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Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 20
Johdanto-osan 6 kappale

6) Perustamissopimuksen mukaisesti yhteisö 
ottaa ympäristöpolitiikkaansa 
valmistellessaan huomioon muun muassa 
saatavilla olevat tieteelliset ja tekniset tiedot. 
Tässä direktiivissä olisi hyödynnettävä 
tieteellistä näyttöä, jotta mikrobiologisten 
terveysriskien arvioinnissa käytettäisiin 
kaikkein luotettavimpia osoitinmuuttujia ja 
jotta saavutettaisiin suojelun korkea taso. 
Olisi tehtävä kiireellisesti epidemiologisia 
lisätutkimuksia erityisesti makeassa vedessä 
uimiseen liittyvistä terveysriskeistä.

6) Perustamissopimuksen mukaisesti yhteisö 
ottaa ympäristöpolitiikkaansa 
valmistellessaan huomioon muun muassa 
saatavilla olevat tieteelliset ja tekniset tiedot. 
Tässä direktiivissä olisi hyödynnettävä 
tieteellistä näyttöä, jotta mikrobiologisten ja 
fysikaalis-kemiallisten terveysriskien 
arvioinnissa käytettäisiin kaikkein 
luotettavimpia osoitinmuuttujia ja jotta 
saavutettaisiin suojelun korkea taso. Olisi 
tehtävä kiireellisesti epidemiologisia 
lisätutkimuksia erityisesti makeassa vedessä 
uimiseen liittyvistä terveysriskeistä.

Or. en
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Perustelu

Esitetään osittain uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 (EUVL C 82, 
1.4.2004) hyväksytyt tarkistukset 2 ja 58.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 21
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Direktiivissä olisi otettava huomioon 
vesien virkistyskäytön uudet muodot, joiden 
suosio on kasvanut yhteiskunnallisista 
muutoksista sekä uusista urheiluvarusteista 
ja niiden materiaaleista johtuen.

Or. en

Perustelu

Palautetaan komission alkuperäisen ehdotuksen johdanto-osan 10 kappale.

Uudet vesiurheilumuodot ovat nykyään arkipäivää monilla Euroopan unionin uimavesillä. 
Näissä lajeissa veden nielemisen riski on aivan yhtä suuri kuin uimisessa ja siksi on tarpeen 
varmistaa, että myös uusia lajeja harrastavat henkilöt kuuluvat jossain määrin tämän 
direktiivin piiriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 22
Johdanto-osan 11 kappale

11) Yhteisö allekirjoitti 25 päivänä 
kesäkuuta 1998 tiedon saannista, 
kansalaisten osallistumisoikeudesta sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta 
ympäristöasioissa tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien Euroopan talouskomission 
yleissopimuksen (Århusin yleissopimus). 
Yhteisön säännöstöä olisi mukautettava 
asianmukaisesti kyseisen yleissopimuksen 
kanssa ennen kuin yhteisö ratifioi 
sopimuksen. Näin ollen tässä direktiivissä on 
oltava säännökset tiedon saatavuudesta ja 

11) Yhteisö allekirjoitti 25 päivänä 
kesäkuuta 1998 tiedon saannista, 
kansalaisten osallistumisoikeudesta sekä 
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta 
ympäristöasioissa tehdyn Yhdistyneiden 
Kansakuntien Euroopan talouskomission 
yleissopimuksen (Århusin yleissopimus). 
Yhteisön säännöstöä olisi mukautettava 
asianmukaisesti kyseisen yleissopimuksen 
kanssa ennen kuin yhteisö ratifioi 
sopimuksen. Näin ollen tässä direktiivissä on 
oltava säännökset tiedon saatavuudesta ja 
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yleisön osallistumisesta direktiivin 
täytäntöönpanoon.

yleisön osallistumisesta direktiivin 
täytäntöönpanoon 28 päivänä tammikuuta 
2003 ympäristötiedon julkisesta 
saatavuudesta annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/4/EY1 sekä 26 päivänä toukokuuta 
2003 yleisön osallistumisesta tiettyjen 
ympäristöä koskevien suunnitelmien ja 
ohjelmien laatimiseen annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2003/35/EY2 mukaisesti.
1 EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.
2 EUVL L 156, 25.6.2003, s. 17.

Or. en

Perustelu

Palautetaan komission alkuperäisen ehdotuksen johdanto-osan 13 kappale muutetussa ja 
päivitetyssä muodossa.

Koska Århusin yleissopimuksen asiaan liittyvät säännökset on pantu täytäntöön kahdessa 
erityisessä direktiivissä, ne olisi mainittava erikseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 23
Johdanto-osan 14 kappale

14) Uimaveden laatua koskevien yhteisön 
toimenpiteiden jatkuva merkitys käy 
selväksi kunkin uintikauden aikana, koska 
toimenpiteillä suojellaan kansalaisia sekä 
satunnaispäästöistä aiheutuvalta että 
pitkäaikaiselta veden pilaantumiselta 
yhteisön uimarannoilla tai niiden lähellä. 
Uimaveden laatu on yleisesti ottaen 
parantunut huomattavasti direktiivin 
76/160/ETY voimaantulon jälkeen. 
Kyseinen direktiivi kuvastaa kuitenkin 
1970-luvun alussa käytettävissä olleita 
tietoja ja kokemuksia. Uimaveden käytön 
muodot samoin kuin tieteellisen ja teknisen 
tietämyksen taso ovat sittemmin muuttuneet. 

14) Uimaveden laatua koskevien yhteisön 
toimenpiteiden jatkuva merkitys käy 
selväksi kunkin uintikauden aikana, koska 
toimenpiteillä suojellaan kansalaisia sekä 
satunnaispäästöistä aiheutuvalta että 
pitkäaikaiselta veden pilaantumiselta 
yhteisön uimarannoilla tai niiden lähellä. 
Uimaveden laatu on yleisesti ottaen 
parantunut huomattavasti direktiivin 
76/160/ETY voimaantulon jälkeen. 
Kyseinen direktiivi kuvastaa kuitenkin 
1970-luvun alussa käytettävissä olleita 
tietoja ja kokemuksia. Uimaveden käytön 
muodot ja uimaveden virkistyskäytön 
muodot samoin kuin tieteellisen ja teknisen 
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Siksi kyseinen direktiivi olisi kumottava, tietämyksen taso ovat sittemmin muuttuneet. 
Siksi kyseinen direktiivi olisi kumottava,

Or. en

Perustelu

Palautetaan osittain komission alkuperäisen ehdotuksen johdanto-osan 4 kappale.

Uudet vesiurheilumuodot ovat nykyään arkipäivää monilla Euroopan unionin uimavesillä. 
Näissä lajeissa veden nielemisen riski on aivan yhtä suuri kuin uimisessa ja siksi on tarpeen 
varmistaa, että myös uusia lajeja harrastavat henkilöt kuuluvat jossain määrin tämän 
direktiivin piiriin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 24
1 artiklan 2 kohta

2. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja 
parantaminen sekä ihmisten terveyden 
suojelu täydentämällä direktiiviä
2000/60/EY.

2. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja 
parantaminen sekä ihmisten terveyden 
suojelu täydentämällä ja edistämällä 
direktiivissä 2000/60/EY vahvistettuja 
tavoitteita ja toimenpiteitä sekä kyseisen 
direktiivin mukaista yhteisten kemiallisten 
laatustandardien asettamista.

Or. en

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 (EUVL C 82, 1.4.2004) 
hyväksytty tarkistus 4.

Uimavesien on täytettävä myös vesipuitedirektiivissä vahvistetut kemialliset laatustandardit.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 25
1 artiklan 2 kohta

2. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja 
parantaminen sekä ihmisten terveyden 
suojelu täydentämällä direktiiviä 
2000/60/EY.

2. Tämän direktiivin tarkoituksena on 
ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja 
parantaminen ihmisten terveyden 
suojelemiseksi kemialliselta ja 
mikrobiologiselta heikentämiseltä uimisen 
tai uimaveden muun virkistyskäytön 
seurauksena täydentämällä direktiiviä 
2000/60/EY.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 26
1 artiklan 3 kohta

3. Tätä direktiiviä sovelletaan mihin tahansa 
pintaveden osaan, jossa toimivaltainen 
viranomainen odottaa huomattavan määrän 
ihmisiä uivan ja jossa uimista tämä
viranomainen ei ole pysyvästi kieltänyt tai 
antanut pysyvää ohjetta, jonka mukaan 
uiminen ei ole suositeltavaa, jäljempänä 
'uimavesi'. Sitä ei sovelleta:

3. Tätä direktiiviä sovelletaan mihin tahansa 
pintaveden osaan, jossa

i) toimivaltainen viranomainen odottaa 
huomattavan määrän ihmisiä uivan, tai
ii) jossa julkiset viranomaiset tai 
kaupalliset intressit aktiivisesti edistävät 
uimista, tai
iii) jossa tunnustettu yhdistys harjoittaa 
tavallisesti 'muuta virkistyskäyttöä' 
harjoitus- tai kilpailutarkoituksessa
ja jossa uimista toimivaltainen
viranomainen ei ole pysyvästi kieltänyt tai 
antanut pysyvää ohjetta, jonka mukaan 
uiminen ei ole suositeltavaa, jäljempänä 
'uimavesi'. Sitä ei sovelleta:

a) uima- ja porealtaisiin; a) uima- ja porealtaisiin;
b) rajattuun vesitilaan, jota on tarkoitus 
käsitellä tai jota käytetään hoitotarkoituksiin; 

b) rajattuun vesitilaan, jota on tarkoitus 
käsitellä tai jota käytetään hoitotarkoituksiin;
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eikä eikä
c) keinotekoisesti aikaansaatuun rajattuun 
vesitilaan, joka on erotettu pinta- ja 
pohjavedestä.

c) keinotekoisesti aikaansaatuun rajattuun 
vesitilaan, joka on erotettu pinta- ja 
pohjavedestä.

Or. en

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohta sekä ensimmäisessä 
käsittelyssä hyväksytty tarkistus 7 muutetussa muodossa kompromissin löytämiseksi.

Uimaveden määritelmään olisi kuuluttava sellainen pintavesi, jota uimista aktiivisesti 
edistetään. Myös virkistyskäyttöön tarkoitetut vedet olisi sisällytettävä määritelmään, mutta 
kompromissin aikaansaamiseksi ne voidaan rajoittaa niihin vesialueisiin, joissa kyseistä 
virkistyskäyttöä esiintyy säännöllisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 27
1 artiklan 3 kohdan johdantokappale

3. Tätä direktiiviä sovelletaan mihin 
tahansa pintaveden osaan, jossa 
toimivaltainen viranomainen odottaa 
huomattavan määrän ihmisiä uivan ja 
jossa uimista tämä viranomainen ei ole 
pysyvästi kieltänyt tai antanut pysyvää 
ohjetta, jonka mukaan uiminen ei ole 
suositeltavaa, jäljempänä 'uimavesi'.

3. Tätä direktiiviä sovellettaessa 
tarkoitetaan "uimavedellä" kaikkia 
virtaavia tai seisovia makeita vesiä tai 
niiden osia ja merivettä, joissa uimisen

– kunkin jäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset nimenomaisesti sallivat, tai
– joissa uiminen ei ole kiellettyä ja 
huomattava määrä uimareita ui siellä 
säännöllisesti.:

Or. nl

Perustelu

Uimaveden uuden määritelmän yleistäminen ja laajentaminen jättää liian paljon tulkinnan 
varaa ja rajoittaa jäsenvaltioiden mahdollisuuksia pyrkiä hyvään uimaveden laatuun. 
Ehdotan, että käytetään alkuperäistä direktiivin 76/160/ETY uimaveden määritelmää, koska 
se jättää paljon vähemmän tilaa eri tulkinnoille.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 28
1 artiklan 3 kohdan c a alakohta (uusi)

(c a) vesiin, jotka ovat muussa 
virkistyskäytössä yli 100 metrin etäisyydellä 
rannasta matalan vuoroveden aikaan tai 
jotka ovat muussa virkistyskäytössä 
uimakauden ulkopuolella, jos 
yhdyskuntajätevesien tai muiden 
saastumislähteiden aiheuttama 
saastumisriski ei ole erityisen suuri näillä
vesialueilla. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 29
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a) "uimavedellä" kaikkia virtaavia tai 
seisovia makeita vesiä ja jokisuiden 
vaihettumisalueita ja rannikkovesiä (tai 
niiden osia), joissa:
(a) uiminen ei ole kiellettyä ja joissa 
uimakauden aikana ui säännöllisesti 
huomattava määrä ihmisiä tai
(b) joissa harjoitetaan tavallisesti muuta 
virkistyskäyttöä, jos yhdyskuntajätevesien 
tai muiden saastumislähteiden aiheuttama 
saastumisriski on erityisen suuri näillä 
vesialueilla, tai
(c) joissa julkiset viranomaiset tai 
kaupalliset intressit aktiivisesti edistävät 
uimista.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 30
2 artiklan 7 kohdan f a alakohta (uusi)

(f a) hätätilasuunnitelmien laatiminen ja 
valvontajärjestelmien perustaminen,

Or. en

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen 3 artiklan 3 kohdan g alakohta.

Tämä on johdonmukainen esittelijän tarkistuksen 6 kanssa, jossa hän ehdottaa komission 
ehdotuksen 12 artiklan palauttamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 31
2 artiklan 7 a kohta (uusi)

7 a. Muu virkistyskäyttö: toiminta, jossa 
liikutaan välineiden avulla vedessä ja 
johon liittyy merkittävä veden nielemisen 
vaara, kuten laine- ja purjelautailu sekä 
melonta.

Or. en

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen 3 artiklan 4 kohta.

On tarpeen antaa 'muun virkistyskäytön' määritelmä, joka on esittelijän tarkistuksen 
9 mukainen. Esittelijä ehdottaa tiettyjen vaatimusten asettamista muulle virkistyskäytölle.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 32
2 artiklan 8 kohta

8) 'Lyhytkestoisella pilaantumisella' 
tarkoitetaan liitteessä I olevassa A 
sarakkeessa tarkoitettua mikrobiologista 

8) 'Lyhytkestoisella pilaantumisella' 
tarkoitetaan liitteessä I olevassa A 
sarakkeessa tarkoitettua mikrobiologista 



AM\562390FI.doc 9/37 PE 355.592v02-00

FI

saastumista, jolla on selvästi tunnistettavat 
syyt ja jonka ei yleensä odoteta vaikuttavan 
uimaveden laatuun kauemmin kuin arviolta 
72 tunnin ajan ja jonka osalta toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut ennakointi- ja 
käsittelymenettelyt liitteessä II esitetyn 
mukaisesti.

saastumista, jolla on selvästi tunnistettavat 
syyt ja jonka ei yleensä odoteta vaikuttavan 
uimaveden laatuun kauemmin kuin 
48 tunnin ajan syyn poistumisen jälkeen ja 
joka ei kestä kauemmin kuin arviolta 
72 tunnin ajan ja jonka osalta toimivaltainen 
viranomainen on vahvistanut ennakointi- ja 
käsittelymenettelyt liitteessä II esitetyn 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Lyhytkestoisen pilaantumisen alkamishetki on joskus vaikea määrittää ja siksi on tarpeen 
täsmentää määritelmää. 'Selvästi tunnistettavan syyn' päättyminen voidaan määritellä 
tarkemmin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adriana Poli Bortone

Tarkistus 33
3 artiklan 4 kohta

4. Kaikille uimavesille on laadittava 
seurantakalenteri ennen kunkin uintikauden 
alkua, ensimmäisen kerran ennen kolmannen 
kokonaisen uintikauden alkua tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen. Seuranta 
on toteutettava viimeistään neljän päivän 
kuluessa seurantakalenterissa esitetyn päivän 
jälkeen.

4. Kaikille uimavesille on laadittava 
seurantakalenteri ennen kunkin uintikauden 
alkua, ensimmäisen kerran ennen kolmannen 
kokonaisen uintikauden alkua tämän 
direktiivin voimaantulon jälkeen. Seuranta 
on toteutettava viimeistään neljän päivän 
kuluessa seurantakalenterissa esitetyn päivän 
jälkeen tai sinä päivänä, kun 
seurantakalenteri otetaan uudelleen 
käyttöön 7 ja 7a kohdassa tarkoitetun 
keskeytyksen jälkeen.

Or. it

Perustelu

Tarkistuksella pyritään tekemään selväksi, että siinäkin tapauksessa, että seuranta on 
keskeytetty poikkeustilanteen tai seurannan vaarallisuuden tai epätarkoituksenmukaisuuden 
johdosta, olisi noudatettava 4 päivän marginaalia näytteenotolle sen jälkeen, kun tilanne on 
palautunut normaaliksi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adriana Poli Bortone

Tarkistus 34
3 artiklan 7 a kohta (uusi)

7 a. Sääolosuhteiden johdosta tai force 
majeure -tilanteissa, joissa näytteenotto on 
epätarkoituksenmukaista, voidaan 
4 kohdassa tarkoitetun 
näytteenottokalenterin noudattaminen 
keskeyttää ja ottaa kalenteri uudelleen 
käyttöön vaarallisten ja/tai 
epätarkoituksenmukaisten olosuhteiden 
päättymisen jälkeen.

Or. it

Perustelu

Artiklan 7 kohdan säännösten tavoin on seurannan keskeyttäminen oltava sallittua tilanteissa, 
joissa näytteenotto ei onnistu joko sen vaarallisuuden vuoksi tai kovan merenkäynnin tai 
huonojen sääolosuhteiden kaltaisten force majeure -syiden johdosta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 35
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) "riittävä"; Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Komission ehdotuksessa ei ollut puhetta uimaveden 'riittävästä' laadusta eikä sitä otettu esille 
ensimmäisen käsittelyn tarkistuksissakaan.
Yhteisen kannan ja liitteiden tekstin sanamuotoa olisi siksi pidettävä muutettuina vastaavasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 36
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) "riittävä"; Poistetaan.
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Or. de

Perustelu

Katso liitteen taulukkoa I ja II koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 37
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) "riittävä"; Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan yhteisessä kannassa esitetty uusi tekijä laatua koskevien säännösten 
palauttamiseksi komission ehdotuksen 4 ja 9 artiklan mukaisesti.

Kattava tarkistus – mikäli tämä tarkistus hyväksytään, on kaikkia viittauksia 
lainsäädäntötekstissä, liitteet mukaan lukien, muutettava vastaavasti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 38
5 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuoden 2015 uintikauden päättyessä kaikki 
uimavedet ovat laadultaan vähintään 
"riittäviä". Niiden on toteutettava 
tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan 
realistisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, 
jotta "erinomaisiksi" tai "hyviksi" 
luokiteltujen uimavesien lukumäärää 
pystyttäisiin lisäämään.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuoden 2011 uintikauden päättyessä kaikki 
uimavedet ovat laadultaan vähintään "hyviä" 
ja veden laatua koskevat tavoitteet on 
saavutettu direktiivissä 2000/60/EY 
vahvistettuja kriteereitä, luokituksia ja 
määräaikoja noudattaen. Niiden on 
toteutettava tarkoituksenmukaisiksi 
katsomiaan realistisia ja oikeasuhteisia 
toimenpiteitä, jotta "erinomaisiksi" 
luokiteltujen uimavesien lukumäärää 
pystyttäisiin lisäämään.

Or. en
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Perustelu

Palautetaan laatutason saavuttamista koskeva aiempi määräaika komission ehdotuksen 
8 artiklan 3 kohdan mukaiseksi, palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 
16 ja palautetaan laatutasoa koskeva kohta komission ehdotuksen 4 ja 9 artiklan mukaiseksi.

Komissio oli ehdottanut viittä vuotta voimaantulon jälkeen (kolme vuotta täytäntöönpanolle 
varatun kahden vuoden jälkeen). Olettaen, että tämä direktiivi tulee voimaan vuoden 
2006 alussa, on kohtuullista asettaa uudeksi määräajaksi vuoden 2011 uimakauden loppu. 
Näin jäsenvaltiolla on enemmän aikaa kuin alunperin kaavaillut viisi vuotta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 39
5 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuoden 2015 uintikauden päättyessä kaikki 
uimavedet ovat laadultaan vähintään 
"riittäviä". Niiden on toteutettava 
tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan
realistisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, 
jotta "erinomaisiksi" tai "hyviksi" 
luokiteltujen uimavesien lukumäärää 
pystyttäisiin lisäämään.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuoden 2015 uintikauden päättyessä kaikki 
uimavedet ovat laadultaan vähintään 
"riittäviä". Niiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat tarkoituksenmukaisiksi 
katsomansa toimenpiteet, jotta 
"erinomaisiksi" tai "hyviksi" luokiteltujen 
uimavesien lukumäärää pystyttäisiin 
lisäämään.

Or. nl

Perustelu

Tarkoitus on parantaa uimaveden laatua niin että se kuuluu korkeimpaan luokkaan tiettyyn 
määräaikaan mennessä ja on jäsenvaltioiden asia määritellä siihen tarvittavat toimenpiteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 40
5 artiklan 3 kohta

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuoden 2015 uintikauden päättyessä kaikki
uimavedet ovat laadultaan vähintään 
"riittäviä". Niiden on toteutettava 
tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan 
realistisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, 
jotta "erinomaisiksi" tai "hyviksi"

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
vuoden 2015 uintikauden päättyessä kaikki 
uimavedet ovat laadultaan vähintään 
"hyviä". Niiden on toteutettava 
tarkoituksenmukaisiksi katsomiaan 
realistisia ja oikeasuhteisia toimenpiteitä, 
jotta "erinomaisiksi" luokiteltujen 



AM\562390FI.doc 13/37 PE 355.592v02-00

FI

luokiteltujen uimavesien lukumäärää 
pystyttäisiin lisäämään.

uimavesien lukumäärää pystyttäisiin 
lisäämään.

Or. de

Perustelu

Katso liitteen taulukkoa I ja II koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 41
5 artiklan 4 kohdan johdantokappale

4. Poiketen 3 kohdan yleisvaatimuksesta 
uimavesi voidaan tilapäisesti luokitella 
"huonoksi", mutta se voi silti olla edelleen 
tämän direktiivin vaatimusten mukainen. 
Syyt, joiden vuoksi laatua "riittävä" ei ole 
onnistuttu saavuttamaan, on yksilöitävä. 
Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

4. Poiketen 3 kohdan yleisvaatimuksesta 
uimavesi voidaan tilapäisesti luokitella 
"huonoksi", mutta se voi silti olla edelleen 
tämän direktiivin vaatimusten mukainen. 
Syyt, joiden vuoksi laatua "hyvä" ei ole 
onnistuttu saavuttamaan, on yksilöitävä. 
Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

Or. de

Perustelu

Katso liitteen taulukkoa I ja II koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 42
5 artiklan 4 kohdan a alakohdan i a alakohta (uusi)

(i a) määritellään syyt siihen, miksi 
vaatimukset eivät täyty, ja

Or. en

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen 13 artiklan 2 kohta.

On tärkeää vaatia yksiselitteisesti, että vaatimusten täyttymättä jäämisen syyt ja aiheuttajat 
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yksilöidään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 43
5 artiklan 4 kohdan a alakohdan ii alakohta

ii) asiaankuuluvat hallintatoimenpiteet 
pilaantumisen syiden ehkäisemiseksi, 
vähentämiseksi tai poistamiseksi.

ii) asiaankuuluvien toimenpiteiden 
toteuttaminen pilaantumisen syiden 
ehkäisemiseksi, vähentämiseksi tai 
poistamiseksi; kyseisten toimenpiteiden 
olisi tuotettava myönteisiä tuloksia kolmen 
vuoden kuluessa.

Or. en

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen 13 artiklan 2 kohta.

On asianmukaisempaa puhua yleisellä tasolla toimenpiteistä kuin pelkästään 
hallintatoimenpiteistä, erityisesti koska niillä pyritään muun muassa ehkäisemään syitä. 
Toimenpiteiden pitäisi johtaa tuloksiin tiettyyn määräaikaan mennessä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels ja Ria Oomen-Ruijten

Tarkistus 44
5 artiklan 4 kohdan a alakohdan ii a alakohta (uusi)

ii a) kansalaisille ilmoitetaan 
pilaantumisesta selvällä ja yksinkertaisella 
symbolilla ja heille kerrotaan myös 
pilaantumisen ja kontaminaation 
tunnetuista syistä ja kaikista 
uimavesiprofiiliin perustuvista toteutetuista 
ja suunnitelluista toimenpiteistä.

Or. nl

Perustelu

Esitetään uudelleen ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 hyväksytty tarkistus 18. 
Tekstiä on muutettu, koska tarkistus on nähtävä uimaveden luokittelua ja laatua koskevan 
5 artiklan valossa. Kyse ei ole näin ollen varoituksista vaan kansalaisille tiedottamisesta. 
Lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että pilaantumisen lähteitä ei läheskään aina voida 
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selvittää ja kansalaisille voidaan siksi kertoa ainoastaan tunnetut aiheuttajat. Lopuksi on 
lisätty maininta, että yleisölle on syytä kertoa myös suunnitelluista toimenpiteistä sekä se, että 
tiedot perustuvat uimavesiprofiiliin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 45
5 artiklan 4 kohdan b alakohta

b) Jos uimavesi luokitellaan "huonoksi" 
viitenä peräkkäisenä vuotena, määrätään 
pysyvä uintikielto tai annetaan pysyvä ohje,
ettei uiminen ole suositeltavaa. Jäsenvaltio 
voi kuitenkin määrätä pysyvän uimakiellon 
tai antaa pysyvän ohjeen, ettei uiminen ole 
suositeltavaa, ennen viiden vuoden jakson 
loppua, jos se katsoo, että "riittävän" 
laadun saavuttaminen olisi käytännössä 
mahdotonta tai suhteettoman kallista.

b) Jos uimavesi ei ole vielä kolmen vuoden 
kuluessakaan saavuttanut luokitusta 
"hyvä", sen ei katsota täyttävän tämän 
direktiivin vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen 13 artiklan 2 kohta.

Kieltoja olisi otettava käyttöön ainoastaan väliaikaisesti ja niiden avulla ei saa kiertää 
velvoitetta päästä hyvään laatutasoon.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 46
5 artiklan 4 kohdan b alakohta

b) Jos uimavesi luokitellaan "huonoksi" 
viitenä peräkkäisenä vuotena, määrätään 
pysyvä uintikielto tai annetaan pysyvä ohje, 
ettei uiminen ole suositeltavaa. Jäsenvaltio 
voi kuitenkin määrätä pysyvän uimakiellon 
tai antaa pysyvän ohjeen, ettei uiminen ole 
suositeltavaa, ennen viiden vuoden jakson 
loppua, jos se katsoo, että "riittävän" laadun 
saavuttaminen olisi käytännössä mahdotonta 
tai suhteettoman kallista.

b) Jos uimavesi luokitellaan "huonoksi" 
viitenä peräkkäisenä vuotena, määrätään 
pysyvä uintikielto tai annetaan pysyvä ohje, 
ettei uiminen ole suositeltavaa. Jäsenvaltio 
voi kuitenkin ennen viiden vuoden jakson 
loppua poistaa kyseinen uimavesi 
uimavesien luettelosta, jos se katsoo, että 
uimavesinormien noudattamisen 
kustannukset ovat suuremmat kuin siihen 
liittyvät kansanterveydelliset hyödyt ja/tai 
että "riittävän" laadun saavuttaminen olisi 
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käytännössä mahdotonta tai suhteettoman 
kallista.

Or. nl

Perustelu

Jäsenvaltioille on tarjottava mahdollisuus sulkea uimavesiä, jos ne katsovat, että 
kustannukset ovat kansanterveyden ja turvallisuuden kannalta kohtuuttoman korkeat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 47
5 artiklan 4 kohdan b alakohta

b) Jos uimavesi luokitellaan "huonoksi" 
viitenä peräkkäisenä vuotena, määrätään 
pysyvä uintikielto tai annetaan pysyvä ohje, 
ettei uiminen ole suositeltavaa. Jäsenvaltio 
voi kuitenkin määrätä pysyvän uimakiellon 
tai antaa pysyvän ohjeen, ettei uiminen ole 
suositeltavaa, ennen viiden vuoden jakson 
loppua, jos se katsoo, että "riittävän" laadun 
saavuttaminen olisi käytännössä mahdotonta 
tai suhteettoman kallista.

b) Jos uimavesi luokitellaan "huonoksi" 
viitenä peräkkäisenä vuotena, määrätään 
pysyvä uintikielto tai annetaan pysyvä ohje, 
ettei uiminen ole suositeltavaa. Jäsenvaltio 
voi kuitenkin määrätä pysyvän uimakiellon 
tai antaa pysyvän ohjeen, ettei uiminen ole 
suositeltavaa, ennen viiden vuoden jakson 
loppua, jos se katsoo, että "hyvän" laadun 
saavuttaminen olisi käytännössä mahdotonta 
tai suhteettoman kallista.

Or. de

Perustelu

Katso liitteen taulukkoa I ja II koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 48
6 artiklan 1 kohdan alaviite

Kuuden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 49
12 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) yleiskuvaus uimavedestä yleistajuisella 
kielellä liitteen III mukaisesti laaditun 
uimavesiprofiilin perusteella;

b) yleiskuvaus uimavedestä yleistajuisella 
kielellä liitteen III mukaisesti laaditun 
uimavesiprofiilin perusteella, mukaan 
lukien uimaveden laatu direktiivin 
2000/60/EY mukaan; tietoihin sisältyy 
komission hyväksymä selkeä symboli, joka 
ilmaisee käyttäjille uimaveden senhetkisen 
laadun.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 hyväksytty tarkistus 21 (EUVL C 
82, 1.4.2004).

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 50
12 artiklan 1 kohdan e a alakohta (uusi)

(e a) jos uimavesi on poistettu uimavesien 
luettelosta, uimaveden välittömään 
läheisyyteen on sen vuoden uintikauden 
aikana, jona poisto tapahtuu, ja sitä 
seuraavana vuonna asetettava ilmoitus, 
jossa yleisölle tiedotetaan poistosta ja 
ilmoitetaan sen syyt. Kyseisen ilmoituksen 
on sisällettävä rannalla sijaitsevat 
varoitusmerkit ja siinä on myös tiedotettava 
kansalaisille, missä lähimmät käytettävissä 
olevat uimavedet sijaitsevat.

Or. en

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen 16 artiklan 1 kohdan c alakohta sellaisena kuin se on 
muutettuna ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 hyväksytyllä tarkistuksella 
23 (EUVL C 82, 1.4.2004).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 51
12 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä 
asianmukaisia viestintävälineitä ja 
teknologiaa, Internet mukaan luettuna, 
levittääkseen aktiivisesti ja viivytyksettä 
1 kohdassa tarkoitettuja uimavesiä koskevia 
tietoja sekä seuraavia tietoja:

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä 
asianmukaisia viestintävälineitä ja 
teknologiaa, Internet mukaan luettuna, 
levittääkseen aktiivisesti ja viivytyksettä 
1 kohdassa tarkoitettuja uimavesiä koskevia 
tietoja, mukaan lukien käännökset alueella 
usein puhuttuihin vieraisiin kieliin, sekä 
seuraavia tietoja:

Or. en

Perustelu

Tiedot ovat tarpeen muita kieliä puhuville matkailijoille.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 52
12 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä 
asianmukaisia viestintävälineitä ja 
teknologiaa, Internet mukaan luettuna, 
levittääkseen aktiivisesti ja viivytyksettä
1 kohdassa tarkoitettuja uimavesiä koskevia 
tietoja sekä seuraavia tietoja:

2. Jäsenvaltioiden on käytettävä 
asianmukaisia viestintävälineitä ja 
teknologiaa, Internet mukaan luettuna, 
levittääkseen mahdollisimman nopeasti
1 kohdassa tarkoitettuja uimavesiä koskevia 
tietoja sekä seuraavia tietoja:

Or. nl

Perustelu

Tietojen levittämisessä on otettava huomioon eräät käytännön tosiasiat, kuten näytteiden 
ottaminen ja laboratoriotutkimukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 53
12 artiklan 4 kohta

4. Jäsenvaltioiden ja komission on 4. Kuultuaan jäsenvaltioita sekä 
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mahdollisuuksien mukaan toimitettava 
yleisölle tietoja käyttäen 
paikkatietotekniikkaa ja esitettävä ne 
selkeällä ja johdonmukaisella tavalla, 
erityisesti merkkejä ja symboleja 
hyödyntäen.

asiaankuuluvia matkailu- ja 
kuluttajajärjestöjä, ympäristöjärjestöjä ja 
muita asianomaisia osapuolia komissio 
kehittää * kuluessa yksinkertaisen ja 
standardoidun symbolijärjestelmän, jota 
jäsenvaltiot, alueelliset ja 
paikallisviranomaiset, matkailuala ja muut
tahot voivat käyttää eri tarkoituksiin yhtenä 
muista tiedottamisvälineistä tiedon 
välittämiseksi yleisölle. Järjestelmän on 
oltava saatavissa EU:n verkkosivuilla.
* Kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta

Or. it

Perustelu

Palautetaan osittain ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 27.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adriana Poli Bortone

Tarkistus 54
13 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kunkin uimaveden seurannan ja 
uimaveden laadun arvioinnin tulokset sekä 
kuvaus merkittävistä hallintatoimenpiteistä, 
joita on toteutettu. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot vuosittain 
viimeistään 31 päivänä joulukuuta
edeltävän uintikauden osalta. Niiden on 
aloitettava tietojen toimittaminen sitten, kun 
ensimmäinen uimaveden laadun arviointi on 
toteutettu 4 artiklan mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kunkin uimaveden seurannan ja 
uimaveden laadun arvioinnin tulokset sekä 
kuvaus merkittävistä hallintatoimenpiteistä, 
joita on toteutettu. Jäsenvaltioiden on 
toimitettava nämä tiedot vuosittain 
viimeistään 28 päivänä helmikuuta
edeltävän uintikauden osalta. Niiden on 
aloitettava tietojen toimittaminen sitten, kun 
ensimmäinen uimaveden laadun arviointi on 
toteutettu 4 artiklan mukaisesti.

Or. it

Perustelu

On kohtuutonta odottaa, että jäsenvaltiot, erityisesti ne, joissa uimakausi on erityisen pitkä, 
voivat toimittaa komissiolle muutaman kuukauden kuluessa uimakauden päättymisestä, 
mukaan lukien tiedot merkittävistä hallintatoimenpiteistä. Jäsenvaltioille on annettava 
enemmän aikaa kattavien tietojen toimittamiseen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 55
14 artiklan -1 kohta (uusi)

(-1) Komissio antaa vuoden 2008 loppuun 
mennessä Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kertomuksen, jossa se 
tarkastelee uimavesissä muuta 
virkistyskäyttöä harrastavien terveyden 
suojelua. Kertomuksessa kiinnitetään 
erityistä huomiota komission yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa tekemän 
asianmukaisen epidemiologisen 
tutkimuksen tuloksiin.
Komissio tarkastelee kyseisen kertomuksen 
ja laajan vaikutusarvioinnin perusteella 
viimeistään vuoden 2010 loppuun 
mennessä uudelleen tätä direktiiviä ottaen 
huomioon uimaveden muuhun 
virkistyskäyttöön liittyvät tekijät, ja se 
esittää tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia 
perustamissopimuksen 251 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Uusi tarkistus, jolla pyritään kompromissiin muuta virkistyskäyttöä koskevan kysymyksen 
ratkaisemisessa tulevaisuudessa. Kun pidetään mielessä neuvoston voimakas tämän hetkinen 
vastustus sille, että tämän direktiivin soveltamisalaan sisällytetään muu virkistyskäyttö, olisi 
komission ja jäsenvaltioiden vähintäänkin tutkittava asiaa direktiivin muuttamista tiettyyn 
määräaikaan mennessä ajatellen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 56
15 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäljempänä 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti voidaan
päättää, että:

1. Jäljempänä 16 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti on
päätettävä, että:

Or. en
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Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 (EUVL C 82, 1.4.2004) 
hyväksytty tarkistus 29 ja tarkistus 30 osittain.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 57
15 artiklan c a kohta (uusi)

(c a) virusten osoittamista koskevaa liitteen 
I muuttujien luetteloa täydennetään 
tieteellisten tulosten pohjalta 

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 (EUVL C 82, 1.4.2004) 
hyväksytty tarkistus 30 muutetussa muodossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 58
17 artiklan 1 kohta

1. Kumotaan direktiivi 76/160/ETY 
31 päivästä joulukuuta 2014 alkaen. Jollei 
2 kohdasta muuta johdu, kumoaminen ei 
vaikuta niitä määräaikoja koskeviin 
jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, jotka 
kumotussa direktiivissä asetetaan direktiivin 
saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sen soveltamiselle.

1. Kumotaan direktiivi 76/160/ETY 
31 päivästä joulukuuta 2010 alkaen. Jollei 
2 kohdasta muuta johdu, kumoaminen ei 
vaikuta niitä määräaikoja koskeviin 
jäsenvaltioiden velvollisuuksiin, jotka 
kumotussa direktiivissä asetetaan direktiivin 
saattamiselle osaksi kansallista 
lainsäädäntöä ja sen soveltamiselle.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on esittelijän tarkistuksen 2 ja 3 mukainen ja sillä palautetaan kutakuinkin sama 
aikataulu kuin mikä sisältyi komission ehdotuksen 21 artiklaan (viisi vuotta voimaantulon 
jälkeen).
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 59
18 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan alaviite

* Kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

* Kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä.

Or. en

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen 22 artiklan säännökset. Jäsenvaltioille ei ole syytä 
myöntää vuotta lisää aikaa panna säännökset täytäntöön.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 60
Liite I 

(Poistetaan ja palautetaan komission ehdotuksen KOM(2002)0581 liite I) Neuvoston 
yhteinen kanta

SISÄMAAN VEDET
A B C D E

Muuttuja Erinomainen 
laatu

Hyvä 
laatu

Riittävä 
laatu

Analyysin 
vertailumenetelmät

1 Suolistoperäiset 
enterokokit 
(pmy/100 ml)

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

2 Escherichia coli 
(pmy/100 ml)

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

RANNIKKOVEDET JA JOKISUIDEN VAIHETTUMISALUEET
A B C D E

Muuttuja Erinomainen 
laatu

Hyvä laatu Riittävä 
laatu

Analyysin 
vertailumenetelmät
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1 Suolistoperäiset 
enterokokit 
(pmy/100 ml)

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

2 Escherichia coli 
(pmy/100 ml)

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

* Perustuu 95-prosenttipisteen arvioon. Ks. liite II.
** Perustuu 90-prosenttipisteen arvioon. Ks. liite II.

Tarkistus

(Alkuperäinen komission ehdotus (KOM(2002)0581)
LIITE I

Uimaveden laatua osoittavat muuttujat
A B C D

Mikrobiologiset 
muuttujat

Erinomai
nen laatu

Hyvä laatu Analyysimenetel
mät

1 Suolistoperäiset 
enterokokit (IE), 
pmy/100 ml

1001 2001 ISO 7899-

2 Escherischia coli
(EC), pmy/100 ml

2501 5001 ISO 9308-1 

3 Kasviplanktonkukinn
ot tai makrolevän 
lisääntyminen2

Negatiiviset 
testitulokset

Mikroskooppinen 
seuranta3, 
toksisuustestit4, 
silmämääräinen 
tarkastus

Fysikaalis-kemialliset 
muuttujat

Erinomai
nen laatu

Hyvä laatu Tarkastus-
menetelmät

4 Kivennäisöljyt - Ei näkyvää kalvoa 
vedenpinnalla, ei 
hajua

Aistinvarainen 
tarkastus 
(ulkonäkö, haju)

5 Tervamaiset jäämät 
ja kelluvat 
materiaalit, kuten 
puu, muovi, lasi, 
kumi tai muu jäteaine

- Niitä ei ole Silmämääräinen 
tarkastus
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6 pH5 - 6–9 
Ei muutoksia, joita 
ei voida selittää

Elektrometria ja 
kalibrointi 
arvoihin pH 7 ja 
pH 9

1 Perustuu 95. prosenttipisteen arviointiin.
2 Ainoastaan uimavedet, jotka ovat osoittautuneet fysikaalisesti herkiksi erityisille 

myrkyllisille kukinnoille (esimerkiksi Dinophysis-, Alexandrium- ja sinilevän 
kukinnoille).

3 Solujen määrittäminen ja laskeminen.
4 Hiiritesti, ihotesti tai toksiinin suora määritys planktonsoluista tai vedestä.
Määritelmän mukaan 95. prosenttipiste lasketaan seuraavasti1 :
95. prosenttipiste perustuu yhdestä uimavedestä saatujen mikrobiologisten tietojen log10-
arvon normaalin todennäköisyystiheysfunktion 95. prosenttipisteen arviointiin ja se 
johdetaan seuraavasti:
i) otetaan log10-arvo kaikista arvioitavien mittaustietojen bakteerilaskentatuloksista
ii) lasketaan log10-arvojen aritmeettinen keskiarvo (µ)
iii) lasketaan log10-arvojen standardipoikkeama (σ).
Tietojen todennäköisyystiheysfunktion 95. prosenttipiste saadaan seuraavasta yhtälöstä:
95. prosenttipiste = antilog ((µ)+(1,65 x σ)) 
 
_________ 
 
1 Bartram, J. ja Rees, G. (toim.): Monitoring Bathing Waters. E and F N Spon, Lontoo.

Or. en

Perustelu

Muutetaan neuvoston yhteisessä kannassa esitettyä uutta tekijää.

Liitteen I poistaminen aiheuttaa muutoksia ehdotuksen koko loppuosassa, jotta direktiivi 
säilyisi johdonmukaisena.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 61
Liite I, taulukko 1, 1 rivi, B sarake, Erinomainen laatu

200* 100*

Or. nl
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Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen (KOM(2002)0581) arvo.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 62
Liite I, taulukko 1, 1 rivi, C sarake, Hyvä laatu

400* 200*

Or. nl

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen (KOM(2002)0581) arvo.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 63
Liite I, taulukko 1, 1 rivi, D sarake, Riittävä laatu

360** 200**

Or. nl

Perustelu

Muutetaan neuvoston esittämää uutta elementtiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 64
Liite I, taulukko 1, 2 rivi, B sarake, Erinomainen laatu

500* 250*

Or. nl

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen (KOM(2002)0581) arvo.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 65
Liite I, taulukko 1, 2 rivi, C sarake, Hyvä laatu

1000* 500*

Or. nl

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen (KOM(2002)0581) arvo.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 66
Liite I, taulukko 1, D sarake, Riittävä laatu

D Poistetaan.
Riittävä laatu

360**
900**

** Perustuu 90-prosenttipisteen arvioon. 
Ks. liite II.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksen alkuperäinen laatuluokitus olisi säilytettävä; siihen kuuluu vain 
'erinomainen' ja 'hyvä' laatuluokka. Parlamentti on jo hylännyt tiukemmat ja löyhemmät raja-
arvot ensimmäisessä käsittelyssä laajan enemmistön turvin. Komission alunperin hyväksymät 
arvot perustuvat WHO:n tekemiin tutkimuksiin ja ne tarjoavat suojelun korkean tason. 
Kolmannen luokan, 'riittävä', ottaminen mukaan pitäisi voimassa säilyttäisi vuoden 
1976 uimavesidirektiivin mukaisen sääntelyn ja se ei vastaisi WHO:n arvojen mukaisia 
vähimmäisvaatimuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 67
Liite I, taulukko 2, D sarake, Riittävä laatu

D Poistetaan.
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Riittävä laatu
200**
500**

** Perustuu 90-prosenttipisteen arvioon. 
Ks. liite II.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksen alkuperäinen laatuluokitus olisi säilytettävä; siihen kuuluu vain 
'erinomainen' ja 'hyvä' laatuluokka. Parlamentti on jo hylännyt tiukemmat ja löyhemmät raja-
arvot ensimmäisessä käsittelyssä laajan enemmistön turvin. Komission alunperin hyväksymät 
arvot perustuvat WHO:n tekemiin tutkimuksiin ja ne tarjoavat suojelun korkean tason. 
Kolmannen luokan, 'riittävä', ottaminen mukaan pitäisi voimassa säilyttäisi vuoden 1976 
uimavesidirektiivin mukaisen sääntelyn ja se ei vastaisi WHO:n arvojen mukaisia 
vähimmäisvaatimuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 68
Liite I, taulukko 2, D sarake, Riittävä laatu

D Poistetaan.
Riittävä laatu

200**
500**

** Perustuu 90-prosenttipisteen arvioon. 
Ks. liite II.

Or. en

Perustelu

Poistetaan neuvoston kannassa esitetty uusi tekijä, jotta voidaan palauttaa laatuarvoja 
koskevat säännökset komission ehdotuksen 4 ja 9 artiklan ja liitteen I mukaisiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Tarkistus 69
Liite II, 1 kohta "Huono laatu"
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Uimavedet on luokiteltava "huonoiksi", jos 
viimeisen arviointijaksona uimaveden laatua 
koskevissa tiedoissa mikrobiologisten 
laskentatulosten prosenttipisteetb ovat 
huonommatc kuin liitteessä I olevan 
D sarakkeen "riittävää laatua" osoittavat 
arvot.

Uimavedet on luokiteltava "huonoiksi", jos 
viimeisen arviointijaksona uimaveden laatua 
koskevissa tiedoissa mikrobiologisten 
laskentatulosten prosenttipisteetb ovat 
huonommatc kuin liitteessä I olevan 
C sarakkeen "hyvää laatua" osoittavat arvot.

Or. en

Perustelu

Poistetaan neuvoston kannassa esitetty uusi tekijä, jotta voidaan palauttaa laatuarvoja 
koskevat säännökset komission ehdotuksen 4 ja 9 artiklan ja liitteen I mukaisiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 70
Liite II, 1 kohta "Huono laatu"

Uimavedet on luokiteltava "huonoiksi", jos 
viimeisen arviointijaksona uimaveden laatua 
koskevissa tiedoissa mikrobiologisten 
laskentatulosten prosenttipisteetb ovat 
huonommatc kuin liitteessä I olevan 
D sarakkeen "riittävää laatua" osoittavat 
arvot.

Uimavedet on luokiteltava "huonoiksi", jos 
viimeisen arviointijaksona uimaveden laatua 
koskevissa tiedoissa mikrobiologisten 
laskentatulosten prosenttipisteetb ovat 
huonommatc kuin liitteessä I olevan 
D sarakkeen "hyvää laatua" osoittavat arvot.

Or. de

Perustelu

Katso liitteen taulukkoa I ja II koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 71
Liite II, 2 kohta "Riittävä laatu"

2. RIITTÄVÄ LAATU Poistetaan.
Uimavedet on luokiteltava "riittäviksi":
1) jos viimeisen arviointijakson uimaveden 
laatua koskevien tietojen perusteella 
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mikrobiologisten laskentatulosten 
prosenttipisteet ovat samat tai paremmat 
kuin liitteessä I olevan D sarakkeen 
"riittävää laatua" osoittavat arvot, ja
2) jos uimavesi on alttiina lyhytkestoiselle 
pilaantumiselle edellyttäen, että:
i) parhaillaan ollaan toteuttamassa 
asianmukaisia hallintatoimenpiteitä, 
mukaan lukien valvonta, 
ennakkovaroitusjärjestelmät ja seuranta, 
uimarien altistumisen ehkäisemiseksi 
varoituksella tai tarvittaessa uintikiellolla;
ii) parhaillaan ollaan toteuttamassa 
asianmukaisia hallintatoimenpiteitä 
pilaantumisen syiden ehkäisemiseksi, 
vähentämiseksi tai poistamiseksi; ja
iii) niiden näytteiden määrä, jotka jätettiin 
ottamatta huomioon 3 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti viimeisellä arviointijaksolla 
tapahtuneen lyhytkestoisen pilaantumisen 
vuoksi, on enintään 15 prosenttia kyseiselle 
kaudelle seuranta-aikatauluissa 
vahvistettujen näytteiden kokonaismäärästä 
tai enintään yksi näyte uimakautta kohti 
siten, että näistä kahdesta vaihtoehdosta 
valitaan määrältään suurempi.

Or. de

Perustelu

Katso liitteen taulukkoa I ja II koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 72
Liite II, 2 kohta "Riittävä laatu"

2. RIITTÄVÄ LAATU Poistetaan.
Uimavedet on luokiteltava "riittäviksi":
1) jos viimeisen arviointijakson uimaveden 
laatua koskevien tietojen perusteella 
mikrobiologisten laskentatulosten 
prosenttipisteet ovat samat tai paremmat 
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kuin liitteessä I olevan D sarakkeen 
"riittävää laatua" osoittavat arvot, ja
2) jos uimavesi on alttiina lyhytkestoiselle 
pilaantumiselle edellyttäen, että:
i) parhaillaan ollaan toteuttamassa 
asianmukaisia hallintatoimenpiteitä, 
mukaan lukien valvonta, 
ennakkovaroitusjärjestelmät ja seuranta, 
uimarien altistumisen ehkäisemiseksi 
varoituksella tai tarvittaessa uintikiellolla;
ii) parhaillaan ollaan toteuttamassa 
asianmukaisia hallintatoimenpiteitä 
pilaantumisen syiden ehkäisemiseksi, 
vähentämiseksi tai poistamiseksi; ja
iii) niiden näytteiden määrä, jotka jätettiin 
ottamatta huomioon 3 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti viimeisellä arviointijaksolla 
tapahtuneen lyhytkestoisen pilaantumisen 
vuoksi, on enintään 15 prosenttia kyseiselle 
kaudelle seuranta-aikatauluissa 
vahvistettujen näytteiden kokonaismäärästä 
tai enintään yksi näyte uimakautta kohti 
siten, että näistä kahdesta vaihtoehdosta 
valitaan määrältään suurempi.

Or. en

Perustelu

Poistetaan neuvoston kannassa esitetty uusi tekijä, jotta voidaan palauttaa laatuarvoja 
koskevat säännökset komission ehdotuksen 4 ja 9 artiklan ja liitteen I ja II mukaisiksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 73
Liite II, 4 kohta, 1 a kohta (uusi)

1 a) uintikauden pituutta ja 
hallintatoimenpiteitä määriteltäessä on 
otettu huomioon myös muu virkistyskäyttö.

Or. en
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Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen liitteeseen II sisältynyt säännös.

Tarkistuksen esittäjä(t): Guido Sacconi

Tarkistus 74
Liite II, 4 kohta, Erinomainen laatu, 2 kohdan iii alakohta

iii) niiden näytteiden määrä, jotka jätettiin 
ottamatta huomioon 3 artiklan 6 kohdan 
mukaisesti viimeisellä arviointijaksolla 
tapahtuneen lyhytkestoisen pilaantumisen 
vuoksi, on enintään 15 prosenttia kyseiselle 
kaudelle seuranta-aikatauluissa 
vahvistettujen näytteiden kokonaismäärästä 
tai enintään yksi näyte uimakautta kohti 
siten, että näistä kahdesta vaihtoehdosta 
valitaan määrältään suurempi.

Poistetaan.

Or. it

Perustelu

Ei ole suotavaa, että näytteitä voidaan olla ottamatta huomioon lyhytkestoisen pilaantumisen 
vuoksi, vaikka kyseinen uimavesi olisikin laadultaan erinomaista. Erinomaiselle uimavedelle 
asetettu tärkeä vaatimus on, että ne eivät joudu minkäänlaiselle saastumiselle alttiiksi, vaikka, 
jos saastuminen on ennakoitavissa, uimareiden suojelemiseksi altistumiselta voidaankin 
toteuttaa toimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 75
Liite II, Huomautukset, b kohdan 2 alakohta

Tietojen todennäköisyystiheysfunktion 
ylempi 90. prosenttipiste saadaan 
seuraavasta yhtälöstä: ylempi 90. 
prosenttipiste = antilog (µ + 1,282 σ)

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Poistetaan yhteisessä kannassa esitetty uusi tekijä laatua koskevien säännösten 
palauttamiseksi komission ehdotuksen 4 ja 9 artiklan ja liitteen I ja II mukaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 76
Liite III, 1 kohdan b alakohta

b) niiden pilaantumisen syiden 
määrittäminen ja arviointi, jotka saattavat 
vaikuttaa uimaveteen ja heikentää uimarien 
terveyttä;

b) kaikkien niiden pilaantumisen 
mahdollisten lähteiden ja syiden määrän ja 
laadun määrittäminen ja arviointi, jotka 
saattavat vaikuttaa uimaveteen ja heikentää 
uimarien terveyttä sekä uimaveden 
ympäristölaadun arvioiminen direktiivin 
2000/60/EY mukaisesti. On arvioitava, 
onko saastuminen satunnaista vai 
jatkuvaa, millaisia kaikki saastepäästöt ja 
mahdolliset saastepäästöt ovat ja mitkä 
niiden määrät ovat sekä mitkä niiden 
vaikutukset ovat sen mukaan, kuinka 
kaukana ne sijaitsevat uimavedestä;

Or. en

Perustelu

Palautetaan komission ehdotuksen liitteen III c kohta sellaisena kuin se muutettuna 
ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 (EUVL C 82, 1.4.2004) hyväksytyllä 
tarkistuksella 33.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Tarkistus 77
Liite III, 1 kohdan f a kohta (uusi)

f a) arviointi siitä, saadaanko seurannasta 
edustavaa tietoa muunlaista 
virkistyskäyttöä varten, jossa on vastaava 
riski veden nielemiseen kuin uimisessa 
(esimerkiksi purjelautailu ja melonta),

Or. en

Perustelu

Palautetaan vastaava säännös komission ehdotuksen liitteestä III.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 78
Liite III, 2 kohdan 1 alakohta

1. Jos uimavesi on luokiteltu "hyväksi", 
"riittäväksi" tai "huonoksi", 
uimavesiprofiili on tarkistettava 
säännöllisesti sen arvioimiseksi, onko 
mikään 1 kohdassa luetelluista seikoista 
muuttunut. Profiili on tarvittaessa saatettava 
ajan tasalle. Tarkistusten tiheys ja laajuus on 
määritettävä pilaantumisen luonteen ja 
vakavuuden perusteella. Kyseisten 
tarkistusten on kuitenkin oltava ainakin 
säännösten mukaisia, ja ne on suoritettava 
vähintään jäljempänä olevassa taulukossa 
määritetyllä tiheydellä.

1. Jos uimavesi on luokiteltu "hyväksi" tai 
"huonoksi", uimavesiprofiili on tarkistettava 
säännöllisesti sen arvioimiseksi, onko 
mikään 1 kohdassa luetelluista seikoista 
muuttunut. Profiili on tarvittaessa saatettava 
ajan tasalle. Tarkistusten tiheys ja laajuus on 
määritettävä pilaantumisen luonteen ja 
vakavuuden perusteella. Kyseisten 
tarkistusten on kuitenkin oltava ainakin 
säännösten mukaisia, ja ne on suoritettava 
vähintään jäljempänä olevassa taulukossa 
määritetyllä tiheydellä.

Or. de

Perustelu

Katso liitteen taulukkoa I ja II koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin, Caroline Lucas

Tarkistus 79
Liite III, 2 kohdan 1 alakohta

1. Jos uimavesi on luokiteltu "hyväksi", 
"riittäväksi" tai "huonoksi", 
uimavesiprofiili on tarkistettava 
säännöllisesti sen arvioimiseksi, onko 
mikään 1 kohdassa luetelluista seikoista 
muuttunut. Profiili on tarvittaessa saatettava 
ajan tasalle. Tarkistusten tiheys ja laajuus on 
määritettävä pilaantumisen luonteen ja 
vakavuuden perusteella. Kyseisten 
tarkistusten on kuitenkin oltava ainakin 
säännösten mukaisia, ja ne on suoritettava 
vähintään jäljempänä olevassa taulukossa 
määritetyllä tiheydellä.

1. Jos uimavesi on luokiteltu "hyväksi" tai 
"huonoksi", uimavesiprofiili on tarkistettava 
säännöllisesti sen arvioimiseksi, onko 
mikään 1 kohdassa luetelluista seikoista 
muuttunut. Profiili on tarvittaessa saatettava 
ajan tasalle. Tarkistusten tiheys ja laajuus on 
määritettävä pilaantumisen luonteen ja 
vakavuuden perusteella. Kyseisten 
tarkistusten on kuitenkin oltava ainakin 
säännösten mukaisia, ja ne on suoritettava 
vähintään jäljempänä olevassa taulukossa 
määritetyllä tiheydellä.

Or. en
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Perustelu

Poistetaan yhteisessä kannassa esitetty uusi tekijä laatua koskevien säännösten 
palauttamiseksi komission ehdotuksen 4 ja 9 artiklan ja liitteen I ja II mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 80
Liite III, 2 kohdan taulukko, 3 sarake, "Riittävä"

"Riittävä" Poistetaan.
kolmen vuoden välein
a–f alakohta

Or. de

Perustelu

Katso liitteen taulukkoa I ja II koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber

Tarkistus 81
Liite III, 2 kohdan 2 alakohta

Jos uimavesi on aiemmin luokiteltu 
"erinomaiseksi", uimavesiprofiilit on 
tarkistettava ja tarvittaessa saatettava ajan 
tasalle ainoastaan, jos luokitus muuttuu 
"hyväksi", "riittäväksi" tai "huonoksi". 
Tarkistuksen on katettava kaikki 1 kohdassa 
mainitut seikat.

Jos uimavesi on aiemmin luokiteltu 
"erinomaiseksi", uimavesiprofiilit on 
tarkistettava ja tarvittaessa saatettava ajan 
tasalle ainoastaan, jos luokitus muuttuu 
"hyväksi" tai "huonoksi". Tarkistuksen on 
katettava kaikki 1 kohdassa mainitut seikat.

Or. de

Perustelu

Katso liitteen taulukkoa I ja II koskevan tarkistuksen perustelu.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 82
Liite III, 2 kohdan 2 alakohta

Jos uimavesi on aiemmin luokiteltu 
"erinomaiseksi", uimavesiprofiilit on 
tarkistettava ja tarvittaessa saatettava ajan 
tasalle ainoastaan, jos luokitus muuttuu 
"hyväksi", "riittäväksi" tai "huonoksi".
Tarkistuksen on katettava kaikki 1 kohdassa 
mainitut seikat.

Jos uimavesi on aiemmin luokiteltu 
"erinomaiseksi", uimavesiprofiilit on 
tarkistettava ja tarvittaessa saatettava ajan 
tasalle ainoastaan, jos luokitus muuttuu 
"hyväksi" tai "huonoksi". Tarkistuksen on 
katettava kaikki 1 kohdassa mainitut seikat.

Or. en

Perustelu

Poistetaan yhteisessä kannassa esitetty uusi tekijä laatua koskevien säännösten 
palauttamiseksi komission ehdotuksen 4 ja 9 artiklan ja liitteen I, II ja III mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 83
Liite III, 4 kohta

4. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on tarvittaessa esitettävä 
yksityiskohtaisen kartan muodossa.

4. Edellä 1 kohdan a ja b alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on esitettävä 
yksityiskohtaisen kartan muodossa.

Or. en

Perustelu

Palautetaan vastaava säännös komission ehdotuksen liitteestä III.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie Anne Isler Béguin ja Caroline Lucas

Tarkistus 84
Liite V, 4 kohdan 3 alakohta

Näytteenoton ja analysoinnin välisen ajan on 
oltava mahdollisimman lyhyt. On
suositeltavaa analysoida näytteet saman 
työpäivän aikana. Jos tämä ei ole 
mahdollista käytännön syistä, näytteet on 

Näytteenoton ja analysoinnin välisen ajan on 
oltava mahdollisimman lyhyt. On 
suositeltavaa analysoida näytteet saman 
työpäivän aikana. Jos tämä ei ole 
mahdollista käytännön syistä, näytteet on 
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käsiteltävä 24 tunnin aikana. Tällä välin 
näytteet on säilytettävä pimeässä lämpötilan 
ollessa 4 °C ± 3 °C.

käsiteltävä 24 tunnin aikana. Tällä välin 
näytteet on säilytettävä pimeässä lämpötilan 
ollessa 4 °C ± 3 °C. Jos analysointi 
viivästyy näytteenotosta, mitattu 
bakteeripitoisuus on mukautettava käyttäen 
tunnettua T-90-kaavaa, jotta se vastaisi 
näytteenottohetken bakteeripitoisuutta.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2003 (EUVL C 82, 1.4.2004) 
hyväksytty tarkistus 75. Bakteerit hajoavat 4-asteisessakin vedessä. Sen varmistamiseksi, että 
mittaus vastaa näytteenottohetken pitoisuutta, on syytä tehdä yksinkertainen 
korjaustoimenpide tunnetun kaavan (T-90-hajoaminen) mukaisesti.
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