
AM\562390ET.doc PE 355.592v02-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

5.4.2005 PE 355.592v02-00

MUUDATUSETTEPANEKUD 20-84

Teise lugemise soovituse projekt (PE 353.641v02-00)
Jules Maaten
Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, 
mis käsitleb suplusvee kvaliteedi juhtimist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
76/160/EMÜ

Nõukogu ühine seisukoht (12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

Nõukogu ühine seisukoht Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 20
Põhjendus 6

6) Vastavalt asutamislepingule peab ühendus 
keskkonnapoliitika ettevalmistamisel 
muuhulgas arvesse võtma kättesaadavaid 
teaduslikke ja tehnilisi andmeid. Käesolev 
direktiiv peaks kõrge kaitstuse taseme 
saavutamiseks ning mikrobioloogiliste 
terviseriskide prognoosimiseks lähtuma 
teaduslikest tõenditest ning kasutama kõige 
usaldusväärsemaid indikaator-näitajaid. 
Kiiresti tuleks läbi viia uusi 
epidemioloogilisi uuringuid, mis käsitleks 
suplemisega seotud riske, eriti magevees.

6) Vastavalt asutamislepingule peab ühendus 
keskkonnapoliitika ettevalmistamisel 
muuhulgas arvesse võtma kättesaadavaid 
teaduslikke ja tehnilisi andmeid. Käesolev 
direktiiv peaks kõrge kaitstuse taseme 
saavutamiseks ning mikrobioloogiliste, 
füüsikaliste ja keemiliste terviseriskide 
prognoosimiseks lähtuma teaduslikest 
tõenditest ning kasutama kõige 
usaldusväärsemaid indikaator-näitajaid. 
Kiiresti tuleks läbi viia uusi 
epidemioloogilisi uuringuid, mis käsitleks 
suplemisega seotud riske, eriti magevees.

Or. en
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Justification

Partial reinstatement of amendments 2 and 58 from first reading, adopted on 21 October 
2003 (OJ C 82, 1.4.2004).

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 21
Põhjendus 8 a (uus)

8 a) Käesolev direktiiv peaks võtma arvesse 
aktiivse veepuhkuse uusi liike, mis on 
saavutanud populaarsuse tänu sotsiaalsete 
muutustele ning uut tüüpi 
spordimaterjalidele ja -vahenditele.

Or. enJustification

Reinstatement of original recital 10 of the Commission proposal.

New kinds of water sports are today a fact of life in many of the European Union’s bathing 
waters. In such sports there is just as much risk of swallowing water as in bathing. So there is 
a need to ensure that those practising the new sports are also addressed to a certain extent by 
this directive.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 22
Põhjendus 11

11) 25. juunil 1998 kirjutas ühendus alla 
ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 
keskkonnateabe kättesaadavuse, 
keskkonnaasjade üle otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise konventsioonile (“Århusi 
konventsioon”). Pidades silmas ühenduse 
poolset konventsiooni ratifitseerimist, 
peavad ühenduse õigusaktid olema sellega 
kooskõlas. Seepärast on asjakohane, et 
käesolevas direktiivis sisalduvad sätted 
üldsuse juurdepääsu kohta teabele ja üldsuse 
osalemise kohta direktiivi rakendamisel.

11) 25. juunil 1998 kirjutas ühendus alla 
ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 
keskkonnateabe kättesaadavuse, 
keskkonnaasjade üle otsustamises üldsuse 
osalemise ning neis asjus kohtu poole 
pöördumise konventsioonile (“Århusi 
konventsioon”). Pidades silmas ühenduse 
poolset konventsiooni ratifitseerimist, 
peavad ühenduse õigusaktid olema sellega 
kooskõlas. Seepärast on asjakohane, et 
käesolevas direktiivis sisalduvad sätted 
üldsuse juurdepääsu kohta teabele ja üldsuse 
osalemise kohta direktiivi rakendamisel 
oleksid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta 
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direktiiviga 2003/4/EÜ keskkonnateabele 
avaliku juurdepääsu kohta1 ning Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta 
direktiiviga 2003/35/EÜ, mis näeb ette 
üldsuse osalemise teatud keskkonnaalaste 
kavade ja programmide koostamisel2.
1 ELT L 41, 14.2.2003, lk 26.
2 ELT L 156, 25.6.2003, lk 17.

Or. en

Justification

Reinstatement of recital 13 of the Commission proposal in a modified and updated form.

As the relevant provisions of the Arhus Convention have been implemented by two specific 
directives, these should be explicitly mentioned.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 23
Põhjendus 14

14) Ühenduse suplusvee alase poliitika 
jätkuv tähtsus on ilmne igal suplushooajal, 
sest see kaitseb üldsust juhusliku ja pideva 
reostuse levimise eest ühenduse 
supluspiirkondades või nende läheduses. 
Suplusvee üldine kvaliteet on 
märkimisväärselt paranenud alates direktiivi 
76/160/EMÜ jõustumisest. See direktiiv 
peegeldab siiski kahekümnenda sajandi 
seitsmekümnendate aastate alguse teadmiste 
taset ja kogemusi. Suplusvee kasutamise 
viisid on sellest ajast muutunud, samuti 
teaduslike ja tehniliste teadmiste tase. 
Seetõttu tuleks nimetatud direktiiv 
tunnistada kehtetuks,

14) Ühenduse suplusvee alase poliitika 
jätkuv tähtsus on ilmne igal suplushooajal, 
sest see kaitseb üldsust juhusliku ja pideva 
reostuse levimise eest ühenduse 
supluspiirkondades või nende läheduses. 
Suplusvee üldine kvaliteet on 
märkimisväärselt paranenud alates direktiivi 
76/160/EMÜ jõustumisest. See direktiiv 
peegeldab siiski kahekümnenda sajandi 
seitsmekümnendate aastate alguse teadmiste 
taset ja kogemusi. Suplusvee kasutamise 
ning aktiivse veepuhkuse viisid on sellest 
ajast muutunud, samuti teaduslike ja 
tehniliste teadmiste tase. Seetõttu tuleks 
nimetatud direktiiv tunnistada kehtetuks,

Or. en

Justification

Reinstatement of parts of original recital 4 of the Commission proposal.
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New kinds of water sports are today a fact of life in many of the European Union’s bathing 
waters. In such sports there is just as much risk of swallowing water as in bathing. So there is 
a need to ensure that those practising the new sports are also addressed to a certain extent by 
this directive.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 24
Artikli 1 lõige 2

2. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
keskkonna kvaliteedi hoidmine, kaitsmine ja 
parandamine ning inimtervise kaitsmine, 
täiendades direktiivi 2000/60/EÜ.

2. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
keskkonna kvaliteedi hoidmine, kaitsmine ja 
parandamine ning inimtervise kaitsmine, 
täiendades ja toetades eesmärke, meetmeid 
ning ühtsete keemilise kvaliteedi 
standardite kehtestamist, nagu on 
sätestatud direktiivis 2000/60/EÜ.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment  4 from first reading, adopted on 21 October 2003, (OJ C 82, 
1.4.2004).

Bathing waters must also meet the chemical quality standards of the water framework 
directive.

Muudatusettepaneku esitaja: Adamos Adamou

Muudatusettepanek 25
Artikli 1 lõige 2

2. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
keskkonna kvaliteedi hoidmine, kaitsmine ja 
parandamine ning inimtervise kaitsmine, 
täiendades direktiivi 2000/60/EÜ.

2. Käesoleva direktiivi eesmärk on 
keskkonna kvaliteedi hoidmine, kaitsmine ja 
parandamine, et kaitsta inimtervist keemilise 
ja mikrobioloogilise saaste eest suplemisel 
või tegelemisel muu aktiivse veepuhkusega, 
täiendades direktiivi 2000/60/EÜ.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 26
Artikli 1 lõige 3

3. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kõikide pinnaveekogude suhtes, kus pädeva 
asutuse hinnangul käib suplemas suur hulk 
inimesi ning milles suplemist ei ole alaliselt 
keelatud või mille suhtes ei ole antud alalist 
soovitust seal mitte supelda (edaspidi 
“suplusvesi”). Seda ei kohaldata:

3. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kõikide pinnaveekogude suhtes, kus

i) pädeva asutuse hinnangul käib suplemas 
suur hulk inimesi või 

ii) avaliku sektori asutused või 
ärihuvigrupid edendavad suplemist 
aktiivselt või

iii) tunnustatud ühendused viivad läbi muid 
aktiivse puhkusega seotud tegevusi 
treeningu või võistlemise eesmärgil

ning milles pädev asutus pole suplemist 
alaliselt keelanud või mille suhtes ei ole 
andnud alalist soovitust seal mitte supelda 
(edaspidi “suplusvesi”). Seda ei kohaldata:

a) ujumisbasseinide ja terviseveebasseinide 
suhtes;

a) ujumisbasseinide ja terviseveebasseinide 
suhtes;

b) survepõhjavee suhtes, mida töödeldakse 
või kasutatakse raviks;

b) survepõhjavee suhtes, mida töödeldakse 
või kasutatakse raviks;

c) kunstlikult tekitatud survepõhjavee 
suhtes, mis on pinna- ja põhjaveest 
eraldatud.

c) kunstlikult tekitatud survepõhjavee 
suhtes, mis on pinna- ja põhjaveest 
eraldatud.

Or. en

Justification

Reinstatement of Article 3(1)(b) of the Commission proposal, as well as of amendment 7 from 
first reading in a modified form to find a compromise.

The definition of bathing water should include surface waters which are being promoted for 
bathing. Waters used for recreational use should also be included, but as a compromise, this 
could be limited to those areas where such uses regularly occur.
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Muudatusettepaneku esitaja: Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 27
Artikli 1 lõike 3 sissejuhatus

3. Käesolevat direktiivi kohaldatakse 
kõikide pinnaveekogude suhtes, kus pädeva 
asutuse hinnangul käib suplemas suur 
hulk inimesi ning milles suplemist ei ole 
alaliselt keelatud või mille suhtes ei ole 
antud alalist soovitust seal mitte supelda 
(edaspidi “suplusvesi”).

3. Käesolevas direktiivis tähendab 
suplusvesi voolavaid või seisvaid 
veekogusid või nende osi ja merd, kus:

- liikmesriikide pädevad asutused on 
suplemise otseselt lubanud
- või kus suplemine ei ole keelatud ja 
sellega tegeleb traditsiooniliselt arvukas 
suplejaskond.

Or. nl

Justification

The more general and broader new definition of 'bathing water' is too discretionary and 
would constrain Member States' ability to seek to ensure good-quality bathing water. It is 
therefore proposed that the original definition of 'bathing water' in Directive 76/160/EEC be 
used, since it is less open to debate.

Muudatusettepaneku esitaja: Adamos Adamou

Muudatusettepanek 28
Artikli 1 lõike 3 punkt c a (uus)

c a) kaldast mõõna ajal rohkem kui 100 
meetri kaugusel asuvate või väljaspool 
suplushooaega muuks aktiivseks 
puhketegevuseks kasutatavate vete suhtes 
eeldusel, et asulareovesi või teistest 
reostusallikatest lähtuv reostus neid vesi 
eriti ei ohusta.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja: Adamos Adamou

Muudatusettepanek 29
Artikli 2 lõige 1 a (uus)

Suplusvesi – kõik voolavad või seisvad 
pinnaveed maismaal, üleminekuveed ja 
rannikuveed (või nende osad), kus: 
a) suplemine ei ole keelatud ja sellega 
tegeleb suplushooaja vältel traditsiooniliselt 
arvukas suplejaskond või
b) viiakse traditsiooniliselt läbi muid 
aktiivse puhkusega seotud tegevusi 
eeldusel, et asulareovesi või teistest 
reostusallikatest lähtuv reostus ohustab 
neid vesi eriti, või
c) avaliku sektori asutused või 
ärihuvigrupid edendavad suplemist 
aktiivselt

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 30
Artikli 2 punkti 7 punkt f a (uus)

f a) hädaolukorra lahendamise plaanide ja 
jälgimissüsteemide sisseseadmine;

Or. en

Justification

Reinstatement of Article 3 (3) (g) of the Commission proposal.

This is in line with amendment 6 of the rapporteur, who suggests to reintroduce Article 12 of 
the Commission proposal.
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Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 31
Artikli 2 punkt 7 a (uus)

7 a. Muud aktiivse puhkusega seotud 
tegevused – sellised tegevused, näiteks 
lainelauasõit, purjelauasõit, kajakisõit, kus 
veel liikumiseks kasutatavate vahenditega 
kaasneb suur oht vett neelata.

Or. en

Justification

Reinstatement of Article 3 (4) of the Commission proposal.

A definition for 'other recreational activities' is needed in line with amendment 9 of the 
rapporteur, who suggests to introduce certain requirements concerning other recreational 
activities.

Muudatusettepaneku esitaja: Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 32
Artikli 2 punkt 8

8. Lühiajaline reostus – I lisa veerus A 
toodud mikrobioloogiline saaste, millel on 
selgelt määratletavad põhjused, mis ei 
mõjuta tavaliselt suplusvee kvaliteeti kauem 
kui umbes 72 tundi ja mille prognoosimiseks 
käsitlemiseks on pädev asutus kehtestanud 
korra nagu sätestatud II lisas.

8. Lühiajaline reostus – I lisa veerus A 
toodud mikrobioloogiline saaste, millel on 
selgelt määratletavad põhjused, mis ei 
mõjuta tavaliselt suplusvee kvaliteeti 
rohkem kui 48 tunni jooksul pärast põhjuse 
lõppemist ega kesta kauem kui umbes 
72 tundi ja mille prognoosimiseks 
käsitlemiseks on pädev asutus kehtestanud 
korra nagu sätestatud II lisas. 

Or. en

Justification

The beginning of a short term pollution can sometimes be difficult to determine, therefore a 
more clear and precise definition is needed. The end of a "clearly identifiable cause" can be 
determined more precisely.
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Muudatusettepaneku esitaja: Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 33
Artikli 3 lõige 4

4. Enne iga suplushooaja algust 
kehtestatakse iga suplusveekogu 
seirekalender, esmakordselt tehakse seda 
enne kolmanda täis-suplushooaja algust 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Seire 
toimub mitte hiljem kui neli päeva pärast 
seirekalendris märgitud aega.

4. Enne iga suplushooaja algust 
kehtestatakse iga suplusveekogu 
seirekalender, esmakordselt tehakse seda 
enne kolmanda täis-suplushooaja algust 
pärast käesoleva direktiivi jõustumist. Seire 
toimub mitte hiljem kui neli päeva pärast 
seirekalendris märgitud aega või kuupäeva, 
mil pärast lõigetes 7 ja 7 a viidatud 
seirekalendri järgimise peatamist 
jätkatakse selle järgimist.

Or. it

Justification

The purpose of the amendment is to clarify that even in the event of monitoring being 
suspended because of anomalous situations or those that make monitoring dangerous or 
impracticable, there should be a margin of 4 days for sampling after the situation has 
returned to normal.

Muudatusettepaneku esitaja: Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 34
Artikli 3 lõige 7 a (uus)

7 a. Ilmastikutingimuste või vääramatu jõu  
tõttu, mis muudab proovide võtmise 
võimatuks, võib lõikes 4 nimetatud 
seirekalendri järgimise peatada ning selle 
järgimist jätkatakse koheselt pärast ohtliku 
ja/või proovide võtmist mittevõimaldava 
olukorra lõppemist.

Or. it

Justification

By analogy with the provisions of paragraph 7, suspension of monitoring must also be 
permissible in situations where sampling is not feasible, either because it is dangerous or 
because of force majeure, as in the case of rough seas or adverse weather conditions.
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Muudatusettepaneku esitaja: Guido Sacconi

Muudatusettepanek 35
Artikli 5 lõike 1 punkt b

b) “piisav”; kustutatud

Or. it

Justification

The ‘sufficient’ quality of bathing water was not envisaged in the Commission proposal nor 
was it introduced by amendments at first reading.
The wording of the common position and the annexes should therefore be considered as 
amended accordingly.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 36
Artikli 5 lõike 1 punkt b

b) “piisav”; kustutatud

Or. de

Justification

See justification for amendments to tables 1 and 2 in Annex I.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 37
Artikli 5 lõike 1 punkt b

b) “piisav”; kustutatud

Or. en

Justification

Deletion of a new element in the common position so as to reinstate the provisions on quality 
status in line with Articles 4 and 9 of the Commission proposal.



AM\562390ET.doc PE 355.592v02-00 11/36 AM\

ET

Horizontal amendment - if this amendment is adopted, all references in the legislative text 
including the annexes are to be modified accordingly.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 38
Artikli 5 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad, et 2015. aasta 
suplushooaja lõpuks on kõik 
suplusveekogud vähemalt “piisava” 
kvaliteediga. Nad võtavad tarvitusele 
realistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, 
mida nad peavad vajalikeks selleks, et 
suurendada “väga heade” või “headena” 
klassifitseeritud suplusveekogude arvu.

3. Liikmesriigid tagavad, et 2011. aasta 
suplushooaja lõpuks on kõik suplusveed 
vähemalt "hea" kvaliteediga ja et vee 
keemilise seisundi eesmärgid saavutatakse 
kooskõlas direktiivis 2000/60/EÜ sätestatud 
kriteeriumite, klassifikatsiooni ja 
tähtaegadega. Nad võtavad tarvitusele 
realistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, 
mida nad peavad vajalikeks selleks, et 
suurendada “väga headena” klassifitseeritud 
suplusveekogude arvu.

Or. en

Justification

Reintroduction of an earlier date for achieving the quality status in line with Article 8(3) of 
the Commission proposal, reinstatement of amendment 16 adopted in first reading and 
reinstatement of the quality status in line with Articles 4 and 9 of the Commission proposal.

The Commission had suggested five years after entry into force (three years after the two 
years for implementation). Assuming that this directive enters into force early 2006, it is 
reasonable to set the new date at the end of the bathing season of 2011. This would give 
Member States more time than the five years that were initially proposed.

Muudatusettepaneku esitaja: Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 39
Artikli 5 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad, et 2015. aasta 
suplushooaja lõpuks on kõik 
suplusveekogud vähemalt “piisava” 
kvaliteediga. Nad võtavad tarvitusele 
realistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, 
mida nad peavad asjakohasteks selleks, et 
suurendada “väga heade” või “headena” 

3. Liikmesriigid tagavad, et 2015. aasta 
suplushooaja lõpuks on kõik 
suplusveekogud vähemalt “piisava” 
kvaliteediga. Nad võtavad tarvitusele kõiki 
vajalikke meetmeid, mida nad peavad 
asjakohasteks selleks, et suurendada “väga 
heade” või “headena” klassifitseeritud 
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klassifitseeritud suplusveekogude arvu. suplusveekogude arvu.  

Or. nl

Justification

The aim is to improve the quality of bathing water, so that it comes under the highest 
category, within a specified period; and it is for Member States to judge what measures are 
necessary.  

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 40
Artikli 5 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad, et 2015. aasta 
suplushooaja lõpuks on kõik 
suplusveekogud vähemalt “piisava” 
kvaliteediga. Nad võtavad tarvitusele 
realistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, 
mida nad peavad vajalikeks selleks, et 
suurendada “väga heade” või “headena” 
klassifitseeritud suplusveekogude arvu.    

3. Liikmesriigid tagavad, et 2015. aasta 
suplushooaja lõpuks on kõik 
suplusveekogud vähemalt “hea” 
kvaliteediga. Nad võtavad tarvitusele 
realistlikke ja proportsionaalseid meetmeid, 
mida nad peavad vajalikeks selleks, et 
suurendada “väga headena” klassifitseeritud 
suplusveekogude arvu.      

Or. de

Justification

See justification for amendments to tables 1 and 2 in Annex I.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 41
Artikli 5 lõige 4

4. Olenemata lõike 3 üldisest nõudest võivad 
suplusveekogud ajutiselt olla 
klassifitseeritud kvaliteedilt “halbadena” 
ning siiski vastata käesoleva direktiivi 
nõuetele. Peab kindlaks tegema põhjused, 
miks ei ole võimalik saavutada “piisavat”
kvaliteeti. Sellisel juhul tagavad 
liikmesriigid, et täidetakse järgmisi 

4. Olenemata lõike 3 üldisest nõudest võivad 
suplusveekogud ajutiselt olla 
klassifitseeritud kvaliteedilt “halbadena” 
ning siiski vastata käesoleva direktiivi 
nõuetele. Peab kindlaks tegema põhjused, 
miks ei ole võimalik saavutada “head” 
kvaliteeti. Sellisel juhul tagavad 
liikmesriigid, et täidetakse järgmisi 
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tingimusi: tingimusi: 

Or. de

Justification

See justification for amendments to tables 1 and 2 in Annex I.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 42
Artikli 5 lõike 4 punkti a punkt i a (uus)

i a) mittevastavuse põhjustajate ja põhjuste 
kindlakstegemine;  ja

Or. en

Justification

Reinstatement of Article 13(2) of the Commission proposal.

It is important to explicitly demand that the causes and reasons for non-conformity are 
identified.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 43
Artikli 5 lõike 4 punkt ii

ii) piisavad haldusmeetmed, et vältida, 
vähendada või kõrvaldada reostuse 
põhjused.

ii) piisavate meetmete rakendamine, et 
vältida, vähendada või kõrvaldada reostuse 
põhjused; sellised meetmed peaksid 
andma positiivseid tulemusi kolme 
aastaga.

Or. en

Justification

Reinstatement of Article 13(2) of the Commission proposal.

It is more appropriate to speak of measures in general rather than only of management 
measures, especially as they are meant inter alia to prevent the causes. The measures taken 



AM\562390ET.doc PE 355.592v02-00 14/36 AM\

ET

need to have an effect by a certain timeline.

Muudatusettepaneku esitajad: Frederika Brepoels ja Ria Oomen-Ruijten

Muudatusettepanek 44
Artikli 5 lõike 4 punkti a alapunkt ii a (uus)

ii a) avalikkuse teavitamine selgete ja 
lihtsate sümbolite abil ning samuti 
teavitamine vastava reostuse või pisikutega 
nakatumine teadaolevatest põhjustajatest ja 
kõikidest võetud või kavandatud meetmetest 
suplusvee profiili alusel.

Or. nl

Justification

Reinstatement of first-reading Amendment 18, adopted on 21 October 2003, with drafting 
changes since the amendment has to be viewed in the light of Article 5, which relates to 
bathing-water classification. The purpose, then, is to inform rather than warn the public. In 
addition, research shows that sources of pollution are by no means always traceable. The 
public can therefore only be informed about known causes. The final point added is that it is 
appropriate also to inform the public about planned measures and that that information is to 
be based on the bathing-water profile.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 45
Artikli 5 lõike 4 punkt b

b) Kui suplusvesi on klassifitseeritud 
kvaliteedilt “halvana” viie järjestikuse 
aasta jooksul, kehtestatakse alaline 
suplemise keeld või antakse alaline soovitus 
mitte supelda. Liikmesriik võib siiski 
kehtestada alalise suplemise keelu või anda 
alalise soovituse mitte supelda enne 
viieaastase perioodi lõppu, kui ta leiab, et 
“piisava” kvaliteedi saavutamine oleks 
võimatu või ebaproportsionaalselt kulukas.

b) Kui suplusvesi ei ole kolme aasta jooksul 
jõudnud ikka veel "heasse" 
kvaliteediklassi, loetakse see käesoleva 
direktiiviga mittevastavuses olemiseks. 

Or. en
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Justification

Reinstatement of Article 13(2) of the Commission proposal.

Bans should only be introduced as a temporary measure - they should not allow to escape the 
obligation to achieve good quality status.

Muudatusettepaneku esitaja: Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 46
Artikli 5 lõike 4 punkt b

b) Kui suplusvesi on klassifitseeritud 
kvaliteedilt “halvana” viie järjestikuse aasta 
jooksul, kehtestatakse alaline suplemise 
keeld või antakse alaline soovitus mitte 
supelda. Liikmesriik võib siiski kehtestada 
alalise suplemise keelu või anda alalise 
soovituse mitte supelda enne viieaastase 
perioodi lõppu, kui ta leiab, et “piisava” 
kvaliteedi saavutamine oleks võimatu või 
ebaproportsionaalselt kulukas.

b) Kui suplusvesi on klassifitseeritud 
kvaliteedilt “halvana” viie järjestikuse aasta 
jooksul, kehtestatakse alaline suplemise 
keeld või antakse alaline soovitus mitte 
supelda. Liikmesriik võib siiski  eemaldada 
suplusvee suplemiseks mõeldud veekogude 
nimekirjast enne viieaastase perioodi lõppu, 
kui ta leiab, et suplusvee standarditele 
vastamise kulud ületavad 
rahvatervisealased kasud ja/või et  
“piisava” kvaliteedi saavutamine oleks 
võimatu või ebaproportsionaalselt kulukas.

Or. nl

Justification

Member States taking the view that the costs in terms of public health and safety would be 
disproportionately high must be given the possibility of excluding bathing waters.  

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 47
Artikli 5 lõike 4 punkt b

b) Kui suplusvesi on klassifitseeritud 
kvaliteedilt “halvana” viie järjestikuse aasta 
jooksul, kehtestatakse alaline suplemise 
keeld või antakse alaline soovitus mitte 
supelda. Liikmesriik võib siiski kehtestada 
alalise suplemise keelu või anda alalise 
soovituse mitte supelda enne viieaastase 

b) Kui suplusvesi on klassifitseeritud 
kvaliteedilt “halvana” viie järjestikuse aasta 
jooksul, kehtestatakse alaline suplemise 
keeld või antakse alaline soovitus mitte 
supelda. Liikmesriik võib siiski kehtestada 
alalise suplemise keelu või anda alalise 
soovituse mitte supelda enne viieaastase 
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perioodi lõppu, kui ta leiab, et “piisava” 
kvaliteedi saavutamine oleks võimatu või 
ebaproportsionaalselt kulukas.

perioodi lõppu, kui ta leiab, et “piisava” 
kvaliteedi saavutamine oleks võimatu või 
ebaproportsionaalselt kulukas.

Or. de

Justification

See justification for amendments to tables 1 and 2 in Annex I.

Muudatusettepaneku esitaja: Adamos Adamou

Muudatusettepanek 48
Artikli 6 lõike 1 allmärkus

Kuus aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 49
Artikli 12 lõike 1 punkt b

b) vastavalt III lisale koostatud suplusvee 
profiili üldine kirjeldus üldarusaadavas 
keeles;

b) vastavalt III lisale koostatud suplusvee 
profiili üldine kirjeldus üldarusaadavas 
keeles; sealhulgas suplusvee seisund 
vastavalt direktiivile 2000/60/EÜ. Selles 
tuleb selgelt välja tuua komisjoni heaks 
kiidetud tingmärgid, millega teavitatakse 
kasutajaid suplusvee kvaliteedi 
hetketasemest.

Or. en

Justification

Reinstates amendment 21 from first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 
1.4.2004).
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Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 50
Artikli 12 lõike 1 punkt i a (uus)

e a) juhul kui suplusvesi eemaldatakse 
suplemiseks mõeldud veekogude 
nimekirjast, avaldatakse teade sellise 
eemaldamise kohta ja tuuakse ära 
eemaldamise põhjused. Selline teade 
pannakse välja veekogu vahetusse 
lähedusse eemaldamise aasta ja sellele 
järgneva aasta suplushooajaks. See hõlmab 
hoiatusmärke rannal ja teavitab avalikkust 
ka lähimast suplusveekogust;

Or. en

Justification

Reinstates Article 16(1)(c) of the Commission proposal as amended by amendment 23 in first 
reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 1.4.2004).

Muudatusettepaneku esitaja: Péter Olajos

Muudatusettepanek 51
Artikli 12 lõike 2 sissejuhatav osa

2. Liikmesriigid kasutavad vajalikke 
massiteabevahendeid ja tehnoloogiaid, kaasa 
arvatud Internet, et aktiivselt ja viivitamatult 
levitada lõikes 1 nimetatud teavet suplusvee 
kohta ning samuti järgmist teavet:

2. Liikmesriigid kasutavad vajalikke 
massiteabevahendeid ja tehnoloogiaid, kaasa 
arvatud Internet, et aktiivselt ja viivitamatult 
levitada lõikes 1 nimetatud teavet –
sealhulgas tõlgituna piirkonnas 
enamkasutatavatesse keeltesse – suplusvee 
kohta ning samuti järgmist teavet:

Or. en

Justification

Information necessary for tourists speaking other languages.
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Muudatusettepaneku esitaja: Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 52
Artikli 12 lõike 2 sissejuhatus

2. Liikmesriigid kasutavad vajalikke 
massiteabevahendeid ja tehnoloogiaid, kaasa 
arvatud Internet, et aktiivselt ja viivitamatult
levitada lõikes 1 nimetatud teavet suplusvee 
kohta ning samuti järgmist teavet:

2. Liikmesriigid kasutavad vajalikke 
massiteabevahendeid ja tehnoloogiaid, kaasa 
arvatud Internet, et võimalikult kiiresti
levitada lõikes 1 nimetatud teavet suplusvee 
kohta ning samuti järgmist teavet:

Or. nl

Justification

When information is disseminated, account should be taken of a number of practical actions, 
including sampling and laboratory research.

Muudatusettepaneku esitaja: Guido Sacconi

Muudatusettepanek 53
Artikli 12 lõige 4

4. Liikmesriigid ja komisjon teavitavad 
võimaluse korral üldsust, kasutades 
geograafilis-võrdlevat tehnikat ning 
esitavad teabe selgel ja arusaadaval viisil, 
eelkõige märkide ja sümbolite kujul.

4. Pärast liikmesriikide, turistide ja 
tarbijate organisatsioonide ning muude 
huvirühmade kuulamist töötab komisjon * 
[kuupäevaks] välja lihtsa ja ühese 
tingmärkide süsteemi, mida liikmesriikide, 
piirkondlikud või kohalikud ametivõimud, 
turismitööstus jt saaksid kasutada 
erinevates valdkondades ning mis oleks üks 
mitmest avalikkuse teavitamiseks välja 
töötatud teabevahendist. Süsteem tuleb teha 
kättesaadavaks ELi veebilehel.

* Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Or. it

Justification

The amendment reinstates in part the text of amendment 27 adopted at first reading.
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Muudatusettepaneku esitaja: Adriana Poli Bortone

Muudatusettepanek 54
Artikli 13 lõige 1

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile seire 
ja suplusvee kvaliteedi hindamise tulemused 
iga suplusveekogu kohta ning lisavad 
kirjelduse olulisematest tarvitusele võetud 
kvaliteedijuhtimise meetmetest. Selle teabe 
esitavad liikmesriigid eelneva suplushooaja 
kohta hiljemalt iga aasta 31. detsembriks. 
Nad alustavad selle esitamist, kui on läbi 
viidud esimene suplusvee kvaliteedi 
hindamine vastavalt artiklile 4.

1. Liikmesriigid edastavad komisjonile seire 
ja suplusvee kvaliteedi hindamise tulemused 
iga suplusveekogu kohta ning lisavad 
kirjelduse olulisematest tarvitusele võetud 
kvaliteedijuhtimise meetmetest. Selle teabe 
esitavad liikmesriigid eelneva suplushooaja 
kohta hiljemalt iga aasta 28. veebruariks. 
Nad alustavad selle esitamist, kui on läbi 
viidud esimene suplusvee kvaliteedi 
hindamine vastavalt artiklile 4.

Or. it

Justification

It is unrealistic to expect the Member States, especially those with particularly long bathing 
seasons, to provide the Commission, within a few months of the end of the bathing season, 
with the information required, including data on significant management measures taken. The 
Member States must be given more time in order to enable them to provide exhaustive and 
comprehensive information.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 55
Artikli 14 lõige -1 (uus)

-1) Komisjon esitab 2008. aasta lõpuks 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
aruande inimeste tervise kaitse sätete, mida 
järgitakse teistes aktiivse puhkuse 
valdkondades, läbivaatamise kohta. 
Aruanne pöörab erilist tähelepanu 
tulemustele, mida andis koostöös 
liikmesriikidega läbi viidud komisjoni 
asjakohane Euroopa epidemoloogiline 
uuring.
Selle aruande ja laiendatud mõjuhinnangu 
valguses vaatab komisjon mitte hiljem kui 
2010. aastal käesoleva direktiivi üle muude 
aktiivse puhkusega seotud tegevuste osas ja 
esitab vajaduse korral õigusloomealase 
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ettepaneku kooskõlas asutamislepingu 
artikliga 251.

Or. en

Justification

New amendment as a compromise to address the issue of other recreational activities in the 
future. Given the strong opposition of the Council to include other recreational activities into 
the scope of this directive for the time being, Commission and Member States  should at least 
study the issue with a view to come forward with an amendment to this directive by a clear 
timeline.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 56
Artikli 15 sissejuhatav osa

Vastavalt artikli 16 lõikes 2 nimetatud 
korrale võib teha otsuse:

Vastavalt artikli 16 lõikes 2 nimetatud 
korrale tehakse otsus:

Or. en

Justification

Reinstatement of amendments 29 and parts of amendment 30 from first reading, adopted on 
21 October 2003, (OJ C 82, 1.4.2004).

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 57
Artikli 15 punkt c a (uus)

c a) viiruse tuvastamise näitajate lõplik 
väljatöötamine I lisas teaduslike uuringute 
tulemuste alusel;

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment 30 from first reading, adopted on 21 October 2003, (OJ C 82, 
1.4.2004),  in a modified form.
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Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 58
Artikli 17 lõige 1

1. Direktiiv 76/160/EMÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates 31. detsembrist 2014. 
Vastavalt lõikele 2 ei mõjuta see kehtetuks 
tunnistamine liikmesriikide kohustusi seoses 
kehtetuks tunnistatavas direktiivis sätestatud 
ülevõtmise ja rakendamise tähtaegadega.

1. Direktiiv 76/160/EMÜ tunnistatakse 
kehtetuks alates 31. detsembrist 2010. 
Vastavalt lõikele 2 ei mõjuta see kehtetuks 
tunnistamine liikmesriikide kohustusi seoses 
kehtetuks tunnistatavas direktiivis sätestatud 
ülevõtmise ja rakendamise tähtaegadega.

Or. en

Justification

Amendment in line with amendments 2 and 3 of the rapporteur, reinstating a timeline more or 
less equal to what was foreseen in Article 21 of the Commission proposal (five years after 
entry into force).

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 59
Artikli 18 lõike 1 esimese lõigu allmärkus

* Kolm aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

* Kaks aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumise kuupäeva.

Or. en

Justification

Reinstatement of the provisions of Article 22 of the Commission proposal. There is no reason 
why Member States should have an additional year to implement the provisions.

Muudatusettepaneku esitaja: Adamos Adamou

Muudatusettepanek 60
I lisa

(Kustutada ja viia sisse komisjoni algse ettepaneku I lisa KOM(2002)0581) Nõukogu ühine 
seisukoht
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I LISA MAISMAAVEED
A B C D E

Näitaja Väga hea 
kvaliteet

Hea 
kvaliteet

Piisav 
kvaliteet

Analüüsi 
standardmeetodid

1 Soole enterokokid 
(pmü/100 ml)

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

2 Escherichia coli 
(pmü/100 ml)

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

RANNIKUVESI JA ÜLEMINEKUVESI
A B C D E

Näitaja Väga hea 
kvaliteet

Hea 
kvaliteet

Piisav 
kvaliteet

Analüüsi 
standardmeetodid

1 Soole enterokokid 
(pmü/100 ml)

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

2 Escherichia coli 
(pmü/100 ml)

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

* Põhineb 95 protsentiili hindamisel. Vt II lisa.
** Põhineb 90 protsentiili hindamisel. Vt II lisa.

Muudatusettepanek

(Komisjoni algne ettepanek (KOM(2002)0581)

I LISA
Suplusvee kvaliteedi näitajad

A B C D

Mikrobioloogilised 
näitajad

Väga hea 
kvaliteet

Hea kvaliteet Analüüsimeetodi
d

1 Soole enterokokid 
(pmü/100 ml)

1001 20058 ISO 7899-

2 Escherischia coli
(pmü/100ml)

25058 50058 ISO 9308-1 

  
1 Põhineb 95 protsentiili hindamisel.
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3 Fütoplanktoni õied 
või makrovetikate 
vohamine1

Proovi negatiivne 
tulemus

Mikroskoopiline 
seire2 , toksilisuse 
proovid3, 
visuaalne 
kontroll.

Füüsikalis-keemilised 
näitajad

Väga hea 
kvaliteet

Hea kvaliteet Kontrollimeetodi
d

4 Mineraalõlide 
esinemine

- Veepinnal puudub 
silmaga nähtav 
õlikile ja spetsiifilist 
lõhna pole

Visuaalne ja 
olfaktoorne 
kontroll

5 Naftasaaduste jäägid 
ja hõljuvad esemed 
nagu puit-, plast-, 
klaas-, kummi- või 
mis tahes muust 
materjalist jäätmed.

- Puuduvad Visuaalne 
kontroll

6 pH4 - 6 kuni 9 
Ei esine 
põhjendamatuid 
kõrvalekaldeid

Elektromeetriline 
meetod 
kalibreerimisega 
pH 7 ja pH 9 
juures

95 protsentiili väärtus on arvutatud järgmiselt5.
Konkreetsest suplusveest kogutud mikrobioloogiliste andmete log10 normaaljaotuse 
tihedusfunktsiooni protsentiili hindamise põhjal leitakse 95 protsentiili väärtus järgmiselt:
i) võetakse log10 väärtus kõikidest bakteriaalsetest loenditest hinnatavas 
andmejärjestuses,
ii) arvutatakse aritmeetiline keskmine log10 väärtustest (µ).
iii) arvutatakse standardhälve log10 väärtustest (s).
Andmete jaotuse tihedusfunktsiooni ülemine 95-protsentiili punkt tuletatakse järgmisest 
võrrandist:
ülemine 95-protsentiil = antilog (µ + 1,65 σ )

Or. en

  
1 Ainult paigus, mis on tunnistatud füüsiliselt tundlikuks spetsiifiliste toksiliste õite (näiteks Dinophysis, 

Alexandrium, sinivetikad) suhtes
2 rakkude määramine ja loendamine
3 hiirkatse, nahatest või otsene toksiini doseerimine planktoni rakkudesse või vette
4 Ainult magevee korral
5 J. Bartram ja G. Rees (toimetajad) Monitoring Bathing Waters. E and F N Spon, London.
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Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.

A deletion of Annex I make changes in the rest of the proposal necessary to make the directive 
consistent.

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 61
I lisa 1. tabeli esimese rea veerg B, "Väga hea kvaliteet"

200* 100*

Or. nl

Justification

Reinstates the figure in the Commission proposal (COM(2002)581).

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 62
I lisa 1. tabeli esimese rea veerg C, "Hea kvaliteet"

400* 200*

Or. nl

Justification

Reinstates the figure in the Commission proposal (COM(2002)581).

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 63
I lisa 1. tabeli esimese rea veerg D, "Piisav kvaliteet"

360** 200**

Or. nl
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Justification

Amends new element introduced by the Council.

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 64
I lisa 1. tabeli teise rea veerg B, "Väga hea kvaliteet"

500* 250*

Or. nl

Justification

Reinstates the figure in the Commission proposal (COM(2002)581)

Muudatusettepaneku esitaja: Johannes Blokland

Muudatusettepanek 65
I lisa 1. tabeli teise rea veerg C, "Hea kvaliteet"

1000* 500*

Or. nl

Justification

Reinstates the figure in the Commission proposal (COM(2002)581)

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 66
I lisa 1. tabeli veerg D, "Piisav kvaliteet"

D kustutatud
Piisav kvaliteet

360**
900**

** Põhineb 90 protsentiili hindamisel. Vt II 
lisa.
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Or. de

Justification

The original quality classification in the Commission proposal should be kept; it provides 
only for the categories 'excellent' and 'good quality'. Both more stringent and more generous 
values have already been rejected by Parliament, by a large majority, at first reading. The 
values originally adopted by the Commission are based on WHO-conducted research and 
reflect a high level of protection. Incorporating a third category - 'sufficient' - would maintain 
the 1976 bathing-water directive acquis and would not be in line with the minimum 
requirements represented by the WHO specifications.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 67
I lisa 2. tabeli veerg D, "Piisav kvaliteet"

D kustutatud
Piisav kvaliteet

200 **
500 **

** Põhineb 90 protsentiili hindamisel. Vt II 
lisa.

Or. de

Justification

The original quality classification in the Commission proposal should be kept; it provides 
only for the categories 'excellent' and 'good quality'. Both more stringent and more generous 
values have already been rejected by Parliament, by a large majority, at first reading. The 
values originally adopted by the Commission are based on WHO-conducted research and 
reflect a high level of protection. Incorporating a third category - 'sufficient' - would maintain 
the 1976 bathing-water directive acquis and would not be in line with the minimum 
requirements represented by the WHO specifications.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 68
I lisa 2. tabeli viies veerg D, "Piisav kvaliteet"

D kustutatud
Piisav kvaliteet
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200**
500**
** Põhineb 90 protsentiili hindamisel. Vt II 
lisa.

Or. en

Justification

Deletion of a new element in the common position so as to reinstate the provisions on quality 
status in line with Articles 4 and 9 and Annex I of the Commission proposal.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 69
II lisa lõige 1, "Halb kvaliteet"

Suplusveekogud klassifitseeritakse 
kvaliteedilt “halbadeks”, kui suplusvee 
kvaliteeti iseloomustavate andmete kogu 
viimase hindamisperioodi kohtaa, 
mikrobioloogiliste loendite protsentiili 
väärtusedb on halvemadc kui “piisava 
kvaliteedi” väärtused I lisa veerus D.

Suplusveekogud klassifitseeritakse 
kvaliteedilt “halbadeks”, kui suplusvee 
kvaliteeti iseloomustavate andmete kogu 
viimase hindamisperioodi kohtaa, 
mikrobioloogiliste loendite protsentiili 
väärtusedb on halvemadc kui “hea 
kvaliteedi” väärtused I lisa veerus C.

Or. en

Justification

Deletion of a new element in the common position so as to reinstate the provisions on quality 
status in line with Articles 4 and 9 and Annex I and II of the Commission proposal.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 70
II lisa lõige 1, "Halb kvaliteet"

Suplusveekogud klassifitseeritakse 
kvaliteedilt “halbadeks”, kui suplusvee 
kvaliteeti iseloomustavate andmete kogu 
viimase hindamisperioodi kohtaa, 
mikrobioloogiliste loendite protsentiili 
väärtusedb on halvemadc kui “piisava 

Suplusveekogud klassifitseeritakse 
kvaliteedilt “halbadeks”, kui suplusvee 
kvaliteeti iseloomustavate andmete kogu 
viimase hindamisperioodi kohtaa, 
mikrobioloogiliste loendite protsentiili 
väärtusedb on halvemadc kui “hea 
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kvaliteedi” väärtused I lisa veerus D. kvaliteedi” väärtused I lisa veerus D.

Or. de

Justification

See justification for amendments to tables 1 and 2 in Annex I.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 71
II lisa lõige 2, "Piisav kvaliteet"

2. PIISAV KVALITEET kustutatud

Suplusveekogud klassifitseeritakse 
kvaliteedilt “piisavateks”:
1) kui suplusvee kvaliteeti 

iseloomustavate andmete kogus 
viimase hindamisperioodi kohta on 
mikrobioloogiliste loendite protsentiili 
väärtused võrdsed “piisava 
kvaliteedi” väärtustega I lisa veerus D 
või nendest paremadd; ja

2) juhul kui suplusvees esineb 
lühiajalist reostust, siis tingimusel, et:

i) võetakse tarvitusele vajalikke 
kvaliteedijuhtimise meetmeid, kaasa 
arvatud järelevalve, varajase 
hoiatamise süsteemid ja seire, 
eesmärgiga vältida suplejate 
kokkupuudet reostusega, neid 
hoiatades või vajaduse korral 
suplemist keelates;

ii) võetakse tarvitusele vajalikke 
kvaliteedijuhtimise meetmeid 
reostuse põhjuste vältimiseks, 
vähendamiseks või kõrvaldamiseks; 
ja

iii) proovide arv, mida ei võetud arvesse 
vastavalt artikli 3 lõikele 6 
lühiajaliste reostuste tõttu viimase 
hindamisperioodi jooksul ei 
moodusta üle 15% kogu proovide 
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arvust selleks perioodiks koostatud 
seirekalendris või üle ühe proovi 
suplushooaja kohta, olenevalt sellest, 
kumb on suurem.

Or. de

Justification

See justification for amendments to tables 1 and 2 in Annex I.

Muudatusettepaneku esitaja: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 72
II lisa lõige 2, "Piisav kvaliteet"

2. PIISAV KVALITEET kustutatud
Suplusveekogud klassifitseeritakse 
kvaliteedilt “piisavateks”:

1) kui suplusvee kvaliteeti iseloomustavate 
andmete kogus viimase hindamisperioodi 
kohta on mikrobioloogiliste loendite 
protsentiili väärtused võrdsed “piisava 
kvaliteedi” väärtustega I lisa veerus D või 
nendest paremadd; ja

2) juhul kui suplusvees esineb lühiajalist 
reostust, siis tingimusel, et:
i) võetakse tarvitusele vajalikke 
kvaliteedijuhtimise meetmeid, kaasa 
arvatud järelevalve, varajase hoiatamise 
süsteemid ja seire, eesmärgiga vältida 
suplejate kokkupuudet reostusega, neid 
hoiatades või vajaduse korral suplemist 
keelates;
ii) võetakse tarvitusele vajalikke 
kvaliteedijuhtimise meetmeid reostuse 
põhjuste vältimiseks, vähendamiseks või 
kõrvaldamiseks; ja
iii) proovide arv, mida ei võetud arvesse 
vastavalt artikli 3 lõikele 6 lühiajaliste 
reostuste tõttu viimase hindamisperioodi 
jooksul ei moodusta üle 15% kogu proovide 
arvust selleks perioodiks koostatud 
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seirekalendris või üle ühe proovi 
suplushooaja kohta, olenevalt sellest, kumb 
on suurem.

Or. en

Justification

Deletion of a new element in the common position so as to reinstate the provisions on quality 
status in line with Articles 4 and 9 and Annexes I and II of the Commission proposal.

Muudatusettepaneku esitaja: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 73
II lisa lõike 4 punkt 1 a (uus)

1 a) kui suplushooaja pikkus ja 
juhtimismeetmed kajastavad muid aktiivse 
puhkusega seoses läbiviidavaid tegevusi.

Or. en

Justification

Reinstatement of a provision in Annex II of the Commission proposal.

Muudatusettepaneku esitaja: Guido Sacconi

Muudatusettepanek 74
II lisa punkti 4 "Väga hea kvaliteet" lõige 2 (iii)

iii) proovide arv, mida ei võetud arvesse 
vastavalt artikli 3 lõikele 6 lühiajaliste 
reostuste tõttu viimase hindamisperioodi 
jooksul ei moodusta üle 15% kogu proovide 
arvust selleks perioodiks koostatud 
seirekalendris või üle ühe proovi 
suplushooaja kohta, olenevalt sellest, kumb 
on suurem.

kustutatud

Or. it
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Justification

It is inappropriate that samples may be disregarded because of short-term pollution even in 
the case of ‘excellent quality’ waters. It is an important requirement of  excellent quality 
waters that they should not be subject to any pollution, even though, if the pollution is 
predictable, measures may be taken to protect bathers from exposure.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 75
II lisa märkuste punkti b teine lõik 

Andmete jaotuse tihedusfunktsiooni 
ülemine 90-protsentiili punkt tuletatakse 
järgmisest võrrandist: ülemine 90-
protsentiil = antilog (µ +1,282 s )

kustutatud

Or. en

Justification

Deletion of a new element in the common position so as to reinstate the provisions on quality 
status in line with Articles 4 and 9 and Annexes I and II of the Commission proposal.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 76
III lisa lõike 1 punkt b

b) suplusveekogu ja suplejate tervist 
mõjutada võivate reostuse põhjuste 
kindlakstegemisest ja hindamisest;

b) suplusveekogu ja suplejate tervist 
mõjutada võivate reostuse kõikide võimalike 
allikate ja põhjuste kvantitatiivsest ning 
kvalitatiivsest kindlakstegemisest ja 
hindamisest, samuti suplusvee 
keskkonnaalase kvaliteedi hindamisest 
kooskõlas vee raamdirektiiviga. See 
hinnang tuleb anda, pidades silmas aega –
võimalikku õnnetusohtu või kordumisohtu 
– ning kõikide heitmete või potentsiaalsete 
heitmete laadi ja mahtu ning toimet ja 
arvestades nende kaugust suplusveest.

Or. en
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Justification

Reinstatement of Annex III, point  band c  of the Commission proposal as amended by 
amendment 33 in first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 1.4.2004).

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 77
III lisa lõike 1 punkt f a (uus)

f a) hinnang sellele, kas käesolev seire 
annab ka esinduslikku teavet teiste aktiivse 
puhkusega seoses läbiviidavate tegevuste 
kohta, millega kaasneb sarnane oht vee 
neelamiseks kui suplemise puhul (näiteks 
purjelauasõit, kajakisõit).

Or. en

Justification

Reinstatement of the corresponding provision in Annex III of the Commission proposal.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 78
III lisa lõike 2 esimene lõik

2. Kui suplusveekogud on klassifitseeritud 
kvaliteedilt “headeks”, “piisavateks” või 
“halbadeks”, tuleb suplusvee profiil 
regulaarselt üle vaadata, et hinnata, kas mõni 
lõikes 1 nimetatud asjaoludest on muutunud. 
Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. 
Ülevaatamise sagedus ja ulatus tuleb
kindlaks määrata reostuse iseloomu ja 
tõsiduse põhjal. Käsitlema peab vähemalt 
järgmises tabelis toodud asjaolusid ja 
ülevaatamised peavad toimuma vähemalt 
tabelis määratud sagedusega.

2. Kui suplusveekogud on klassifitseeritud 
kvaliteedilt “headeks” või “halbadeks”, tuleb 
suplusvee profiil regulaarselt üle vaadata, et 
hinnata, kas mõni lõikes 1 nimetatud 
asjaoludest on muutunud. Vajaduse korral 
tuleb profiili ajakohastada. Ülevaatamise 
sagedus ja ulatus tuleb kindlaks määrata 
reostuse iseloomu ja tõsiduse põhjal. 
Käsitlema peab vähemalt järgmises tabelis 
toodud asjaolusid ja ülevaatamised peavad 
toimuma vähemalt tabelis määratud 
sagedusega.

Or. de
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Justification

See justification for amendments to tables 1 and 2 in Annex I.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 79
III lisa lõike 2 esimene lõik

2. Kui suplusveekogud on klassifitseeritud 
kvaliteedilt “headeks”, “piisavateks” või 
“halbadeks”, tuleb suplusvee profiil 
regulaarselt üle vaadata, et hinnata, kas mõni 
lõikes 1 nimetatud asjaoludest on muutunud. 
Vajaduse korral tuleb profiili ajakohastada. 
Ülevaatamise sagedus ja ulatus tuleb 
kindlaks määrata reostuse iseloomu ja 
tõsiduse põhjal. Käsitlema peab vähemalt 
järgmises tabelis toodud asjaolusid ja 
ülevaatamised peavad toimuma vähemalt 
tabelis määratud sagedusega.

2. Kui suplusveekogud on klassifitseeritud 
kvaliteedilt “headeks” või “halbadeks”, tuleb 
suplusvee profiil regulaarselt üle vaadata, et 
hinnata, kas mõni lõikes 1 nimetatud 
asjaoludest on muutunud. Vajaduse korral 
tuleb profiili ajakohastada. Ülevaatamise 
sagedus ja ulatus tuleb kindlaks määrata 
reostuse iseloomu ja tõsiduse põhjal. 
Käsitlema peab vähemalt järgmises tabelis 
toodud asjaolusid ja ülevaatamised peavad 
toimuma vähemalt tabelis määratud 
sagedusega.

Or. en

Justification

Deletion of a new element in the common position so as to reinstate the provisions on quality 
status in line with Articles 4 and 9 and Annexes I,  II and III of the Commission proposal.

Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 80
III lisa lõike 2 tabeli kolmas veerg, "Piisav"

“Piisav” kustutatud
3 aasta järel
a) kuni f)

Or. de

Justification

See justification for amendments to tables 1 and 2 in Annex I.
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Muudatusettepaneku esitaja: Richard Seeber

Muudatusettepanek 81
III lisa lõike 2 teine lõik

Kui suplusveekogu on eelmisel korral 
klassifitseeritud kvaliteedilt “väga heaks”, 
tuleb suplusvee profiil üle vaadata ja 
vajaduse korral ajakohastada ainult juhul,
kui klassifikatsioon muutub “heaks”, 
“piisavaks” või “halvaks”. Ülevaatamisel 
tuleb käsitleda kõiki lõikes 1 toodud 
asjaolusid.

Kui suplusveekogu on eelmisel korral 
klassifitseeritud kvaliteedilt “väga heaks”, 
tuleb suplusvee profiil üle vaadata ja 
vajaduse korral ajakohastada ainult juhul,
kui klassifikatsioon muutub “heaks” või 
“halvaks”. Ülevaatamisel tuleb käsitleda 
kõiki lõikes 1 toodud asjaolusid.

Or. de

Justification

See justification for amendments to tables 1 and 2 in Annex I.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 82
III lisa lõike 2 teine lõik

Kui suplusveekogu on eelmisel korral 
klassifitseeritud kvaliteedilt “väga heaks”,
tuleb suplusvee profiil üle vaadata ja 
vajaduse korral ajakohastada ainult juhul,
kui klassifikatsioon muutub “heaks”, 
“piisavaks” või “halvaks”. Ülevaatamisel 
tuleb käsitleda kõiki lõikes 1 toodud 
asjaolusid.

Kui suplusveekogu on eelmisel korral 
klassifitseeritud kvaliteedilt “väga heaks”, 
tuleb suplusvee profiil üle vaadata ja 
vajaduse korral ajakohastada ainult juhul,
kui klassifikatsioon muutub “heaks” või 
“halvaks”. Ülevaatamisel tuleb käsitleda 
kõiki lõikes 1 toodud asjaolusid.

Or. en

Justification

Deletion of a new element in the common position so as to reinstate the provisions on quality 
status in line with Articles 4 and 9 and Annexes I,  II and III of the Commission proposal.
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Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 83
III lisa lõige 4

4. Vajaduse korral esitatakse lõike 1 
punktides a ja b nimetatud informatsioon 
üksikasjalikul kaardil.

4. Lõike 1 punktides a ja b nimetatud 
informatsioon esitatakse üksikasjalikul 
kaardil.

Or. en

Justification

Reinstatement of the corresponding provision in Annex III of the Commission proposal.

Muudatusettepaneku esitajad: Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Muudatusettepanek 84
V lisa lõike 4 kolmas lõik

Aeg proovi võtmise ja analüüsimise vahel 
peab olema võimalikult lühike. Soovitatav 
on analüüsida proove samal tööpäeval. Kui 
see ei ole praktilistel põhjustel võimalik, 
peab proovi töötlema vähemalt 24 tunni 
jooksul. Vahepeal peab neid hoiustama 
pimedas kohas temperatuuril 4°C ± 3°C.

Aeg proovi võtmise ja analüüsimise vahel 
peab olema võimalikult lühike. Soovitatav 
on analüüsida proove samal tööpäeval. Kui 
see ei ole praktilistel põhjustel võimalik, 
peab proovi töötlema vähemalt 24 tunni 
jooksul. Vahepeal peab neid hoiustama 
pimedas kohas temperatuuril 4°C ± 3°C. 
Viivituse korral proovi võtmise ja 
analüüsimise vahel  tuleb mõõdetavat 
bakterite kontsentratsiooni kohandada 
tuntud parandusvalemiga T-90, mis annab 
bakterite kontsentratsiooni proovi võtmise 
ajal.

Or. en

Justification

Reinstatement of amendment 75 from first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 
1.4.2004). Even at 4°C, a decay of bacteria will take place. To ensure that the measurement 
represents the concentration at the time of sampling, a simple adjustment according to the 
known formulae (T-90 decay) needs to be undertaken.
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