκφραση "σαφώς 
προσδιορίσιμα αίτια" μπορεί να προσδιορισθεί περισσότερο επακριβώς.

Τροπολογία: Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 33
Άρθρο 3, παράγραφος 4

4. Πριν από την έναρξη κάθε κολυμβητικής 
περιόδου και για πρώτη φορά πριν από την 
έναρξη της τρίτης πλήρους κολυμβητικής 
περιόδου μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, καθορίζεται 
χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης για κάθε 
τοποθεσία υδάτων κολύμβησης. Η 
παρακολούθηση πραγματοποιείται το 
αργότερο τέσσερις ημέρες από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο 
χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης.

4. Πριν από την έναρξη κάθε κολυμβητικής 
περιόδου και για πρώτη φορά πριν από την 
έναρξη της τρίτης πλήρους κολυμβητικής 
περιόδου μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, καθορίζεται 
χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης για κάθε 
τοποθεσία υδάτων κολύμβησης. Η 
παρακολούθηση πραγματοποιείται το 
αργότερο τέσσερις ημέρες από την 
ημερομηνία που ορίζεται στο 
χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης ή από 
την ημερομηνία στην οποία το 
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χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης 
επαναφέρεται σε λειτουργία μετά την 
αναστολή που αναφέρεται στις 
παραγράφους 7 και 7α..

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της τροπολογίας είναι να αποσαφηνισθεί ότι ακόμα και στην περίπτωση που η 
παρακολούθηση ανασταλεί λόγω ανωμάλων καταστάσεων ή καταστάσεων που καθιστούν την 
παρακολούθηση επικίνδυνη ή ανέφικτη, θα πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο τεσσάρων ημερών 
για τη συλλογή δειγμάτων αφότου η κατάσταση έχει επανέλθει στο φυσιολογικό.

Τροπολογία: Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 34
Άρθρο 3, παράγραφος 7 α (νέα)

7α. Σε περίπτωση μετεωρολογικών 
καταστάσεων ή καταστάσεων ανωτέρας 
βίας που καθιστούν αδύνατη τη συλλογή 
δειγμάτων, το χρονοδιάγραμμα 
παρακολούθησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 μπορεί να ανασταλεί και να 
ισχύσει εκ νέου αμέσως μετά τον 
τερματισμό της επικίνδυνης κατάστασης 
και/ή της σχετικής αδυναμίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Κατ' αναλογία με τις διατάξεις της παραγράφου 7η αναστολή της παρακολούθησης πρέπει να 
επιτρέπεται και σε καταστάσεις όπου η συλλογή στοιχείων δεν είναι εφικτή λόγω κινδύνου ή 
ανωτέρας βίας, όπως στην περίπτωση θαλασσοταραχής ή κακών καιρικών συνθηκών. 

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 35
Άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο β)

β) "επαρκούς ποιότητας", διαγράφεται
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η "επαρκής" ποιότητα των υδάτων κολύμβησης δεν προβλέπεται στην πρόταση της Επιτροπής 
ούτε είχε εισαχθεί με τροπολογίες στην πρώτη ανάγνωση.

Κατά συνέπεια, διατύπωση της κοινής θέσης και των παραρτημάτων πρέπει να θεωρηθεί ότι 
τροποποιούνται αναλόγως.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 36
Άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο β)

β) "επαρκούς ποιότητας", διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τις τροπολογίες στους πίνακες Ι και ΙΙ στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 37
Άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο β)

β) "επαρκούς ποιότητας", διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή του νέου στοιχείου στην κοινή θέση έτσι ώστε οι διατάξεις σχετικά με την ποιότητα 
να συμφωνήσουν με τα άρθρα 4 και 9 της πρότασης της Επιτροπής.

Οριζόντια τροπολογία - εάν η παρούσα τροπολογία εγκριθεί, θα πρέπει να τροποποιηθούν 
αναλόγως όλες οι αναφορές στο νομοθετικό κείμενο, συμπεριλαμβανομένων των 
παραρτημάτων.
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Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 38
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, μέχρι το 
τέλος της κολυμβητικής περιόδου του 2015, 
όλα τα ύδατα κολύμβησης να είναι 
τουλάχιστον "επαρκούς ποιότητας". Τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν ρεαλιστικά και 
αναλογικά μέτρα τα οποία θεωρούν 
κατάλληλα με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός 
των τοποθεσιών υδάτων κολύμβησης που 
χαρακτηρίζονται "εξαιρετικής ποιότητας" ή 
"καλής ποιότητας".

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, μέχρι το 
τέλος της κολυμβητικής περιόδου του 2011, 
όλα τα ύδατα κολύμβησης να είναι 
τουλάχιστον "καλής ποιότητας" και οι 
στόχοι της ποιότητας του ύδατος από 
χημική άποψη να επιτυγχάνονται σύμφωνα 
με τα κριτήρια, την ταξινόμηση και τις 
προθεσμίες που καθορίζονται στην οδηγία 
2000/60/ΕΚ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
ρεαλιστικά και αναλογικά μέτρα τα οποία 
θεωρούν κατάλληλα με στόχο να αυξηθεί ο 
αριθμός των τοποθεσιών υδάτων 
κολύμβησης που χαρακτηρίζονται 
"εξαιρετικής ποιότητας".

Or. en

Αιτιολόγηση

Εκ νέου εισαγωγή ενωρίτερης ημερομηνίας για την επίτευξη του καθεστώτος ποιότητας 
σύμφωνα με το άρθρο 8(3) της πρότασης της Επιτροπής, επαναδιατύπωση της τροπολογίας 16 
που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση και επαναδιατύπωση του καθεστώτος ποιότητας σύμφωνα 
με τα άρθρα 4 και 9 της πρότασης της Επιτροπής.

Η Επιτροπή είχε προτείνει 5 έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας (3 έτη) μετά τα δύο 
πρώτα έτη εφαρμογής. Εάν υποθέσουμε ότι η παρούσα οδηγία θα τεθεί σε εφαρμογή το 2006 
είναι λογικό η νέα ημερομηνία να καθορισθεί στο τέλος της κολυμβητικής περιόδου του 2011. 
Αυτό θα δώσει στα κράτη μέλη περισσότερο χρόνο από τα 5 έτη που είχαν αρχικά προταθεί.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 39
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, μέχρι το 
τέλος της κολυμβητικής περιόδου του 2015, 
όλα τα ύδατα κολύμβησης να είναι 
τουλάχιστον «επαρκούς ποιότητας». Τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν ρεαλιστικά και 
αναλογικά μέτρα τα οποία θεωρούν 
κατάλληλα με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός 
των τοποθεσιών υδάτων κολύμβησης που 

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, μέχρι το 
τέλος της κολυμβητικής περιόδου του 2015, 
όλα τα ύδατα κολύμβησης να είναι 
τουλάχιστον «επαρκούς ποιότητας». Τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα τα οποία θεωρούν κατάλληλα με 
στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των τοποθεσιών 
υδάτων κολύμβησης που χαρακτηρίζονται 
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χαρακτηρίζονται «εξαιρετικής ποιότητας» ή 
«καλής ποιότητας».

«εξαιρετικής ποιότητας» ή «καλής 
ποιότητας».

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, έτσι ώστε αυτή να είναι όσο 
το δυνατό ψηλότερη σε μια ορισμένη περίοδο· εξαρτάται από τα κράτη μέλη να αποφασίσουν 
ποια μέτρα είναι αναγκαία.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 40
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, μέχρι το 
τέλος της κολυμβητικής περιόδου του 2015, 
όλα τα ύδατα κολύμβησης να είναι 
τουλάχιστον "επαρκούς ποιότητας". Τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν ρεαλιστικά και 
αναλογικά μέτρα τα οποία θεωρούν 
κατάλληλα με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός 
των τοποθεσιών υδάτων κολύμβησης που 
χαρακτηρίζονται "εξαιρετικής ποιότητας" ή 
"καλής ποιότητας".

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, μέχρι το 
τέλος της κολυμβητικής περιόδου του 2015, 
όλα τα ύδατα κολύμβησης να είναι 
τουλάχιστον "καλής ποιότητας". Τα κράτη 
μέλη λαμβάνουν ρεαλιστικά και αναλογικά 
μέτρα τα οποία θεωρούν κατάλληλα με 
στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των τοποθεσιών 
υδάτων κολύμβησης που χαρακτηρίζονται 
"εξαιρετικής ποιότητας".

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών στους πίνακες Ι και ΙΙ στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 41
Άρθρο 5, παράγραφος 4

4. Ωστόσο, με την επιφύλαξη της γενικής 
απαίτησης της παραγράφου 3, ορισμένα 
ύδατα κολύμβησης μπορούν προσωρινά να 
χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας» 
και, εντούτοις, να εξακολουθούν να είναι 
σύμφωνα προς την παρούσα οδηγία. Έχουν 
εντοπιστεί οι λόγοι για τους οποίους δεν 

4. Ωστόσο, με την επιφύλαξη της γενικής 
απαίτησης της παραγράφου 3, ορισμένα 
ύδατα κολύμβησης μπορούν προσωρινά να 
χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας» 
και, εντούτοις, να εξακολουθούν να είναι 
σύμφωνα προς την παρούσα οδηγία. Έχουν 
εντοπιστεί οι λόγοι για τους οποίους δεν 
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επιτυγχάνεται ο χαρακτηρισμός «επαρκούς 
ποιότητας». Στις περιπτώσεις αυτές, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις : 

επιτυγχάνεται ο χαρακτηρισμός «καλής 
ποιότητας». Στις περιπτώσεις αυτές, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να πληρούνται 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις :

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών στους πίνακες Ι και ΙΙ στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 42
Άρθρο 5, παράγραφος 4, εδάφιο α), σημείο (i α) (νέο)

(iα) έχουν προσδιορισθεί τα αίτια και οι 
λόγοι της μη συμμόρφωσης· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση του άρθρου 13(2) της πρότασης της Επιτροπής.

Έχει σημασία να απαιτείται κατηγορηματικά να προσδιορίζονται τα αίτια και οι λόγοι της μη 
συμμόρφωσης. 

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 43
Άρθρο 5, παράγραφος 4, εδάφιο α), σημείο (ii)

(ii) λαμβάνονται κατάλληλα διαχειριστικά
μέτρα για την πρόληψη, τη μείωση ή την 
εξάλειψη των αιτίων της ρύπανσης.

(ii) εφαρμόζονται μέτρα για την πρόληψη, 
τη μείωση ή την εξάλειψη της ρύπανσης· 
από τα μέτρα αυτά αναμένεται να 
προκύψουν θετικά αποτελέσματα εντός 
τριετίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση του άρθρου 13(2) της πρότασης της Επιτροπής.
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Είναι περισσότερο ενδεδειγμένο να γίνεται λόγος για γενικά μάλλον μέτρα παρά μόνο για 
διαχειριστικά μέτρα εφόσον, ειδικότερα, ο στόχος τους είναι να προλαμβάνονται οι αιτίες. Τα 
λαμβανόμενα μέτρα πρέπει να αποφέρουν αποτελέσματα εντός ορισμένης χρονικής περιόδου.

Τροπολογία: Frederika Brepoels, Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 44
Άρθρο 5, παράγραφος 4, εδάφιο α), σημείο (ii α) (νέο)

(ii α) ο πληθυσμός ενημερώνεται με σαφή 
και απλή προειδοποιητική πινακίδα και 
επιπροσθέτως για τα αίτια της 
ρύπανσης/μόλυνσης και για τα μέτρα που 
λαμβάνονται με βάση το προφίλ των 
υδάτων κολύμβησης·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας 18 από την πρώτη ανάγνωση που εγκρίθηκε στις 21 
Οκτωβρίου 2003. Έχουν επέλθει αναπροσαρμογές του κειμένου εφόσον η τροπολογία πρέπει να 
εξετασθεί υπό το πρίσμα του άρθρου 5, το οποίο αφορά την ταξινόμηση των υδάτων 
κολύμβησης. Ύστερα, ο σκοπός είναι να ενημερώνεται μάλλον το κοινό και όχι να 
προειδοποιείται. Επιπροσθέτως, η έρευνα δείχνει ότι οι πηγές της ρύπανσης δεν είναι πάντοτε 
ανιχνεύσιμες. Επομένως, το κοινό μπορεί να ενημερώνεται μόνο για γνωστά αίτια. Το τελικό 
σημείο που προστίθεται είναι ότι το κοινό πρέπει να ενημερώνεται και για τα μέτρα που 
σχεδιάζονται να ληφθούν και ότι η ενημέρωση αυτή βασίζεται στο προφίλ των υδάτων 
κολύμβησης. 

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 45
Άρθρο 5, παράγραφος 4, εδάφιο β)

β) Εάν ορισμένα ύδατα κολύμβησης 
χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας» 
επί πέντε συναπτά έτη, εισάγεται μόνιμη 
απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη 
σύσταση αποφυγής κολύμβησης. Ωστόσο, 
ένα κράτος μέλος μπορεί να εισαγάγει 
μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη 
σύσταση αποφυγής κολύμβησης πριν από 
το τέλος της πενταετούς περιόδου που 
αναφέρει η προηγούμενη πρόταση, εφόσον 

β) Εάν ορισμένα ύδατα κολύμβησης δεν 
μπορούν να χαρακτηρισθούν ως 
ικανοποιητικά εντός τριών ετών, θεωρείται 
πλέον ότι δεν συμμορφώνονται προς την 
παρούσα οδηγία.
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κρίνει ότι η επίτευξη «επαρκούς 
ποιότητας» θα ήταν αδύνατη ή 
δυσανάλογα δαπανηρή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση του άρθρου 13(2) της πρότασης της Επιτροπής.

Οι απαγορεύσεις θα πρέπει να είναι μόνο μέτρα προσωρινού χαρακτήρα - δεν θα πρέπει με την 
απαγόρευση να διαφεύγει κανείς από την υποχρέωση βελτίωσης των υδάτων κολύμβησης ώστε 
να καθίστανται αυτά καλής ποιότητας.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 46
Άρθρο 5, παράγραφος 4, εδάφιο β)

β) Εάν ορισμένα ύδατα κολύμβησης 
χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας» 
επί πέντε συναπτά έτη, εισάγεται μόνιμη 
απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση 
αποφυγής κολύμβησης. Ωστόσο, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να εισαγάγει μόνιμη 
απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη 
σύσταση αποφυγής κολύμβησης πριν από 
το τέλος της πενταετούς περιόδου που 
αναφέρει η προηγούμενη πρόταση, εφόσον 
κρίνει ότι η επίτευξη «επαρκούς 
ποιότητας» θα ήταν αδύνατη ή 
δυσανάλογα δαπανηρή.

β) Εάν ορισμένα ύδατα κολύμβησης 
χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας» 
επί πέντε συναπτά έτη, εισάγεται μόνιμη 
απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση 
αποφυγής κολύμβησης. Ωστόσο, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να απομακρύνει από τον 
κατάλογο των επιτρεπομένων υδάτων 
κολύμβησης ύδατα κολύμβησης πριν από 
το τέλος της πενταετούς περιόδου που
αναφέρει η προηγούμενη πρόταση, εφόσον 
κρίνει ότι το κόστος της συμμόρφωσης με 
τα πρότυπα των υδάτων κολύμβησης 
υπερβαίνει τις ωφέλειες για τη δημόσια 
υγεία και/ή ότι η επίτευξη «επαρκούς 
ποιότητας» θα ήταν αδύνατη ή δυσανάλογα 
δαπανηρή.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι εάν το κόστος σχετικά με τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια θα 
ήταν δυσανάλογα υψηλό πρέπει να τους δίδεται η δυνατότητα να αποκλείουν ύδατα κολύμβησης 
από τον σχετικό κατάλογο.
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Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 47
Άρθρο 5, παράγραφος 4, εδάφιο β)

β) Εάν ορισμένα ύδατα κολύμβησης 
χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας» 
επί πέντε συναπτά έτη, εισάγεται μόνιμη 
απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση 
αποφυγής κολύμβησης. Ωστόσο, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να εισαγάγει μόνιμη 
απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση 
αποφυγής κολύμβησης πριν από το τέλος 
της πενταετούς περιόδου που αναφέρει η 
προηγούμενη πρόταση, εφόσον κρίνει ότι η 
επίτευξη «επαρκούς ποιότητας» θα ήταν 
αδύνατη ή δυσανάλογα δαπανηρή.

β) Εάν ορισμένα ύδατα κολύμβησης 
χαρακτηρίζονται «ανεπαρκούς ποιότητας» 
επί πέντε συναπτά έτη, εισάγεται μόνιμη 
απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση 
αποφυγής κολύμβησης. Ωστόσο, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να εισαγάγει μόνιμη 
απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση 
αποφυγής κολύμβησης πριν από το τέλος 
της πενταετούς περιόδου που αναφέρει η 
προηγούμενη πρόταση, εφόσον κρίνει ότι η 
επίτευξη "καλής ποιότητας" θα ήταν 
αδύνατη ή δυσανάλογα δαπανηρή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών στους πίνακες Ι και ΙΙ στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 48
Άρθρο 6, παράγραφος 1, υποσημείωση

Έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

Or. en

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 49
Άρθρο 12, παράγραφος 1, εδάφιο β)

β) γενική περιγραφή των υδάτων 
κολύμβησης, σε μη τεχνική γλώσσα, βάσει 
της ταυτότητας των υδάτων κολύμβησης 
που καταρτίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙΙ,

β) γενική περιγραφή των υδάτων 
κολύμβησης, σε μη τεχνική γλώσσα, βάσει 
της ταυτότητας των υδάτων κολύμβησης 
που καταρτίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙΙ, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάστασης των υδάτων κολύμβησης 
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σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ. Η 
παρουσίαση αυτή φέρει σε δεσπόζουσα 
θέση σύμβολο που έχει εγκριθεί από την 
Επιτροπή και που ενημερώνει τους 
χρήστες για την τρέχουσα ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας 21 από την πρώτη ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 21 
Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ C 82, της 1.4.2004).

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 50
Άρθρο 12, παράγραφος 1, εδάφιο ε α) (νέο)

(εα) σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού και 
συνεπώς απάλειψης υδάτων κολύμβησης 
από τον σχετικό πίνακα, το κοινό 
ενημερώνεται με ανακοίνωση εμφαίνουσα 
τους σχετικούς λόγους, η οποία 
τοποθετείται στις περιοχές που γειτνιάζουν 
άμεσα με τα υπόψη ύδατα καθ' όλη τη 
διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου του 
έτους κατά το οποίο αποχαρακτηρίστηκαν 
τα ύδατα και του επόμενου έτους. Η 
ανακοίνωση περιλαμβάνει προειδοποιητικά 
σήματα επί της ακτής και ενημερώνει 
επίσης το κοινό για τα πλησιέστερα ύδατα 
κολύμβησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση του άρθρου 16(1)(γ) της πρότασης της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από 
την τροπολογία 23 σε πρώτη ανάγνωση που εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ C 82, της 
1.4.2004).
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Τροπολογία: Peter Olajos

Τροπολογία 51
Άρθρο 12, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση

2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν πρόσφορα 
μέσα και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, για 
την ενεργό και άμεση διάδοση των 
πληροφοριών της παραγράφου 1 που 
αφορούν τα ύδατα κολύμβησης, καθώς και 
των εξής πληροφοριών:

2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν πρόσφορα 
μέσα και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, για 
την ενεργό και άμεση διάδοση των 
πληροφοριών της παραγράφου 1 - με 
μετάφραση σε ξένες γλώσσες που 
χρησιμοποιούνται συχνά στην περιοχή -
που αφορούν τα ύδατα κολύμβησης, καθώς 
και των εξής πληροφοριών:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητες πληροφορίες για τους τουρίστες που ομιλούν άλλες γλώσσες.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 52
Άρθρο 12, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση

2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν πρόσφορα 
μέσα και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, για 
την ενεργό και άμεση διάδοση των 
πληροφοριών της παραγράφου 1 που 
αφορούν τα ύδατα κολύμβησης, καθώς και 
των εξής πληροφοριών :

2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν πρόσφορα 
μέσα και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, για 
την όσο το δυνατόν ταχύτερη διάδοση των 
πληροφοριών της παραγράφου 1 που 
αφορούν τα ύδατα κολύμβησης, καθώς και 
των εξής πληροφοριών :

Or. nl

Αιτιολόγηση

Κατά τη διάδοση των πληροφοριών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες πρακτικές 
πλευρές, όπως, π.χ., η δειγματοληψία και η εργαστηριακή έρευνα.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 53
Άρθρο 12, παράγραφος 4
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4. Όποτε είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη και 
η Επιτροπή παρέχουν στο κοινό 
πληροφορίες χρησιμοποιώντας τεχνολογία 
γεωγραφικών αναφορών και τις 
παρουσιάζουν κατά σαφή και συνεπή 
τρόπο, ιδίως μέσω της χρήσης πινακίδων 
και συμβόλων.

4. Η Επιτροπή αφού ζητήσει τη γνώμη των 
κρατών μελών, των σχετικών οργανώσεων 
των τουριστών και καταναλωτών, των 
περιβαλλοντικών οργανώσεων καθώς και 
των άλλων ενδιαφερομένων μερών, 
αναπτύσσει το αργότερο* απλό 
τυποποιημένο σύστημα συμβόλων που 
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διάφορα 
ζητήματα από τα κράτη μέλη, τους δήμους 
και τις κοινότητες, τον τουριστικό κλάδο 
κ.λπ. ως ένα μέσο, μεταξύ άλλων, για την 
παροχή ενημέρωσης στο κοινό. Το 
σύστημα πρέπει να δημοσιοποιείται σε 
ιστοθέση της ΕΕ. 
* Δύο έτη μετά τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση, εν μέρει, του κειμένου της τροπολογίας 27 που εγκρίθηκε σε πρώτη 
ανάγνωση.

Τροπολογία: Adriana Poli Bortone

Τροπολογία 54
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και την αξιολόγηση της 
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για κάθε 
τοποθεσία υδάτων κολύμβησης, καθώς και 
περιγραφή των σημαντικών διαχειριστικών 
μέτρων που έχουν ληφθεί. Τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν ετησίως τις πληροφορίες αυτές 
έως τις 31 Δεκεμβρίου, όσον αφορά την 
προηγούμενη κολυμβητική περίοδο. 
Αρχίζουν να παρέχουν τις πληροφορίες 
αυτές μετά την πρώτη αξιολόγηση της 
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

1 Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή τα αποτελέσματα της 
παρακολούθησης και την αξιολόγηση της 
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης για κάθε 
τοποθεσία υδάτων κολύμβησης, καθώς και 
περιγραφή των σημαντικών διαχειριστικών 
μέτρων που έχουν ληφθεί. Τα κράτη μέλη 
υποβάλλουν ετησίως τις πληροφορίες αυτές 
έως τις 28 Φεβρουαρίου, όσον αφορά την 
προηγούμενη κολυμβητική περίοδο. 
Αρχίζουν να παρέχουν τις πληροφορίες 
αυτές μετά την πρώτη αξιολόγηση της 
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης 
σύμφωνα με το άρθρο 4.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένει κανείς από τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα εκείνα τα οποία έχουν 
μακρές κολυμβητικές περιόδους, να παρέχουν στην Επιτροπή, εντός λίγων μηνών από τη λήξη 
της κολυμβητικής περιόδου, τις απαραίτητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων 
σχετικά με ληφθέντες ουσιαστικά μέτρα διαχείρισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν 
περισσότερο χρόνο για να μπορούν να παρέχουν εξαντλητική και εκτεταμένη ενημέρωση.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 55
Άρθρο 14, παράγραφος -1 (νέα)

(-1) Η Επιτροπή, το αργότερο στο τέλος 
του 2008, θα υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο επανεξετάζοντας το θέμα της 
προστασίας της υγείας εκείνων που ασκούν 
άλλες δραστηριότητες αναψυχής. Η 
έκθεση θα λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τα 
αποτελέσματα κατάλληλης ευρωπαϊκής 
επιδημιολογικής μελέτης στην οποία θα 
προβεί η Επιτροπή σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη.
Υπό το πρίσμα αυτής της έκθεσης και 
εκτεταμένης μελέτης των σχετικών 
επιπτώσεων, η Επιτροπή, το αργότερο το 
2010, θα αναθεωρήσει την παρούσα οδηγία 
σχετικά με άλλες δραστηριότητες 
αναψυχής και θα υποβάλει, αν είναι 
ενδεδειγμένο, νομοθετική πρόταση 
σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα συμβιβαστική τροπολογία για να αντιμετωπισθεί το θέμα των άλλων δραστηριοτήτων 
αναψυχής στο μέλλον. Προς το παρόν, λόγω της ισχυρής αντίθεσης του Συμβουλίου να 
συμπεριληφθούν και άλλες δραστηριότητες αναψυχής στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει, τουλάχιστον, να μελετήσουν το θέμα με στόχο να 
υποβάλουν σχετική τροπολογία στην παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 56
Άρθρο 15, εισαγωγική πρόταση

Με τη διαδικασία του άρθρου 16, 
παράγραφος 2, μπορεί να αποφασιστεί: 

Με τη διαδικασία του άρθρου 16, 
παράγραφος 2, θα αποφασιστεί: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας 29 και τμήματα της τροπολογίας 30 από την πρώτη 
ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ C 82, της 1.4.2004).

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 57
Άρθρο 15, εδάφιο γ α) (νέο)

(γα) η συμπλήρωση των παραμέτρων στο 
παράρτημα Ι σχετικά με την ανίχνευση ιών 
επί τη βάσει επιστημονικών 
αποτελεσμάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση, σε τροποποιημένη μορφή, της τροπολογίας 30 από την πρώτη ανάγνωση, που 
εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ C 82, της 1.4.2004).

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 58
Άρθρο 17, παράγραφος 1

1. Η οδηγία 76/160/ΕΟΚ καταργείται από 
την 31η Δεκεμβρίου 2014. Με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 2, η κατάργηση 
αυτή δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών ως προς τις προθεσμίες 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής 
οι οποίες προβλέπονται στην καταργούμενη 
οδηγία.

1. Η οδηγία 76/160/ΕΟΚ καταργείται από 
την 31η Δεκεμβρίου 2010. Με την 
επιφύλαξη της παραγράφου 2, η κατάργηση 
αυτή δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις των 
κρατών μελών ως προς τις προθεσμίες 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής 
οι οποίες προβλέπονται στην καταργούμενη 
οδηγία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία σύμφωνα με τις τροπολογίες 2 και 3 του εισηγητή, με χρονοδιάγραμμα το οποίο 
λίγο πολύ είναι εκείνο που προβλέπεται στο άρθρο 21 της πρότασης της Επιτροπής (πέντε έτη 
μετά τη θέση σε ισχύ).

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 59
Άρθρο 18, παράγραφος 1, εδάφιο 1, υποσημείωση

* Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας. 

* Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά των διατάξεων του άρθρου 22 της πρότασης της Επιτροπής. Δεν υπάρχει λόγος για 
τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους έναν πρόσθετο χρόνο για την 
εφαρμογή των διατάξεων.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 60
Παράρτημα Ι

(Διαγραφή και εκ νέου εγγραφή του Παραρτήματος Ι από την αρχική πρόταση της Επιτροπής
CΟΜ(2002)0581) Κοινή θέση του Συμβουλίου

ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

Α Β Γ Δ Ε
Παράμετρος Εξαιρετική 

ποιότητα
Καλή 
ποιότητα

Επαρκής 
ποιότητα

Μέθοδοι 
ανάλυσης 
αναφοράς

1 Εντερόκοκκοι 
(cfu/100 ml)

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

2 Κολοβακτηρίδια 
(cfu/100 ml)

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

* Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95ο εκατοστημόριο. Βλ. Παράρτημα II.
** Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό εκατοστημόριο. Βλ. Παράρτημα II.
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Τροπολογία

(Αρχική πρόταση της Επιτροπής (CΟΜ(2002)0581)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Παράμετροι για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης
Α Β Γ Δ

Μικροβιολογικές 
παράμετροι

Εξαιρετική 
ποιότητα

Ικανοποιητική 
ποιότητα

Μέθοδοι ανάλυσης

1 Intestinal Enterococci 
(I.E.) εντερόκοκκοι σε 
cfu/100 ml

1001 20058 ISO 7899-

2 Κολοβακτηρίδια 
Escherischia coli (E.C.) 
σε cfu/100 ml

25058 50058 ISO 9308-1

3 Αποικίες 
φυτοπλαγκτού/αλγών2

Αρνητικά 
αποτελέσματα στις 
δοκιμές

Μικροσκοπική 
παρακολούθηση3

και δοκιμές 
τοξικότητας4

Φυσικοχημικές 
παράμετροι

Εξαιρετική 
ποιότητα

Ικανοποιητική 
ποιότητα

Μέθοδοι 
επιθεώρησης

4 Πετρελαιοειδή - Δεν πρέπει να 
υπάρχει ορατό 
υμένιο στην 
επιφάνεια του νερού 
ούτε και οσμές

Μακροσκοπική 
(οπτική) και 
οσφρητική 
επιθεώρηση

5 Πισσώδη κατάλοιπα 
και επιπλέοντα υλικά 
όπως ξύλο, πλαστικά 
αντικείμενα, γυαλί, 
λάστιχα, και άλλα 
απόβλητα.

- Απουσία Μακροσκοπική 
(οπτική) 
επιθεώρηση

  
1 Βάσει της στατιστικής μεθόδου του 95ου εκατοστημορίου
2 Μόνο για τοποθεσίες που αποδεδειγμένα παρουσιάζουν φυσική ευαισθησία σε ειδικές 

τοξικές αποικίες (π.χ. dinophysis, alexandrium, blue algae)
3 προσδιορισμός και καταμέτρηση κυττάρων
4 δοκιμή σε πειραματόζωα, πρόχειρη δοκιμή ή με άμεση εφαρμογή τοξίνης σε κύτταρα 

πλαγκτού ή στο νερό
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6 pH1 - 6 έως 9 
Δεν πρέπει να 
παρουσιάζονται 
ανεξήγητες 
διακυμάνσεις

Ηλεκτρομετρία με 
βαθμονόμηση για 
pH 7 και pH 9

Η τιμή του 95ου εκατοστημορίου υπολογίζεται όπως περιγράφεται παρακάτω2.
Ακολουθείται η στατιστική μέθοδος του 95ου εκατοστημορίου για τον δεκαδικό λογάριθμο 
(log10) της κανονικής συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας μικροβιολογικών δεδομένων 
που προέρχονται από μια περιοχή υδάτων κολύμβησης· η τιμή του 95ου εκατοστημορίου 
προκύπτει ως εξής:
(i) λαμβάνεται ο δεκαδικός λογάριθμος (log10) όλων των συνόλων βακτηριδίων της 
προς αξιολόγηση σειράς δεδομένων·
(ii) υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος μ των δεκαδικών λογαρίθμων (log10),
(iii) υπολογίζεται η τυπική απόκλιση σ των δεκαδικών λογαρίθμων (log10).
Η τιμή 95ου εκατοστημορίου της συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας των δεδομένων 
προκύπτει από την εξίσωση:
95ο εκατοστημόριο = antilog ((μ)+(1,65 x σ))

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποιεί νέο στοιχείο που εισάγεται στην κοινή θέση του Συμβουλίου.

Η διαγραφή του παραρτήματος Ι οδηγεί σε αναγκαίες μεταβολές του υπόλοιπου κειμένου της 
πρότασης προκειμένου η οδηγία να καταστεί συνεπής.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 61
Παράρτημα Ι, πίνακας 1, σειρά 1, στήλη Β, εξαιρετική ποιότητα

200* 100*

Or. nl

Αιτιολόγηση

Επάνοδος στην πρόταση της Επιτροπής (CΟΜ(2002)581).

  
1 μόνο για γλυκά νερά
2 Bartram, J and Rees, G (Eds) Monitoring Bathing Waters. E and F N Spon, London
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 62
Παράρτημα Ι, πίνακας 1, σειρά 1, στήλη Γ, καλή ποιότητα

400* 200*

Or. nl

Αιτιολόγηση

Επάνοδος στην πρόταση της Επιτροπής(COM(2002)581).

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 63
Παράρτημα Ι, πίνακας 1, σειρά 1, στήλη Δ, επαρκής ποιότητα

360** 200**

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση ενός νέου στοιχείου που εισήγαγε το Συμβούλιο.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 64
Παράρτημα Ι, πίνακας 1, σειρά 2, στήλη Β, εξαιρετική ποιότητα

500* 250*

Or. nl

Αιτιολόγηση

Επάνοδος στην πρόταση της Επιτροπής (COM(2002)581).
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 65
Παράρτημα 1, πίνακας 1, σειρά 2, στήλη Γ, καλή ποιότητα

1000* 500*

Or. nl

Αιτιολόγηση

Επάνοδος στην πρόταση της Επιτροπής (COM(2002)581).

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 66
Παράρτημα Ι, πίνακας 1, στήλη Δ, επαρκής ποιότητα

Δ Διαγράφεται
Επαρκής ποιότητα

360**
900**

** Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό 
εκατοστημόριο. Βλ. Παράρτημα II.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχική κατηγορία ποιότητας στην πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να διατηρηθεί· η 
Επιτροπή προβλέπει μόνο τις κατηγορίες "εξαιρετική" και "καλή ποιότητα". Τόσο αυστηρότερες 
όσο και ελαστικότερες τιμές έχουν ήδη απορριφθεί από το Κοινοβούλιο, με μεγάλη πλειοψηφία, 
στην πρώτη ανάγνωση. Οι τιμές που εγκρίθηκαν αρχικά από την Επιτροπή βασίζονται σε 
έρευνα που διενήργησε η ΔΟΥ και αντανακλούν υψηλό επίπεδο προστασίας. Η ενσωμάτωση 
μιας τρίτης κατηγορίας - "επαρκής ποιότητα" - θα διατηρούσε το κεκτημένο της οδηγίας του 
1976 για τα ύδατα κολύμβησης και δεν θα ήταν συμβατή με τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
αντιπροσωπεύονται από τις διατάξεις της ΔΟΥ.



PE 355.592v02-00 28/39 AM\562390EL.doc

EL

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 67
Παράρτημα Ι, πίνακας 2, στήλη Δ - επαρκής ποιότητα

Δ διαγράφεται
Επαρκής ποιότητα

200 **
500 **

** Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό 
εκατοστημόριο. Βλ. Παράρτημα II.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η  αρχική κατηγορία ποιότητας στην πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να διατηρηθεί· η 
Επιτροπή προβλέπει μόνο τις κατηγορίες "εξαιρετική" και "καλή ποιότητα". Τόσο αυστηρότερες 
όσο και ελαστικότερες τιμές έχουν ήδη απορριφθεί από το Κοινοβούλιο, με μεγάλη πλειοψηφία, 
στην πρώτη ανάγνωση. Οι τιμές που εγκρίθηκαν αρχικά από την Επιτροπή βασίζονται σε 
έρευνα που διενήργησε η ΔΟΥ και αντανακλούν υψηλό επίπεδο προστασίας. Η ενσωμάτωση 
μιας τρίτης κατηγορίας - "επαρκής ποιότητα" - θα διατηρούσε το κεκτημένο της οδηγίας του 
1976 για τα ύδατα κολύμβησης και δεν θα ήταν συμβατή με τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
αντιπροσωπεύονται από τις διατάξεις της ΔΟΥ.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 68
Παράρτημα Ι, πίνακας 2, 5η στήλη Δ, επαρκής ποιότητα

Δ διαγράφεται
Επαρκής ποιότητα
200**
500**
** Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90ό 
εκατοστημόριο. Βλ. Παράρτημα II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή ενός νέου στοιχείου στην κοινή θέση έτσι ώστε να ισχύσουν οι διατάξεις για την 
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κατάσταση ποιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 9 και το παράρτημα Ι της πρότασης της 
Επιτροπής.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 69
Παράρτημα ΙΙ, παράγραφος 1, "ανεπαρκής ποιότητα"

Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως 
ύδατα «ανεπαρκούς ποιότητας» εάν, στο 
σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα 
ύδατα κολύμβησης για την τελευταία 
περίοδο αξιολόγησηςα, οι τιμές 
εκατοστημορίουβ των μικροβιολογικών 
απαριθμήσεων είναι χειρότερεςγ από τις 
τιμές «επαρκούς ποιότητας» της στήλης Δ 
του Παραρτήματος Ι.

Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως 
ύδατα «ανεπαρκούς ποιότητας» εάν, στο 
σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα 
ύδατα κολύμβησης για την τελευταία 
περίοδο αξιολόγησηςα, οι τιμές 
εκατοστημορίουβ των μικροβιολογικών 
απαριθμήσεων είναι χειρότερεςγ από τις 
τιμές "καλής ποιότητας" της στήλης Γ του 
Παραρτήματος Ι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή ενός νέου στοιχείου στην κοινή θέση έτσι ώστε να ισχύσουν οι διατάξεις για την 
κατάσταση ποιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 9 και το παράρτημα Ι της πρότασης της 
Επιτροπής.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 70
Παράρτημα II, παράγραφος 1, Ανεπαρκής ποιότητα

Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως 
ύδατα «ανεπαρκούς ποιότητας» εάν, στο 
σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα 
ύδατα κολύμβησης για την τελευταία 
περίοδο αξιολόγησηςα, οι τιμές 
εκατοστημορίουβ των μικροβιολογικών 
απαριθμήσεων είναι χειρότερεςγ από τις 
τιμές «επαρκούς ποιότητας» της στήλης Δ 
του Παραρτήματος Ι.

Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως 
ύδατα «ανεπαρκούς ποιότητας» εάν, στο 
σύνολο των ποιοτικών δεδομένων για τα 
ύδατα κολύμβησης για την τελευταία 
περίοδο αξιολόγησηςα, οι τιμές 
εκατοστημορίουβ των μικροβιολογικών 
απαριθμήσεων είναι χειρότερεςγ από τις 
τιμές "καλής ποιότητας" της στήλης Γ του 
Παραρτήματος Ι.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τις τροπολογίες στους πίνακες Ι και ΙΙ στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 71
Παράρτημα II, παράγραφος 2, Επαρκής ποιότητα

2. ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Διαγράφεται

Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως 
ύδατα «επαρκούς ποιότητας»:
1) εάν στο σύνολο των ποιοτικών 

δεδομένων για τα ύδατα κολύμβησης 
για την τελευταία περίοδο 
αξιολόγησης, οι τιμές 
εκατοστημορίου των 
μικροβιολογικών απαριθμήσεων είναι 
ίσες ή καλύτερεςδ από τις τιμές 
«επαρκούς ποιότητας» της στήλης Δ 
του Παραρτήματος Ι, και

2) εάν τα ύδατα κολύμβησης υπόκεινται 
σε βραχυπρόθεσμα περιστατικά 
ρύπανσης, με την προϋπόθεση ότι :

i) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά 
μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν επιτήρηση, 
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και 
παρακολούθησης, με σκοπό να 
προλαμβάνεται η έκθεση των λουομένων 
μέσω προειδοποίησης ή, όπου απαιτείται, 
απαγόρευσης της κολύμβησης,
ii) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά 
μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη 
των αιτιών ρύπανσης, και
iii) ο αριθμός των δειγμάτων που 
αγνοήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παράγραφος 6, λόγω βραχυπρόθεσμης 
ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο 
αξιολόγησης δεν υπερβαίνει το 15% του 
συνολικού αριθμού δειγμάτων που 
προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα 
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παρακολούθησης της περιόδου αυτής ή 
ένα δείγμα ανά κολυμβητική περίοδο, 
αναλόγως με το ποιο είναι μεγαλύτερο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση για τις τροπολογίες στους πίνακες Ι και ΙΙ στο παράρτημα Ι.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 72
Παράρτημα II, παράγραφος 2, Επαρκής ποιότητα

2. ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Διαγράφεται

Τα ύδατα κολύμβησης ταξινομούνται ως 
ύδατα «επαρκούς ποιότητας»:
1) εάν στο σύνολο των ποιοτικών 

δεδομένων για τα ύδατα κολύμβησης 
για την τελευταία περίοδο 
αξιολόγησης, οι τιμές 
εκατοστημορίου των 
μικροβιολογικών απαριθμήσεων είναι 
ίσες ή καλύτερεςδ από τις τιμές 
«επαρκούς ποιότητας» της στήλης Δ 
του Παραρτήματος Ι, και

2) εάν τα ύδατα κολύμβησης υπόκεινται 
σε βραχυπρόθεσμα περιστατικά 
ρύπανσης, με την προϋπόθεση ότι :

i) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά 
μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν επιτήρηση, 
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και 
παρακολούθησης, με σκοπό να 
προλαμβάνεται η έκθεση των λουομένων 
μέσω προειδοποίησης ή, όπου απαιτείται, 
απαγόρευσης της κολύμβησης,
ii) λαμβάνονται επαρκή διαχειριστικά 
μέτρα για την πρόληψη, μείωση ή εξάλειψη 
των αιτιών ρύπανσης, και
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iii) ο αριθμός των δειγμάτων που 
αγνοήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παράγραφος 6, λόγω βραχυπρόθεσμης 
ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο 
αξιολόγησης δεν υπερβαίνει το 15% του 
συνολικού αριθμού δειγμάτων που 
προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα 
παρακολούθησης της περιόδου αυτής ή 
ένα δείγμα ανά κολυμβητική περίοδο, 
αναλόγως με το ποιο είναι μεγαλύτερο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή ενός νέου στοιχείου στην κοινή θέση έτσι ώστε να ισχύσουν οι διατάξεις για την 
κατάσταση ποιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 9 και το παράρτημα Ι της πρότασης της 
Επιτροπής.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 73
Παράρτημα II, παράγραφος 4, εδάφιο 1 α (νέο)

1a) εάν η διάρκεια της κολυμβητικής 
περιόδου και τα διαχειριστικά μέτρα 
δείχνουν ότι αναπτύσσονται και άλλες 
δραστηριότητες αναψυχής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση διάταξης από το Παράρτημα II της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία: Guido Sacconi

Τροπολογία 74
Παράρτημα II, παράγραφος 4, Εξαιρετική ποιότητα, εδάφιο 2 (iii)

iii) ο αριθμός των δειγμάτων που 
αγνοήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 3, 
παράγραφος 6, λόγω βραχυπρόθεσμης 
ρύπανσης κατά την τελευταία περίοδο 

Διαγράφεται
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αξιολόγησης δεν υπερβαίνει το 15% του 
συνολικού αριθμού δειγμάτων που 
προβλέπονται στο χρονοδιάγραμμα 
παρακολούθησης της περιόδου αυτής ή 
ένα δείγμα ανά κολυμβητική περίοδο, 
αναλόγως με το ποιο είναι μεγαλύτερο.

Or. it

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ενδεδειγμένο τα δείγματα να μπορούν να αγνοούνται λόγω βραχυπρόθεσμης ρύπανσης 
ακόμα και στην περίπτωση υδάτων "εξαιρετικής ποιότητας". Χαρακτηριστική απαίτηση από 
ύδατα εξαιρετικής ποιότητας είναι να μην υπόκεινται σε καμία ρύπανση ακόμα και εάν, εάν η 
ρύπανση είναι προβλέψιμη, μπορούν να ληφθούν μέτρα για την προστασία των κολυμβητών.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 75
Παράρτημα II, σημειώσεις, σημείο β), υποπαράγραφος 2

Η τιμή του ανώτερου 90ού 
εκατοστημορίου της συνάρτησης 
πυκνότητας πιθανότητας των δεδομένων 
προκύπτει από την εξίσωση : άνω 90ό 
εκατοστημόριο = αντιλογάριθμος (μ +1,282 
σ).

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή ενός νέου στοιχείου στην κοινή θέση έτσι ώστε να ισχύσουν οι διατάξεις για την 
κατάσταση ποιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 9 και το παράρτημα Ι της πρότασης της 
Επιτροπής. 

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 76
Παράρτημα III, παράγραφος 1, σημείο (β)

(β) εντοπισμό και αξιολόγηση των αιτιών 
ρύπανσης που ενδέχεται να επηρεάζουν τα 
ύδατα κολύμβησης και να βλάπτουν την 
υγεία των λουομένων,

(β) εντοπισμό - από ποσοτική και ποιοτική 
άποψη - και αξιολόγηση όλων των εν 
δυνάμει πηγών και αιτιών ρύπανσης που 
ενδέχεται να επηρεάζουν τα ύδατα 
κολύμβησης και να βλάπτουν την υγεία των 
λουομένων, καθώς και αξιολόγηση της 
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περιβαλλοντικής ποιότητας των υδάτων 
κολύμβησης σύμφωνα με την οδηγία 
πλαίσιο για τα ύδατα. Η αξιολόγηση αυτή 
θα πρέπει να γίνεται με παραμέτρους 
αφενός τον χρόνο - τυχαία ή χρόνια 
επικινδυνότητα - και αφετέρου το είδος και 
τον όγκο όλων των ρυπογόνων και δυνάμει 
ρυπογόνων απορριπτόμενων υλών και των 
επιπτώσεων αυτών σε συσχέτιση με την 
απόσταση από τα ύδατα κολύμβησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση του σημείου γ) του Παραρτήματος ΙΙΙ της πρότασης της Επιτροπής όπως 
τροποποιήθηκε από την τροπολογία 33 σε πρώτη ανάγνωση που εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου 
2003 (ΕΕ C 82, της 1.4.2004).

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 77
Παράρτημα III, παράγραφος 1, σημείο (στ a) (νέο)

στ α) Αξιολόγηση του κατά πόσον από την 
παρακολούθηση μπορεί να προκύψουν 
αντιπροσωπευτικές πληροφορίες για άλλες 
δραστηριότητες αναψυχής (π.χ. 
ιστιοσανίδα, καγιάκ) κατά τις οποίες ο 
κίνδυνος κατάποσης νερού είναι ανάλογος 
εκείνου κατά την κολύμβηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της αντίστοιχης διάταξης του Παραρτήματος ΙΙΙ της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 78
Παράρτημα III, παράγραφος 2, εδάφιο 1
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2. Σε περίπτωση υδάτων κολύμβησης που 
ταξινομούνται ως «καλής ποιότητας», 
«επαρκούς ποιότητας» ή «ανεπαρκούς 
ποιότητας», η ταυτότητα των υδάτων 
κολύμβησης επανεξετάζεται τακτικά για να 
ελεγχθεί εάν έχουν μεταβληθεί τα σημεία 
που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 και, 
εφόσον απαιτείται, καθίσταται επίκαιρη. Η 
συχνότητα και η έκταση της επανεξέτασης 
καθορίζονται ανάλογα με τη φύση και τη 
σοβαρότητα της ρύπανσης. Ωστόσο, η 
επανεξέταση καλύπτει τουλάχιστον τις 
διατάξεις και διενεργείται τουλάχιστον με τη 
συχνότητα που ορίζεται στο ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα.

2. Σε περίπτωση υδάτων κολύμβησης που 
ταξινομούνται ως «καλής ποιότητας», ή 
«ανεπαρκούς ποιότητας», η ταυτότητα των 
υδάτων κολύμβησης επανεξετάζεται τακτικά 
για να ελεγχθεί εάν έχουν μεταβληθεί τα 
σημεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 
1 και, εφόσον απαιτείται, καθίσταται 
επίκαιρη. Η συχνότητα και η έκταση της 
επανεξέτασης καθορίζονται ανάλογα με τη 
φύση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. 
Ωστόσο, η επανεξέταση καλύπτει 
τουλάχιστον τις διατάξεις και διενεργείται 
τουλάχιστον με τη συχνότητα που ορίζεται 
στο ακόλουθο χρονοδιάγραμμα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών στους πίνακες Ι και ΙΙ του παραρτήματος Ι.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 79
Παράρτημα III, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Σε περίπτωση υδάτων κολύμβησης που 
ταξινομούνται ως «καλής ποιότητας», 
«επαρκούς ποιότητας» ή «ανεπαρκούς 
ποιότητας», η ταυτότητα των υδάτων 
κολύμβησης επανεξετάζεται τακτικά για να 
ελεγχθεί εάν έχουν μεταβληθεί τα σημεία 
που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 και, 
εφόσον απαιτείται, καθίσταται επίκαιρη. Η 
συχνότητα και η έκταση της επανεξέτασης 
καθορίζονται ανάλογα με τη φύση και τη 
σοβαρότητα της ρύπανσης. Ωστόσο, η 
επανεξέταση καλύπτει τουλάχιστον τις 
διατάξεις και διενεργείται τουλάχιστον με τη 
συχνότητα που ορίζεται στο ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα.

2. Σε περίπτωση υδάτων κολύμβησης που 
ταξινομούνται ως «καλής ποιότητας», ή 
«ανεπαρκούς ποιότητας», η ταυτότητα των 
υδάτων κολύμβησης επανεξετάζεται τακτικά 
για να ελεγχθεί εάν έχουν μεταβληθεί τα 
σημεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 
1 και, εφόσον απαιτείται, καθίσταται 
επίκαιρη. Η συχνότητα και η έκταση της 
επανεξέτασης καθορίζονται ανάλογα με τη 
φύση και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. 
Ωστόσο, η επανεξέταση καλύπτει 
τουλάχιστον τις διατάξεις και διενεργείται 
τουλάχιστον με τη συχνότητα που ορίζεται 
στο ακόλουθο χρονοδιάγραμμα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διαγραφή ενός νέου στοιχείου στην κοινή θέση έτσι ώστε να ισχύσουν οι διατάξεις για την 
κατάσταση ποιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 9 και το παράρτημα Ι της πρότασης της 
Επιτροπής. 

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 80
Παράρτημα III, παράγραφος 2, Πίνακας, 3η στήλη "επαρκής ποιότητα"

"επαρκούς ποιότητας" διαγράφεται
ανά τριετία
α έως στ

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών στους πίνακες Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Ι.

Τροπολογία: Richard Seeber

Τροπολογία 81
Παράρτημα III, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Σε περίπτωση υδάτων κολύμβησης που 
είχαν ταξινομηθεί προηγουμένως ως 
«εξαιρετικής ποιότητας», η ταυτότητα των 
υδάτων κολύμβησης πρέπει να 
επανεξετασθεί και ενδεχομένως να 
επικαιροποιηθεί μόνον εφόσον η 
ταξινόμηση μετατρέπεται σε «καλής 
ποιότητας», «επαρκούς ποιότητας» ή 
«ανεπαρκούς ποιότητας». Η επανεξέταση 
πρέπει να καλύπτει όλα τα σημεία της 
παραγράφου 1.

Σε περίπτωση υδάτων κολύμβησης που 
είχαν ταξινομηθεί προηγουμένως ως 
«εξαιρετικής ποιότητας», η ταυτότητα των 
υδάτων κολύμβησης πρέπει να 
επανεξετασθεί και ενδεχομένως να 
επικαιροποιηθεί μόνον εφόσον η 
ταξινόμηση μετατρέπεται σε «καλής 
ποιότητας», ή «ανεπαρκούς ποιότητας». Η
επανεξέταση πρέπει να καλύπτει όλα τα 
σημεία της παραγράφου 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση των τροπολογιών στους πίνακες Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Ι.
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Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 82
Παράρτημα III, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Σε περίπτωση υδάτων κολύμβησης που 
είχαν ταξινομηθεί προηγουμένως ως 
«εξαιρετικής ποιότητας», η ταυτότητα των 
υδάτων κολύμβησης πρέπει να 
επανεξετασθεί και ενδεχομένως να 
επικαιροποιηθεί μόνον εφόσον η 
ταξινόμηση μετατρέπεται σε «καλής 
ποιότητας», «επαρκούς ποιότητας» ή 
«ανεπαρκούς ποιότητας». Η επανεξέταση 
πρέπει να καλύπτει όλα τα σημεία της 
παραγράφου 1.

Σε περίπτωση υδάτων κολύμβησης που 
είχαν ταξινομηθεί προηγουμένως ως 
«εξαιρετικής ποιότητας», η ταυτότητα των 
υδάτων κολύμβησης πρέπει να 
επανεξετασθεί και ενδεχομένως να 
επικαιροποιηθεί μόνον εφόσον η 
ταξινόμηση μετατρέπεται σε «καλής 
ποιότητας», ή «ανεπαρκούς ποιότητας». Η 
επανεξέταση πρέπει να καλύπτει όλα τα 
σημεία της παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διαγραφή ενός νέου στοιχείου στην κοινή θέση έτσι ώστε να ισχύσουν οι διατάξεις για την 
κατάσταση ποιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 9 και το παράρτημα Ι της πρότασης της 
Επιτροπής.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 83
Παράρτημα III, παράγραφος 4

4. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, οι 
πληροφορίες των στοιχείων (α) και (β) της 
παραγράφου 1 πρέπει να παρέχονται επί 
λεπτομερούς χάρτη.

4. Οι πληροφορίες των στοιχείων (α) και (β) 
της παραγράφου 1 πρέπει να παρέχονται επί 
λεπτομερούς χάρτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της αντίστοιχης διάταξης στο παράρτημα ΙΙ της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία: Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Τροπολογία 84
Παράρτημα V, παράγραφος 4, εδάφιο 3
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Ο χρόνος μεταξύ δειγματοληψίας και 
ανάλυσης πρέπει να είναι ο βραχύτερος 
δυνατός. Συνιστάται ανάλυση των 
δειγμάτων την ίδια ημέρα. Εάν αυτό δεν 
είναι δυνατόν για πρακτικούς λόγους, η 
επεξεργασία των δειγμάτων πρέπει να 
γίνεται εντός 24 το πολύ ωρών. Στο μεταξύ, 
τα δείγματα πρέπει να αποθηκεύονται στο 
σκοτάδι και σε θερμοκρασία 4°C (± 3ο C).

Ο χρόνος μεταξύ δειγματοληψίας και 
ανάλυσης πρέπει να είναι ο βραχύτερος 
δυνατός. Συνιστάται ανάλυση των 
δειγμάτων την ίδια ημέρα. Εάν αυτό δεν 
είναι δυνατόν για πρακτικούς λόγους, η 
επεξεργασία των δειγμάτων πρέπει να 
γίνεται εντός 24 το πολύ ωρών. Στο μεταξύ, 
τα δείγματα πρέπει να αποθηκεύονται στο 
σκοτάδι και σε θερμοκρασία 4°C (± 3ο C). 
Σε περίπτωση καθυστέρησης μεταξύ 
δειγματοληψίας και ανάλυσης, η μέτρηση 
της συγκέντρωσης των βακτηριδίων 
πρέπει να αναπροσαρμόζεται με τη γνωστή 
φόρμουλα σήψης Τ-90, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η συγκέντρωση των 
βακτηριδίων κατά τον χρόνο της 
δειγματοληψίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας 75 από την πρώτη ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 21 
Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ C 1.4.2004). Ακόμα και στους 4°C πραγματοποιείται σήψη βακτηριδίων. 
Για να εξασφαλιστεί ότι η μέτρηση αντιπροσωπεύει τη συγκέντρωση των βακτηριδίων κατά τη 
στιγμή της δειγματοληψίας χρειάζεται να γίνει απλή αναπροσαρμογή σύμφωνα με τη γνωστή 
φόρμουλα T-90.
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