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A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása

Módosítás: 20
(6) preambulumbekezdés

(6) A Szerződés alapján környezetpolitikája 
kidolgozása során a Közösség figyelembe 
veszi — többek között — a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki adatokat. Ennek 
az irányelvnek tudományos bizonyítékokat 
kell igénybe vennie a mikrobiológiai 
egészségügyi kockázatok előrejelzésére 
vonatkozó legmegbízhatóbb 
jelzőparaméterek megállapítása, valamint a 
védettség magas szintjének elérése 
érdekében. Sürgősen további járványügyi 
vizsgálatokat kell végezni a fürdőzéssel, 
különösen az édesvízi fürdőzéssel 
összefüggő egészségügyi kockázatokra 

(6) A Szerződés alapján környezetpolitikája 
kidolgozása során a Közösség figyelembe 
veszi — többek között — a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki adatokat. Ennek 
az irányelvnek tudományos bizonyítékokat 
kell igénybe vennie a mikrobiológiai, fizikai 
és vegyi egészségügyi kockázatok
előrejelzésére vonatkozó legmegbízhatóbb 
jelzőparaméterek megállapítása, valamint a 
védettség magas szintjének elérése 
érdekében. Sürgősen további járványügyi 
vizsgálatokat kell végezni a fürdőzéssel, 
különösen az édesvízi fürdőzéssel 
összefüggő egészségügyi kockázatokra 
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vonatkozóan. vonatkozóan. 

Er. en

Indokolás

A 2003. október 21-én elfogadott  első olvasat (HL C 82., 2004.4.1.) 2.  és 58. módosításának 
részleges visszahelyezése.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása

Módosítás: 21
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) Ennek az irányelvnek figyelembe kell 
vennie a társadalmi változásoknak, 
valamint a sportban használt új 
anyagoknak és felszereléseknek 
köszönhetően népszerűvé vált új vízi 
szabadidős tevékenységeket.

Er. en

Indokolás

A bizottsági javaslat eredeti (10) preambulumbekezdésének visszahelyezése.

Az Európai Unió fürdővizei közül sokban ma már mindennapos az újfajta vízi sportok 
jelenléte. E sportok űzése során a víznyelés kockázata pontosan ugyanakkora, mint a fürdőzés 
során. Ezért szükség van annak biztosítására, hogy ez az irányelv bizonyos mértékben az 
újfajta sportokat űző emberekre is vonatkozzon.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása

Módosítás: 22
(11) preambulumbekezdés 

(11) 1998. június 25-én a Közösség aláírta a 
környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 

(11) 1998. június 25-én a Közösség aláírta a 
környezeti ügyekben az információhoz való 
hozzáférésről, a nyilvánosságnak a 
döntéshozatalban történő részvételéről és az 
igazságszolgáltatáshoz való jog 



AM\562390HU.doc 3/41 PE 355.592v02-00

Külső fordítás

HU

biztosításáról szóló ENSZ-EGB-egyezményt 
(Aarhusi Egyezmény). A közösségi jogot 
megfelelően hozzá kell igazítani ehhez az 
egyezményhez annak a Közösség általi 
megerősítése céljából. Éppen ezért 
helyénvaló, hogy ez az irányelv 
tartalmazzon rendelkezéseket a nyilvánosság 
információhoz való hozzáféréséről és a 
végrehajtásában történő részvételéről.

biztosításáról szóló ENSZ-EGB-egyezményt 
(Aarhusi Egyezmény). A közösségi jogot 
megfelelően hozzá kell igazítani ehhez az 
egyezményhez annak a Közösség általi 
megerősítése céljából. Éppen ezért 
helyénvaló, hogy ez az irányelv 
tartalmazzon rendelkezéseket a nyilvánosság 
információhoz való hozzáféréséről és a 
végrehajtásában történő részvételéről a 
környezeti információkhoz való nyilvános 
hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 
2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek1, valamint a környezettel 
kapcsolatos egyes tervek és programok 
kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről 
szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek2

megfelelően.
1 HL L 4., 2003.2.14, 26. o.
2 HL L 156., 2003.6.25. 17. o.

Er. en

Indokolás

A bizottsági javaslat (13) preambulumbekezdésének visszahelyezése módosított és frissített 
formában.

Mivel az Aarhusi Egyezmény vonatkozó rendelkezései két irányelvvel kerültek végrehajtásra, 
ezért azokat az irányelveket meg kell említeni.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása

Módosítás: 23
(14) preambulumbekezdés

(14) A közösségi fürdővizekkel kapcsolatos 
politika állandó fontossága nyilvánvaló 
minden fürdési idényben, mivel megvédi a 
lakosságot a közösségi fürdőterületeken, 
vagy azok közelében a vizekbe 
véletlenszerűen vagy tartósan kibocsátott 
szennyezésektől. A fürdők vizének átlagos 

(14) A közösségi fürdővizekkel kapcsolatos 
politika állandó fontossága nyilvánvaló 
minden fürdési idényben, mivel megvédi a 
lakosságot a közösségi fürdőterületeken, 
vagy azok közelében a vizekbe 
véletlenszerűen vagy tartósan kibocsátott 
szennyezésektől. A fürdők vizének átlagos 
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minősége jelentősen javult a 76/160/EGK 
irányelv hatálybalépése óta. Mindazonáltal, 
az említett irányelv a hetvenes évek tudását 
és tapasztalatát tükrözi. A fürdővíz-
használati szokások azóta megváltoztak, 
csakúgy, mint a tudományos és műszaki 
tudás szintje is.  Ezért az említett irányelvet 
hatályon kívül kell helyezni,

minősége jelentősen javult a 76/160/EGK 
irányelv hatálybalépése óta. Mindazonáltal, 
az említett irányelv a hetvenes évek tudását 
és tapasztalatát tükrözi. A fürdővíz-
használati és szabadidős szokások azóta 
megváltoztak, csakúgy, mint a tudományos 
és műszaki tudás szintje is.  Ezért az említett 
irányelvet hatályon kívül kell helyezni,

Er. en

Indokolás

A bizottsági javaslat eredeti (4) preambulumbekezdése egyes részeinek visszahelyezése.

Az Európai Unió fürdővizei közül sokban ma már mindennapos az újfajta vízi sportok 
jelenléte. E sportok űzése során a víznyelés kockázata pontosan ugyanakkora, mint fürdőzés 
során. Ezért szükség van annak biztosítására, hogy ez az irányelv bizonyos mértékben az 
újfajta sportokat űző emberekre is vonatkozzon.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása

Módosítás: 24
1. cikk, (2) bekezdés

(2) Ezen irányelv célja a környezet 
minőségének megőrzése, védelme és 
javítása, az emberi egészség védelme a 
2000/60/EK irányelv rendelkezéseinek 
kiegészítéseként.

(2) Ezen irányelv célja a környezet 
minőségének megőrzése, védelme és 
javítása, az emberi egészség védelme 
kiegészítve és támogatva a 2000/60/EK 
irányelvben meghatározott célkitűzéseket, 
intézkedéseket és az egységes kémiai 
szabványt.

Er. en

Indokolás

A 2003. október 21-én elfogadott első olvasat (HL C 82., 2004.4.1.) 4. módosításának 
visszahelyezése.

A fürdővizeknek is meg kell felelniük a víz-keretirányelv kémiai vízminőségi szabványainak.
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Adamos Adamou módosítása

Módosítás: 25
1. cikk, (2) bekezdés

(2) Ezen irányelv célja a környezet 
minőségének megőrzése, védelme és 
javítása, és az emberi egészség védelme a 
2000/60/EK irányelv rendelkezéseinek 
kiegészítéseként.

(2) Ezen irányelv célja a környezet 
minőségének megőrzése, védelme és 
javítása, az emberi egészségnek a vegyi és 
mikrobiológiai szennyeződésektől való 
védelme a fürdőzés vagy egyéb vízzel 
kapcsolatos szabadidős tevékenységek 
során a 2000/60/EK irányelv 
rendelkezéseinek kiegészítéseként.

Er. en

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása

Módosítás: 26
1. cikk, (3) bekezdés

(3) Ezen irányelv hatálya kiterjed a felszíni 
vizek minden olyan elemére, amelyben az 
illetékes hatóság megítélése szerint 
nagyszámú ember fürdőzik, és amelyre 
vonatkozóan nem rendelt el állandó tilalmat, 
vagy nem adott ki a fürdést tartósan 
ellenjavalló tájékoztatást (a továbbiakban: 
fürdővíz).  Az irányelv hatálya nem terjed ki 
a(z):

(3) Ezen irányelv hatálya kiterjed a felszíni 
vizek minden olyan elemére, amelyben

i) az illetékes hatóság megítélése szerint 
nagyszámú ember fürdőzik, vagy

ii) közösségi szervek vagy kereskedelmileg 
érdekelt felek aktívan népszerűsítik a 
fürdőzést, vagy

iii) egy elismert szervezet régóta folytat 
felkészülési vagy versenyzési célokkal egyéb 
szabadidős tevékenységeket,

és amelyre vonatkozóan az illetékes hatóság 
nem rendelt el állandó tilalmat, vagy nem 
adott ki a fürdést tartósan ellenjavalló 
tájékoztatást (a továbbiakban: fürdővíz).  Az 
irányelv hatálya nem terjed ki a(z):
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a) uszodákra és gyógyfürdőkre; a) uszodákra és gyógyfürdőkre;
b) mesterséges vízterekben gyógyászati célra 
használt vagy vízkezelési módszereknek 
alávetett vizekre;

b) mesterséges vízterekben gyógyászati célra 
használt vagy vízkezelési módszereknek 
alávetett vizekre;

c) mesterségesen létesített zárt vizekre, 
melyek nincsenek összeköttetésben sem 
felszíni, sem talajvizekkel.

c) mesterségesen létesített zárt vizekre, 
melyek nincsenek összeköttetésben sem 
felszíni, sem talajvizekkel.

Er. en

Indokolás

A kompromisszumos megoldás érdekében a bizottsági javaslat 3. cikke (1) bekezdése b) 
pontjának, valamint az első olvasat 7. módosításának visszahelyezése módosított formában.

A fürdővíz meghatározásának tartalmaznia kell a fürdőzés céljából népszerűsített felszíni 
vizeket is. A szabadidős célokra használt vizeket is ide kellene sorolni, azonban 
kompromisszumos megoldásként csak azokat a területeket, ahol a szabadidős tevékenység 
rendszeres.

Frederika Brepoels módosítása 

Módosítás: 27
1. cikk, (3) bekezdés, bevezetés

3. Ezen irányelv hatálya kiterjed a felszíni 
vizek minden olyan elemére, amelyben az 
illetékes hatóság megítélése szerint 
nagyszámú ember fürdőzik, és amelyre 
vonatkozóan nem rendelt el állandó tilalmat, 
vagy nem adott ki a fürdést tartósan 
ellenjavalló tájékoztatást (a továbbiakban: 
fürdővíz).

3. Ezen irányelv használatában a 
„fürdővíz” kifejezés kiterjed valamennyi 
olyan folyó- vagy álló- édesvízre, vagy 
ennek részeire, és tengervízre, amelyben:

– a fürdés kimondottan megengedett az 
egyes tagállamok erre jogosult hatóságai 
által, vagy
– a fürdés nem tilos, és rendszerint 
nagyszámú fürdőző szokta igénybe venni.

Er. nl
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Indokolás

A „fürdővíz” új, általánosabb és átfogóbb meghatározása túl nagy teret enged a szabad 
megítélésnek, és korlátozná a tagállamokat abban, hogy fellépjenek a jó minőségű fürdővíz 
biztosításának érdekében. Ezért javasoljuk a „fürdővíz” 76/160/EGK irányelvben található, 
eredeti meghatározását, mivel az kevésbé vitatható.

Adamos Adamou módosítása

Módosítás: 28
1. cikk, (3) bekezdés, ca) pont (új)

ca) egyéb olyan szabadidős tevékenységekre 
használt vizekre, amelyeket apály idején 
számítva a parttól legalább 100 méterre 
vagy nem a fürdési idényben végeznek, 
feltéve, hogy ezek a vizek nincsenek kitéve 
városi szennyvíz vagy más szennyező 
források következtében a szennyeződés 
kockázatának.

Er. en

Adamos Adamou módosítása

Módosítás: 29
2. cikk, 1) pont

„Fürdővíz”: minden folyó vagy álló felszíni 
szárazföldi víz, átmeneti víz vagy parti 
tengervíz (vagy annak részei), amelyben:

a) nem tilos a fürdés, és rendszerint 
nagyszámú fürdőző veszi igénybe a fürdési 
idény alatt, vagy
b) egyéb szabadidős tevékenységeket 
végeznek, feltéve, hogy ezek a vizek 
különösen ki vannak téve a szennyeződés 
kockázatának városi szennyvíz vagy más 
szennyező források következtében, vagy
c) való fürdőzést közösségi szervek vagy 
kereskedelmileg érdekelt felek aktívan 
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népszerűsítik.

Er. en

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 30
2. cikk, 7) pont, fa) alpont (új)

fa) vészhelyzeti tervek és felügyeleti 
rendszer létrehozása;

Er. en

Indokolás

A bizottsági javaslat3. cikke (3) bekezdése g) pontjának visszahelyezése.

Ez összhangban van az előadó 6. módosításával, amelyben javasolja a bizottsági javaslat 12. 
cikkének újbóli bevezetését.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 31
2. cikk, 7) pont, a) alpont (új)

7a) Az „egyéb szabadidős tevékenységek” 
kifejezés azokat a tevékenységeket jelenti, 
amelyek végzése során a vízen történő 
mozgáshoz eszközöket használnak, és 
eközben jelentős veszélye van annak, hogy 
vizet nyeljenek, például a széllovaglás, a 
szörfözés vagy a kajakozás.

Er. en
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Indokolás

A bizottsági javaslat 3. cikke (4) bekezdésének visszahelyezése.

Szükséges az „egyéb szabadidős tevékenységek” kifejezés meghatározása az előadó 9. 
módosításával összhangban, amelyben javasolja az egyéb szabadidős tevékenységekre 
vonatkozó egyes elvárások bevezetését.

Hegyi Gyula módosítása

Módosítás: 32
2. cikk, 8) pont

8) „Rövid távú szennyezés”: az I. melléklet 
„A” oszlopa szerint értelmezett 
mikrobiológiai szennyezés, amelynek 
egyértelműen azonosítható okai vannak, 
általában nem befolyásolja hozzávetőleg 72 
óránál tovább a fürdővizek minőségét, és 
amelynek az előrejelzésére és kezelésére az 
illetékes hatóság eljárásokat állapított meg a 
II. mellékletben meghatározottaknak 
megfelelően.

8) „Rövid távú szennyezés”: az I. melléklet 
„A” oszlopa szerint értelmezett 
mikrobiológiai szennyezés, amelynek 
egyértelműen azonosítható okai vannak, 
általában nem befolyásolja az ok 
megszüntetését követő 48 óránál tovább a 
fürdővizek minőségét és nem tart tovább 
hozzávetőleg 72 óránál, és amelynek az 
előrejelzésére és kezelésére az illetékes 
hatóság eljárásokat állapított meg a II. 
mellékletben meghatározottaknak 
megfelelően.

Er. en

Indokolás

Gyakran előfordul, hogy nehéz megállapítani a rövid távú szennyezés kezdetének időpontját, 
ezért szükség van egyértelműbb és pontosabb meghatározásra. Az „egyértelműen 
azonosítható okok” megszűnését is egyértelműbben meg lehet határozni.

Adriana Poli Bortone módosítása 

Módosítás: 33
3. cikk, (4) bekezdés 
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(4) Minden fürdési idény kezdete előtt, de 
legelőször az ezen irányelv hatálybalépését 
követő harmadik teljes fürdési idény kezdete 
előtt minden fürdővízre minőségellenőrzési 
ütemtervet kell készíteni. A minőség 
ellenőrzésére legkésőbb a 
minőségellenőrzési ütemtervben megjelölt 
időpontot követő négy napon belül sort kell 
keríteni.

(4) Minden fürdési idény kezdete előtt, de 
legelőször az ezen irányelv hatálybalépését 
követő harmadik teljes fürdési idény kezdete 
előtt minden fürdővízre minőségellenőrzési 
ütemtervet kell készíteni. A minőség 
ellenőrzésére legkésőbb a 
minőségellenőrzési ütemtervben megjelölt 
időpontot, vagy a (7) és (7a) bekezdésben 
említett felfüggesztést követően a 
minőségellenőrzési ütemterv újbóli 
megkezdésének időpontját követő négy 
napon belül sort kell keríteni.

Er. it

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy még abban az esetben is, ha a 
megfigyelést rendellenességek vagy a megfigyelés veszélyességéhez vagy 
kivitelezhetetlenségéhez vezető helyzet miatt felfüggesztik, a helyzet normalizálódását 
követően szükség van egy 4 napos mintavételi időszakra.

Adriana Poli Bortone módosítása 

Módosítás: 34
3. cikk, (7a) bekezdés (új)

(7a) A mintavétel megvalósíthatatlanságát 
eredményező meteorológia helyzet vagy vis 
maior fennállása esetén a (4) bekezdésben 
említett minőségellenőrzési ütemterv 
felfüggeszthető, és a veszélyhelyzet és/ vagy 
kivitelezhetetlenség megszűnését követően 
azonnal folytatható.

Er. it

Indokolás

A (7) bekezdés rendelkezéseihez hasonlóan a felfüggesztés engedélyezését olyan helyzetekben 
is lehetővé kell tenni, amikor a mintavételezés veszély vagy vis maior – például viharos tenger 
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vagy szélsőséges időjárási viszonyok – fennállása miatt nem kivitelezhető.

Guido Sacconi módosítása 

Módosítás: 35
5. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) „tűrhető”; törölve

Er. it

Indokolás

A fürdővíz „tűrhető” minőségét nem irányozza elő a bizottsági javaslat és az első olvasat 
módosításai sem vezették be.
A közös álláspont és a mellékletek megfogalmazása ennek megfelelően módosítandó.

Richard Seeber módosítása 

Módosítás: 36
5. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) „tűrhető”; törölve

Er. de

Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. és 2. táblázatában tett  módosítások  indokolását.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 37
5. cikk, (1) bekezdés, b) pont

b) „tűrhető”; törölve

Er. en
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Indokolás

A közös állásfoglalás egy új elemének törlése a minőségi állapotra vonatkozó 
rendelkezéseknek a bizottsági javaslat 4. és 9. cikkének megfelelően történő visszahelyezése 
érdekében. 

Horizontális módosítás – amennyiben ezt a módosítást elfogadják a törvénykezés szövegében 
– beleértve a mellékleteket is – valamennyi hivatkozást ennek megfelelően módosítani kell.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 38
5. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamoknak a 2015. évi fürdési 
idény végéig biztosítaniuk kell valamennyi 
fürdővíz  legalább „tűrhető” minőségét. A 
tagállamoknak általuk megfelelőnek tartott, 
realisztikus és arányos intézkedéseket kell 
hozniuk a „kiváló” vagy „jó” osztályba 
sorolt fürdővizek számának növelése 
érdekében.

(3) A tagállamoknak a 2011. évi fürdési 
idény végéig biztosítaniuk kell valamennyi 
fürdővíz  legalább „jó” minőségét, valamint 
hogy a víz kémiai állapotára vonatkozó
célkitűzések megvalósuljanak a
2000/60/EK irányelvben meghatározott 
feltételeknek, osztályozásnak és 
határidőknek megfelelően. A 
tagállamoknak általuk megfelelőnek tartott, 
realisztikus és arányos intézkedéseket kell 
hozniuk a „kiváló” osztályba sorolt 
fürdővizek számának növelése érdekében.

Er. en

Indokolás

A bizottsági javaslat 8. cikkének (3) bekezdésével összhangban a minőségi állapot 
megvalósítására vonatkozó korábbi időpont újbóli bevezetése, az első olvasatban elfogadott 
16. módosítás visszahelyezése, valamint a minőségi állapot visszahelyezése összhangban a 
bizottsági javaslat 4. és 9. cikkével.

A Bizottság a hatálybalépést követően öt évet javasolt (a végrehajtás két évét követően még 
három évet). Valószínű, hogy ezen irányelv 2006 elején lép hatályba, ezért ésszerű az új 
időpontot a 2001. évi fürdőidény végében meghatározni. A tagállamok számára ez több időt 
adna, mint az eredetileg javasolt öt év.
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Frederika Brepoels módosítása 

Módosítás: 39
5. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamoknak a 2015. évi fürdési 
idény végéig biztosítaniuk kell valamennyi 
fürdővíz legalább „tűrhető” minőségét. A 
tagállamoknak általuk megfelelőnek tartott, 
realisztikus és arányos intézkedéseket kell 
hozniuk a „kiváló” vagy „jó” osztályba 
sorolt fürdővizek számának növelése 
érdekében.

(3) A tagállamoknak a 2015. évi fürdési 
idény végéig biztosítaniuk kell valamennyi 
fürdővíz legalább „tűrhető” minőségét. A 
tagállamoknak általuk megfelelőnek tartott, 
minden szükséges intézkedést meg kell 
hozniuk a „kiváló” vagy „jó” osztályba 
sorolt fürdővizek számának növelése 
érdekében.

Er. nl

Indokolás

A cél a fürdővíz minőségének olyan mértékű javítása, hogy az a legmagasabb kategóriába 
kerüljön a meghatározott időszakom belül; valamint a tagállamoknak kell megítélni, hogy 
milyen intézkedésekre van szükség.

Richard Seeber módosítása 

Módosítás: 40
5. cikk, (3) bekezdés

(3) A tagállamoknak a 2015. évi fürdési 
idény végéig biztosítaniuk kell valamennyi 
fürdővíz  legalább „tűrhető” minőségét. A 
tagállamoknak általuk megfelelőnek tartott, 
realisztikus és arányos intézkedéseket kell 
hozniuk a „kiváló” vagy „jó” osztályba 
sorolt fürdővizek számának növelése 
érdekében.

(3) A tagállamoknak a 2015. évi fürdési 
idény végéig biztosítaniuk kell valamennyi 
fürdővíz  legalább „jó” minőségét. A 
tagállamoknak általuk megfelelőnek tartott, 
realisztikus és arányos intézkedéseket kell 
hozniuk a „kiváló” osztályba sorolt 
fürdővizek számának növelése érdekében.

Er. de

Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. és 2. táblázatának módosításait.
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Richard Seeber módosítása 

Módosítás: 41
5. cikk, (4) bekezdés

(4) Mindazonáltal, a (3) bekezdésben foglalt 
általános követelmény ellenére, az 
ideiglenesen „kifogásolt minőségűnek” 
osztályozott fürdővizek is kielégíthetik ezen 
irányelv előírásait. Azokat az okokat, 
amelyek miatt a fürdővíz nem érte el a 
„tűrhető” minőségi állapotot, meg kell 
határozni.  Ilyen esetekben a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alábbi feltétel 
teljesülését: 

(4) Mindazonáltal, a (3) bekezdésben foglalt 
általános követelmény ellenére, az 
ideiglenesen „kifogásolt minőségűnek” 
osztályozott fürdővizek is kielégíthetik ezen 
irányelv előírásait. Azokat az okokat, 
amelyek miatt a fürdővíz nem érte el a „jó” 
minőségi állapotot, meg kell határozni.  
Ilyen esetekben a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell az alábbi feltétel 
teljesülését:

Er. de

Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. és 2. táblázatának módosításait.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 42
5. cikk, (4) bekezdés, a) pont, ia) alpont (új)

ia) a kifogásolt minőség okainak 
meghatározása; és

Er. en

Indokolás

A bizottsági javaslat 13. cikke (2) bekezdésének visszahelyezése.

Fontos egyértelműen megkövetelni a kifogásolt minőség okainak meghatározását.
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Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 43
5. cikk, (4) bekezdés, ii) alpont

ii) a szennyezés okainak megelőzését 
csökkentését vagy megszüntetését célzó 
irányítási intézkedéseket.

ii) a szennyezés okainak megelőzését 
csökkentését vagy megszüntetését célzó 
intézkedések végrehajtását; ezen 
intézkedéseknek három éven belül pozitív 
változásokat kell eredményezni.

Er. en

Indokolás

A bizottsági javaslat 13. cikke (2) bekezdésének visszahelyezése.

Helyénvalóbb az irányítási intézkedések helyett az intézkedésekről általánosságban beszélni, 
különösen azért, mert azok – többek között – az okok megelőzésére hivatottak. A meghozott 
intézkedéseknek adott időtartamon belül eredményhez kell vezetniük.

Frederika Brepoels és Ria Oomen-Ruijten módosítása 

Módosítás: 44
5. cikk, (4) bekezdés, a) pont, iia) alpont (új)

iia) a nyilvánosság tájékoztatását könnyen 
érthető, egyszerű szimbólumok segítségével, 
az érintett szennyezés vagy szennyeződés 
ismert okairól, és valamennyi foganasított 
vagy tervezett intézkedésről a fürdővíz-
profil alapján.

Er. nl

Indokolás

Az első olvasat 2003. október 21-én elfogadott 18. módosításának visszahelyezése 
fogalmazási módosításokkal együtt, mivel a módosítást a fürdővíz osztályozásával kapcsolatos 
5. cikk figyelembevételével kell értelmezni. A cél tehát elsősorban nem a nyilvánosság 
figyelmeztetése, hanem tájékoztatása. A kutatások továbbá azt mutatják, hogy a szennyezés 
forrásai nem mindig azonosíthatók. Következésképpen a nyilvánosságot csak az ismert 
okokról lehet tájékoztatni. Az utolsó pontot azért kell hozzáadni, mert helyénvaló a 
nyilvánosságot a tervezett, fürdővíz-profilra épülő intézkedésekről is tájékoztatni.
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Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 45
5. cikk, (4) bekezdés, b) pont

b) Ha egy fürdővizet öt egymást követő éven 
át „kifogásolt” minőségi osztályba 
sorolnak, állandó fürdőzési tilalmat vagy 
ellenjavallatot kell bevezetni. 
Mindazonáltal, a tagállam az ötéves időszak 
vége előtt is bevezetheti az állandó fürdőzési 
tilalmat, vagy ellenjavallatot, ha úgy ítéli 
meg, hogy a „tűrhető” minőség elérése 
nem, vagy csak aránytalanul magas 
költségek árán lenne lehetséges.

b) Ha egy fürdővizet három éven belül nem 
sorolnak a „jó” minőségi osztályba, azt úgy 
tekintik, hogy nem felel meg ezen irányelv 
rendelkezéseinek.

Er. en

Indokolás

A bizottsági javaslat 13. cikke (2) bekezdésének visszaillesztése.

A tiltásokat csak átmeneti intézkedésként kell bevezetni – nem tehetik lehetővé a jó minőségi 
állapot megvalósítására vonatkozó kötelezettség kikerülését.

Frederika Brepoels módosítása 

Módosítás: 46
5. cikk, (4) bekezdés, b) pont

b) Ha egy fürdővizet öt egymást követő éven 
át „kifogásolt” minőségi osztályba sorolnak, 
állandó fürdőzési tilalmat vagy 
ellenjavallatot kell bevezetni. 
Mindazonáltal, a tagállam az ötéves időszak 
vége előtt is bevezetheti az állandó fürdőzési 
tilalmat, vagy ellenjavallatot, ha úgy ítéli 
meg, hogy a „tűrhető” minőség elérése nem, 
vagy csak aránytalanul magas költségek árán 
lenne lehetséges.

b) Ha egy fürdővizet öt egymást követő éven 
át „kifogásolt” minőségi osztályba sorolnak, 
állandó fürdőzési tilalmat vagy 
ellenjavallatot kell bevezetni. Mindazonáltal, 
a tagállam az ötéves időszak vége előtt is 
leveheti a fürdővizet a fürdésre kijelölt 
vizek listájáról, ha úgy ítéli meg, hogy a 
fürdővízre vonatkozó szabványoknak való 
megfelelés költségei meghaladják az így 
elért közegészségügyi hasznot és/vagy a 
„tűrhető” minőség elérése nem, vagy csak 
aránytalanul magas költségek árán lenne
lehetséges.
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Er. nl

Indokolás

A közegészség és közbiztonság tekintetében a költségeket aránytalanul magasnak ítélő 
tagállamok számára lehetőséget kell nyújtani a fürdővizek kizárására.

Richard Seeber módosítása 

Módosítás: 47
5. cikk, (4) bekezdés, b) pont

b) Ha egy fürdővizet öt egymást követő éven 
át „kifogásolt” minőségi osztályba sorolnak, 
állandó fürdőzési tilalmat vagy 
ellenjavallatot kell bevezetni.  
Mindazonáltal, a tagállam az ötéves időszak 
vége előtt is bevezetheti az állandó fürdőzési 
tilalmat, vagy ellenjavallatot, ha úgy ítéli 
meg, hogy a „tűrhető” minőség elérése nem, 
vagy csak aránytalanul magas költségek árán 
lenne lehetséges.

b) Ha egy fürdővizet öt egymást követő éven 
át „kifogásolt” minőségi osztályba sorolnak, 
állandó fürdőzési tilalmat vagy 
ellenjavallatot kell bevezetni. Mindazonáltal, 
a tagállam az ötéves időszak vége előtt is 
bevezetheti az állandó fürdőzési tilalmat, 
vagy ellenjavallatot, ha úgy ítéli meg, hogy a 
„tűrhető” minőség elérése nem, vagy csak 
aránytalanul magas költségek árán lenne 
lehetséges.

Er. de

Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. és 2. táblázatának módosításait.

Adamos Adamou módosítása 

Módosítás: 48
6. cikk, (1) bekezdés, lábjegyzet

Az ezen irányelv hatályba lépésének 
időpontját követő hat év.

Az ezen irányelv hatályba lépésének 
időpontját követő három év.

Er. en
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Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 49
12. cikk, 1) bekezdés, b) pont

b) a fürdővíz általános, műszaki 
szakkifejezésektől mentes leírása a III. 
melléklet rendelkezései szerint elkészített 
fürdővíz-profil alapján;

b) a fürdővíz általános, műszaki 
szakkifejezésektől mentes leírása a III. 
melléklet rendelkezései szerint elkészített 
fürdővíz-profil alapján, beleértve a fürdővíz 
2000/60/EK irányelv szerinti állapotát. 
Feltűnően elhelyezve továbbá a Bizottság 
által elfogadott szimbólum, amely a 
fürdőzőket tájékoztatja a fürdővíz aktuális 
állapotáról.

Er. en

Indokolás

A 2003. október 21-én elfogadott első olvasat (HL C 82., 2004.4.1.) 21. módosításának 
visszahelyezése.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 50
12. cikk, (1) bekezdés, ea) pont (új)

ea) a fürdővíznek a fürdővizek listájáról 
történő eltávolítása esetén a nyilvánosságot 
tájékoztatni kell az eltávolításról és annak 
okairól. A tájékoztatást a fürdővíz közeli 
szomszédságában kell elhelyezni azon 
fürdési idény alatt, amikor a levétel 
történik, valamint az azt követő évben is. Az 
értesítés a parton elhelyezett figyelmeztető 
jelzésekből áll, továbbá a nyilvánosságot 
tájékoztatni kell a legközelebbi fürdővízről;

Er. en

Indokolás

Visszahelyezi a 2003. október 21-én elfogadott első olvasattal (HL C 82., 2004.4.1.) 
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módosított bizottsági javaslat 16. cikke (1) bekezdésének c) pontját.

Olajos Péter módosítása 

Módosítás: 51
12. cikk, (2) bekezdés, bevezető rész

(2) A tagállamoknak a megfelelő média és 
technológiák — beleértve az Internetet is —
felhasználásával aktívan és időben 
terjeszteniük kell az (1) bekezdésben 
említett, fürdővizekre vonatkozó 
információkat, beleértve az alábbiakat is: 

(2) A tagállamoknak a megfelelő média és 
technológiák — beleértve az Internetet is —
felhasználásával aktívan és időben 
terjeszteniük kell az (1) bekezdésben 
említett, fürdővizekre vonatkozó 
információkat azoknak a területen gyakran 
használt idegen nyelvekre való fordításával 
együtt, beleértve az alábbiakat is:

Er. en

Indokolás

Az idegen nyelveken beszélő turisták részére szükséges információk.

Frederika Brepoels módosítása 

Módosítás: 52
12. cikk, (2) bekezdés, bevezetés

(2) A tagállamoknak a megfelelő média és 
technológiák — beleértve az Internetet is —
felhasználásával aktívan és időben
terjeszteniük kell az (1) bekezdésben 
említett, fürdővizekre vonatkozó 
információkat, beleértve az alábbiakat is:

(2) A tagállamoknak a megfelelő média és 
technológiák — beleértve az Internetet is —
felhasználásával lehetőség szerint minél 
hamarabb terjeszteniük kell az (1) 
bekezdésben említett, fürdővizekre 
vonatkozó információkat, beleértve az 
alábbiakat is:

Er. nl

Indokolás

Az információ terjesztése során számos gyakorlati fellépésről – beleértve a mintavételezést és 
a laboratóriumi kutatást – is be kell számolni.
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Guido Sacconi módosítása 

Módosítás: 53
12. cikk, (4) bekezdés

(4) A tagállamok és a Bizottság –
amennyiben erre lehetőség van –
georeferencia-technológia felhasználásán 
alapuló, érthető és következetes módon, 
különösen jelölések és szimbólumok útján 
tájékoztatják a nyilvánosságot.

(4) A tagállamok, az illetékes 
idegenforgalmi és fogyasztói szervezetek, 
valamint az egyéb érdekelt felek 
meghallgatását követően *-vel a Bizottság 
kialakít egy egyszerű, egységesített 
szimbólumrendszert, amelyet a tagállamok, 
a regionális vagy helyi hatóságok, az 
idegenforgalom stb. az információs 
eszközök egyikeként különböző területeken 
használhat fel a nyilvánosság 
tájékoztatására. A rendszert elérhetővé kell 
tenni egy EU-honlapon is.
* Ezen irányelv hatálybalépését követően két 
évvel.

Er. it

Indokolás

A módosítás részben visszailleszti az első olvasat során elfogadott 27. módosítás szövegét.

Adriana Poli Bortone módosítása 

Módosítás: 54
13. cikk, (1) bekezdés

(1) A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot a vízminőség-ellenőrzés 
eredményeiről, a fürdővizek minőségének 
értékeléséről minden egyes fürdővízre 
vonatkozóan, valamint a jelentősebb 
intézkedésekről. A tagállamoknak ezt az 
információt az elmúlt fürdési idényre 
vonatkozóan évente legkésőbb december 31-
ig kell benyújtaniuk. Az első ilyen jelentést a 
fürdővizek 4. cikk szerinti első értékelését 

(1) A tagállamoknak tájékoztatniuk kell a 
Bizottságot a vízminőség-ellenőrzés 
eredményeiről, a fürdővizek minőségének 
értékeléséről minden egyes fürdővízre 
vonatkozóan, valamint a jelentősebb 
intézkedésekről. A tagállamoknak ezt az 
információt az elmúlt fürdési idényre 
vonatkozóan évente legkésőbb február 28-ig 
kell benyújtaniuk. Az első ilyen jelentést a 
fürdővizek 4. cikk szerinti első értékelését 
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követően kell benyújtani. követően kell benyújtani.

Er. it

Indokolás

Irreális elvárás az, hogy a tagállamok – különösen azok, amelyekben kifejezetten hosszú a 
fürdési idény – a fürdési idény befejeződését követő néhány hónapon belül átadják a 
Bizottságnak a kért információkat, beleértve a jelentősebb foganasított intézkedéseket. A 
tagállamoknak több időt kell adni arra, hogy alapos és átfogó információt tudjanak nyújtani.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 55
14. cikk, (1) bekezdés (új) 

-1) A Bizottság legkésőbb 2018-ig végéig 
jelentést nyújt be az Európai Parlament és 
a Tanács részére, amelyben áttekinti az 
egyéb szabadidős tevékenységeket végző 
emberek egészségének védelmét. A jelentés 
különös fontossággal bír a Bizottság és a 
tagállamok együttműködésében készülő 
megfelelő epidemológiai tanulmány 
eredményei szempontjából.
Legkésőbb 2010-ben a Bizottság a 
beszámoló, valamint egy kiterjedt 
hatásvizsgálat figyelembevételével 
felülvizsgálja ezen irányelvet, és szükség 
esetén a Szerződés 251. cikke értelmében 
benyújt egy törvénykezési javaslatot.

Er. en

Indokolás

Új kompromisszumos módosítás, amely a jövőbeni egyéb szabadidős tevékenységek kérdésére 
irányul. Mivel jelenleg a Tanács erősen ellenzi az egyéb szabadidős tevékenységek ezen 
irányelv hatáskörébe történő helyezését, a Bizottságnak és a tagállamoknak legalább 
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tanulmányozniuk kell a problémát azzal a céllal, hogy egy meghatározott időpontra 
előálljanak ezen irányelv módosításával.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 56
15. cikk, bevezető rész

A 16. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban sor kerülhet:

A 16. cikk (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban sor kerül:

Er. en

Indokolás

A 2003. október 21-én elfogadott első olvasat (HL C 82., 2004.4.1.) 29. módosításának, 
valamint 30. módosítása részeinek visszahelyezése.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 57
15. cikk, ca) pont (új)

ca) az I. melléklet víruskimutatással 
kapcsolatos paramétereinek kitöltésére 
tudományos eredmények alapján;

Er. en

Indokolás

A 2003. október 21-én elfogadott első olvasat (HL C 82., 2004.4.1.) 30. módosításának 
visszahelyezése módosított formában.
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Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 58
17. cikk, (1) bekezdés

(1) A 76/160/EGK irányelv 2014. december 
31-ével hatályát veszti. A (2) bekezdés 
rendelkezései értelmében ez nem sérti a 
tagállamoknak a hatályon kívül helyezett 
irányelvben meghatározott, az átültetési és 
alkalmazási határidővel kapcsolatos 
kötelezettségeit.

(1) A 76/160/EGK irányelv 2010. december 
31-ével hatályát veszti. A (2) bekezdés 
rendelkezései értelmében ez nem sérti a 
tagállamoknak a hatályon kívül helyezett 
irányelvben meghatározott, az átültetési és 
alkalmazási határidővel kapcsolatos 
kötelezettségeit.

Er. en

Indokolás

Módosítás: az előadó 2. és 3. módosításával összhangban a bizottsági javaslat 21. cikkében 
előirányzott időponttal (a hatálybalépést követő öt év) többé-kevésbé megegyező időpont 
visszahelyezése.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 59
18. cikk, (1) bekezdés, 1. albekezdés, lábjegyzet

* Az ezen irányelv hatályba lépésének 
időpontjától számított három év.

* Az ezen irányelv hatályba lépésének 
időpontjától számított két év. 

Er. en

Indokolás

A bizottsági javaslat 22. cikke rendelkezéseinek visszahelyezése. Nem indokolt, hogy a 
tagállamoknak legyen még egy további évük a rendelkezések végrehajtására.
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Adamos Adamou módosítása 

Módosítás: 60
I. melléklet

(El kell hagyni és vissza kell helyezni az eredeti bizottsági javaslat COM(2002)0581) I. 
mellékletét)

A Tanács közös álláspontja
I. MELLÉKLET 

A BELFÖLDI VIZEK VONATKOZÁSÁBAN
A B C D E

Paraméter Kiváló 
minőség 

Jó 
minőség

Tűrhető
minőség

Elemzési 
referenciamódszerek 

1 Fekális 
Enterococcus 
(100 ml-ben)

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

2 Escherichia coli 
(100 ml-ben)

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

A PARTMENTI ÉS ÁTMENETI VIZEK VONATKOZÁSÁBAN

A B C D E

Paraméter Kiváló 
minőség 

Jó minőség Tűrhető 
minőség

Elemzési 
referenciamódszerek

1 Fekális 
Enterococcus  
(/100 ml-ben)

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

2 Escherichia coli  
(/100 ml-ben)

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

* 95-percentilis értékelés alapján.  Lásd a II. mellékletet.
** 90-percentilis értékelés alapján.  Lásd a II. mellékletet.

Módosítás

(Eredeti bizottsági javaslat (COM(2002)0581)

I. MELLÉKLET
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Paraméterek a fürdővizek minőségének vonatkozásában
A B C D

Mikrobiológiai 
paraméterek Kiváló 

minőség 
Jó minőség Elemzési 

módszerek

1 Fekális Enterococcus 
(I.E.) (/100 ml-ben)

1001 20058 ISO 7899-

2 Escherischia coli
(E.C.) (/100 ml-ben)

25058 50058 ISO 9308-1 

3 Fitoplankton-virágzás 
vagy makroalga 
felgyorsult 
növekedése2

a tesztek negatív 
eredménye

Mikroszkópikus 
megfigyelés3, 
toxicitás teszt4, 
vizuális 
megfigyelés.

Fizikai-kémiai 
paraméterek 

Kiváló 
minőség

Jó minőség Megfigyelési 
módszerek

4 Ásványi olajok - A víz felszínén nincs 
látható filmréteg, és 
nincs szag

Vizuális és 
szaglószervi 
megfigyelés

5 Kátrányos üledék, 
felszínen lebegő 
anyagok, például fa, 
műanyag, üveg, gumi 
és egyéb hulladék 
anyag.

- nincs Vizuális 
megfigyelés

6 pH5 - 6 – 9 
Nincsenek 
megmagyarázhatatl
an változatok 

Elektrometria pH 
7 és pH 9 pH 
értéknél 
kalibrálva

A 95-percentilis értéket az alábbiak szerint kell meghatározni6.
A fürdővíz mikrobiológiai adatainak log10 normális eloszlású valószínűségi 

  
1 95-percentilis értékelés alapján.
2 Csak olyan területek vonatkozásában, amelyekről bebizonyosodott, hogy egyes toxikus virágzásokra (pl. 

dinophysis, alexandrium, kék alga) fizikailag érzékenyek.
3 A sejtek meghatározása és számlálása.
4 Egereken végzett toxicitási vizsgálat, bőrteszt  vagy a toxin közvetlen adagolása plankton sejtekbe vagy 

vízbe.
5 Kizárólag édes vizek vonatkozásában.
6 J. Bartram és G. Rees (szerk.) Monitoring Bathing Waters. E and F N Spon, London.



PE 355.592v02-00

Külső fordítás 26/41 AM\562390HU.doc

HU

sűrűségfüggvényének 95 százalékos értékelése alapján; a 95-percentilis értéket a 
következőképpen kell kiszámítani:
(i) vegye az értékelendő adatsor összes baktériumszámának log10 értékét,
(ii) számítsa ki a log10 értékek számtani középértékét ( ),
(iii) számítsa ki a log10 értékek szórását ( ).
Az adatok valószínűségi sűrűségfüggvényének felső 95- pontja az alábbi egyenlettel 
kapható meg:
95-percentilis = antilog (( )+(1,65 x  

or. en

Indokolás

Módosítja a Tanács közös állásfoglalásában bevezetett új elemet.
Az I. melléklet törlése az irányelv következetessé tétele miatt szükségessé teszi a javaslat többi 
részének megváltoztatását is.

Johannes Blokland módosítása 

Módosítás: 61
I. melléklet, 1. táblázat, 1. sor, „B” oszlop, Kiváló minőség 

200* 100*

Er. nl

Indokolás

Visszahelyezi a bizottsági javaslat (COM(2002)581) számadatát.

Johannes Blokland módosítása 

Módosítás: 62
I. melléklet, 1. táblázat, 1. sor, „C” oszlop, Jó minőség

400* 200*

Er. nl
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Indokolás

Visszahelyezi a bizottsági javaslat (COM(2002)581) számadatát.

Johannes Blokland módosítása 

Módosítás: 63
I. melléklet, 1. táblázat, 1. sor, „D” oszlop, Tűrhető minőség

360** 200**

Er. nl

Indokolás

Módosítja a Tanács által bevezetett új elemet.

Johannes Blokland módosítása 

Módosítás: 64
I. melléklet, 1. táblázat, 2. sor, „B” oszlop, Kiváló minőség 

500* 250*

Er. nl

Indokolás

Visszahelyezi a bizottsági javaslat (COM(2002)581) számadatát.

Johannes Blokland módosítása 

Módosítás: 65
I. melléklet, 1. táblázat, 2. sor, „C” oszlop, Jó minőség



PE 355.592v02-00

Külső fordítás 28/41 AM\562390HU.doc

HU

1000* 500*

Er. nl

Indokolás

Visszahelyezi a bizottsági javaslat (COM(2002)581) számadatát.

Richard Seeber módosítása 

Módosítás: 66
I. melléklet, 1. táblázat, „D” oszlop, Tűrhető minőség

D törölve
Tűrhető minőség

360**
900**

** 95-percentilis értékelés alapján. Lásd a 
II. mellékletet.

Er. de

Indokolás

Meg kell tartani a bizottsági javaslat eredeti minőségi osztályozását; az osztályozás csak a 
„kiváló minőség” és a „jó minőség” kategóriákról rendelkezik. A Parlament az első 
olvasatkor jelentős többséggel utasított vissza szigorúbb és engedékenyebb értékeket. A 
Bizottság által eredetileg elfogadott értékek a WHO kutatásaira épülnek és magas szintű 
védelmet tükröznek. Egy harmadik kategória – „tűrhető minőség” – beépítése fenntartaná az 
1976-os fürdővíz-irányelv vívmányait, és nem lenne összhangban a WHO előírásainak 
megfelelő minimum követelményekkel.

Richard Seeber módosítása 

Módosítás: 67
I. melléklet, 2. táblázat, „D” oszlop, Tűrhető minőség
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D törölve
Tűrhető minőség

200 **
500 **

** 90-percentilis értékelés alapján. Lásd a 
II. mellékletet.

Er. de

Indokolás

Meg kell tartani a bizottsági javaslat eredeti minőségi osztályozását; az osztályozás csak a 
„kiváló minőség” és a „jó minőség” kategóriákról rendelkezik. A Parlament az első 
olvasatkor jelentős többséggel utasított vissza szigorúbb és engedékenyebb értékeket is. A 
Bizottság által eredetileg elfogadott értékek a WHO kutatásaira épülnek és magas szintű 
védelmet tükröznek. Egy harmadik kategória – „tűrhető minőség” – beépítése fenntartaná az 
1976-os fürdővíz-irányelv vívmányait, és nem lenne összhangban a WHO előírásainak 
megfelelő minimum követelményekkel.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 68
I. melléklet, 2. táblázat, 5-ik „D” oszlop, „Tűrhető minőség”

D törölve
Tűrhető minőség
200**
500**
** 90-percentilis értékelés alapján. Lásd a 
II. mellékletet.

Er. en

Indokolás

A közös állásfoglalás egy új elemének törlése a minőségi állapotra vonatkozó 
rendelkezéseknek a bizottsági javaslat 4. és 9. cikkének megfelelően történő visszahelyezése 



PE 355.592v02-00

Külső fordítás 30/41 AM\562390HU.doc

HU

érdekében.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 69
II. melléklet. 1. pont, „Kifogásolt minőség”

A fürdővizeket a „kifogásolt” osztályba kell 
sorolni, ha a fürdővizek legutolsó értékelési 
időszakra vonatkozó minőségi adatsorábana

a mikrobiológiai meghatározások percentilis 
értékeib rosszabbakc, mint a „tűrhető 
minőség” értékei az I. melléklet „D” 
oszlopában.

A fürdővizeket a „kifogásolt” osztályba kell 
sorolni, ha a fürdővizek legutolsó értékelési 
időszakra vonatkozó minőségi adatsorábana

a mikrobiológiai meghatározások percentilis 
értékeib rosszabbakc, mint a „jó minőség” 
értékei az I. melléklet „C” oszlopában.

Er. en

Indokolás

A közös állásfoglalás egy új elemének törlése a minőségi állapotra vonatkozó 
rendelkezéseknek a bizottsági javaslat 4. és 9. cikkének, valamint I. és II. mellékletének 
megfelelően történő visszahelyezése érdekében.

Richard Seeber módosítása 

Módosítás: 70
II. melléklet, 1. pont, Kifogásolt minőség

A fürdővizeket a „kifogásolt” osztályba kell 
sorolni, ha a fürdővizek legutolsó értékelési 
időszakra vonatkozó minőségi adatsorábana

a mikrobiológiai meghatározások percentilis 
értékeib rosszabbakc, mint a „tűrhető 
minőség” értékei az I. melléklet „D” 
oszlopában.

A fürdővizeket a „kifogásolt” osztályba kell 
sorolni, ha a fürdővizek legutolsó értékelési 
időszakra vonatkozó minőségi adatsorábana

a mikrobiológiai meghatározások percentilis 
értékeib rosszabbakc, mint a „jó minőség” 
értékei az I. melléklet „D” oszlopában.

Er. de



AM\562390HU.doc 31/41 PE 355.592v02-00

Külső fordítás

HU

Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. és 2. táblázata módosításainak indokolását.

Richard Seeber módosítása 

Módosítás: 71
II. melléklet, 2. pont, Tűrhető minőség

2. TŰRHETŐ MINŐSÉG törölve
A fürdővizeket a „tűrhető” osztályba kell 
sorolni, ha:

1) a fürdővíz legutolsó értékelési 
időszakra vonatkozó minőségi adatsorában 
a mikrobiológiai meghatározások 
percentilis értékei megfelelnek az I. 
melléklet „D” oszlopában „a tűrhető” 
minőségre megadott értékeknek vagy 
jobbakd azoknál; és

2) ha a fürdővíz ki van téve rövid távú 
szennyezésnek, azzal a feltétellel, hogy:

i) megfelelő intézkedések történtek, ideértve 
a felügyeletet, a korai előrejelző rendszert 
és a minőségellenőrzést, annak érdekében, 
hogy a fürdőzők a figyelmeztetés, illetve 
szükség esetén a tiltás révén ne legyenek a 
szennyezésnek kitéve;
ii) megfelelő intézkedések vannak 
folyamatban a szennyezés okainak 
megelőzése, csökkentése vagy 
megszüntetése érdekében; és
iii) a legutolsó értékelési időszakban a 
rövid távú szennyezés miatt a 3. cikk. (6) 
bekezdése szerint figyelmen kívül hagyott 
minták száma nem haladja meg az erre az 
időszakra kidolgozott ellenőrzési ütemterv 
szerinti összes mintaszám 15 %-át vagy a 
fürdési idényenkénti egy minta közül a 
nagyobb számértékét.
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Er. de

Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. és 2. táblázata módosításainak indokolását.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 72
II. melléklet, 2. pont, Tűrhető minőség

2. TŰRHETŐ MINŐSÉG törölve
A fürdővizeket a „tűrhető” osztályba kell 
sorolni, ha:

1) a fürdővíz legutolsó értékelési időszakra 
vonatkozó minőségi adatsorában a 
mikrobiológiai meghatározások percentilis 
értékei megfelelnek az I. melléklet „D” 
oszlopában „a tűrhető” minőségre
megadott értékeknek vagy jobbakd azoknál; 
és

2) ha a fürdővíz ki van téve rövid távú 
szennyezésnek, azzal a feltétellel, hogy:
i) megfelelő intézkedések történtek, 

ideértve a felügyeletet, a korai előrejelző 
rendszert és a minőségellenőrzést, annak 
érdekében, hogy a fürdőzők a 
figyelmeztetés, illetve szükség esetén a tiltás 
révén ne legyenek a szennyezésnek kitéve;
ii) megfelelő intézkedések vannak 
folyamatban a szennyezés okainak 
megelőzése, csökkentése vagy 
megszüntetése érdekében; és
iii) a legutolsó értékelési időszakban a rövid 
távú szennyezés miatt a 3. cikk. (6) 
bekezdése szerint figyelmen kívül hagyott 
minták száma nem haladja meg az erre az 
időszakra kidolgozott ellenőrzési ütemterv 
szerinti összes mintaszám 15 %-át vagy a 
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fürdési idényenkénti egy minta közül a 
nagyobb számértékét.

Er. en

Indokolás

A közös állásfoglalás egy új elemének törlése a minőségi állapotra vonatkozó 
rendelkezéseknek a bizottsági javaslat 4. és 9. cikkének megfelelően történő visszahelyezése 
érdekében.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 73
II. melléklet, 4. pont, 1a) alpont (új)

1a) ha a fürdési idény hossza és az 
irányítási intézkedések egyéb szabadidős 
tevékenységek végzését tükrözik.

Er. en

Indokolás

A bizottsági javaslat II.  melléklete egy rendelkezésének visszahelyezése.

Guido Sacconi módosítása 

Módosítás: 74
II. melléklet, 4. pont, Kiváló minőség, 2. pont, iii) alpont

iii) a legutolsó értékelési időszakban a 
rövid távú szennyezés miatt a 3. cikk. (6) 
bekezdése szerint figyelmen kívül hagyott 
minták száma nem haladja meg az erre az 
időszakra kidolgozott ellenőrzési ütemterv 
szerinti összes mintaszám 15 %-át vagy a 

törölve
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fürdési idényenként egy minta közül a 
nagyobb számértékét.

Er. it

Indokolás

Még „kiváló minőségű” vizek esetén sem helyénvaló a rövid távú szennyezés miatt figyelmen 
kívül hagyni a mintákat. A kiváló minőségű vizek esetén fontos követelmény, hogy ne legyenek 
kitéve semmilyen szennyezésnek, és előre látható szennyezés esetén a fürdőzők expozíciótól 
való védelme érdekében intézkedéseket kell tenni.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 75
II. melléklet, megjegyzések, b) pont, 2) alpont 

Az adatok valószínűségi 
sűrűségfüggvényének felső 90-percentilis 
pontja az alábbi egyenlettel kapható meg: 
felső 90-percentilis = antilog (μ + 1,282 σ ).

törölve

Er. en

Indokolás

A közös állásfoglalás egy új elemének törlése a minőségi állapotra vonatkozó 
rendelkezéseknek a bizottsági javaslat 4. és 9. cikkének megfelelően történő visszahelyezése 
érdekében.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 76
III. melléklet, 1. pont, b) alpont

b) azon szennyezési okok meghatározása és 
értékelése, amelyek a fürdővizekre hatással 
lehetnek és károsíthatják a fürdőzők 
egészségét;

b) valamennyi potenciális szennyezési 
forrás és ok minőségi és mennyiségi 
meghatározása és értékelése, amely a 
fürdővizekre hatással lehet és károsíthatja a 
fürdőzők egészségét, valamint a fürdővíz 
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környezeti minőségének értékelése a víz-
keretirányelvnek megfelelően. Az utóbbi 
értékelést a szennyezés időtartamának –
véletlenszerű vagy krónikus kockázati 
potenciál –, valamint valamennyi 
szennyezés- és potenciális szennyezés-
kibocsátás természetének és mértékének, 
illetve azok fürdővíztől való távolságának 
függvényében értékelt hatásainak az 
összefüggésében kell elvégezni.

Er. en

Indokolás

A 2003. október 21-i első olvasat 33. módosításával módosított bizottsági javaslat III. 
melléklete b. és c. pontjának visszahelyezése.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 77
III. melléklet, 1. pont, fa) alpont (új)

fa) annak értékelése, hogy ez a megfigyelés 
a fürdőzés víznyelési kockázatával 
megegyező víznyelési kockázattal járó egyéb 
szabadidős tevékenységekről (pl. 
széllovaglás, kajakozás) is szolgál 
reprezentatív információkkal.

Er. en

Indokolás

A bizottsági javaslat III. melléklete megfelelő rendelkezésének visszahelyezése.
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Richard Seeber módosítása 

Módosítás: 78
III. melléklet, 2. pont, 1. alpont

2. Abban az esetben, ha a fürdővíz 
osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy 
„kifogásolt”, a fürdővíz profilját 
rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell 
értékelni, hogy az (1) bekezdésben felsorolt 
szempontok közül megváltozott-e 
valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni 
kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát 
a szennyezés természete és súlyossága 
alapján kell meghatározni. Mindazonáltal, 
ezek tartalmának és gyakoriságának legalább 
az alábbi táblázatban meghatározott adatokat 
kell lefednie.

2. Abban az esetben, ha a fürdővíz 
osztályozása „jó” vagy „kifogásolt”, a 
fürdővíz profilját rendszeresen felül kell 
vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az (1) 
bekezdésben felsorolt szempontok közül 
megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén 
ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és 
gyakoriságát a szennyezés természete és 
súlyossága alapján kell meghatározni. 
Mindazonáltal, ezek tartalmának és 
gyakoriságának legalább az alábbi 
táblázatban meghatározott adatokat kell 
lefednie.

Er. de

Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. és 2. táblázata módosításainak indokolását.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 79
III. melléket, 2. pont, 1. alpont

2. Abban az esetben, ha a fürdővíz 
osztályozása „jó”, „tűrhető” vagy 
„kifogásolt”, a fürdővíz profilját 
rendszeresen felül kell vizsgálni, és ki kell 
értékelni, hogy az (1) bekezdésben felsorolt 
szempontok közül megváltozott-e 
valamelyik. Szükség esetén ezt frissíteni 
kell. A felülvizsgálat tárgyát és gyakoriságát 
a szennyezés természete és súlyossága 
alapján kell meghatározni. Mindazonáltal, 
ezek tartalmának és gyakoriságának legalább 
az alábbi táblázatban meghatározott adatokat 
kell lefednie.

2. Abban az esetben, ha a fürdővíz 
osztályozása „jó” vagy „kifogásolt”, a 
fürdővíz profilját rendszeresen felül kell 
vizsgálni, és ki kell értékelni, hogy az (1) 
bekezdésben felsorolt szempontok közül 
megváltozott-e valamelyik. Szükség esetén 
ezt frissíteni kell. A felülvizsgálat tárgyát és 
gyakoriságát a szennyezés természete és 
súlyossága alapján kell meghatározni. 
Mindazonáltal, ezek tartalmának és 
gyakoriságának legalább az alábbi 
táblázatban meghatározott adatokat kell 
lefednie.
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Er. en

Indokolás

A közös állásfoglalás egy új elemének törlése a minőségi állapotra vonatkozó 
rendelkezéseknek a bizottsági javaslat 4. és 9. cikkének, valamint I., II. és III. mellékletének 
megfelelően történő visszahelyezése érdekében.

Richard Seeber módosítása 

Módosítás: 80
III. melléklet, 2. pont, táblázat, harmadik oszlop, „Tűrhető”

"Tűrhető" törölve
3 évente
(a)–(f)

Er. de

Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. és 2. táblázata módosításainak indokolását.

Richard Seeber módosítása 

Módosítás: 81
III. melléklet, 2. pont, 2. alpont

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen 
a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz 
profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha 
szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, 
„tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre 
változik. A felülvizsgáltnak le kell fednie az 
(1) bekezdésben említett minden 
szempontot.

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen 
a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz 
profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha 
szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó” 
vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A 
felülvizsgáltnak le kell fednie az (1) 
bekezdésben említett minden szempontot.
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Er. de

Indokolás

Lásd az I. melléklet 1. és 2. táblázata módosításainak indokolását.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 82
III. melléklet, 2. pont, 2. alpont

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen 
a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz 
profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha 
szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó”, 
„tűrhető” vagy „kifogásolt” minősítésre 
változik. A felülvizsgáltnak le kell fednie az 
(1) bekezdésben említett minden 
szempontot.

Abban az esetben, ha a fürdővizet előzetesen 
a „kiváló” osztályba sorolták, a fürdővíz 
profilját csak akkor kell felülvizsgálni, és ha 
szükséges, frissíteni, ha az osztályozás „jó” 
vagy „kifogásolt” minősítésre változik. A 
felülvizsgáltnak le kell fednie az (1) 
bekezdésben említett minden szempontot.

Er. en

Indokolás

A közös állásfoglalás egy új elemének törlése a minőségi állapotra vonatkozó 
rendelkezéseknek a bizottsági javaslat 4. és 9. cikkének, valamint I., II. és III. mellékletének 
megfelelően történő visszahelyezése érdekében.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 83
III. melléklet, 4. pont

4. Adott esetben az 1. pont a) és b) 
alpontjában említett információt térképen 
megjelenítve kell megküldeni.

4. Az 1. pont a) és b) alpontjában említett 
információt térképen megjelenítve kell 
megküldeni.

Er. en
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Indokolás

A bizottsági javaslat III. melléklete megfelelő rendelkezésének visszahelyezése.

Marie Anne Isler Béguin és Caroline Lucas módosítása 

Módosítás: 84
V. melléklet, 4. pont, 3. alpont 

A mintavétel és az elemzés között eltelt időt 
a lehető legrövidebbre kell fogni.  Ajánlatos 
a mintákat még ugyanazon a munkanapon 
elemezni. Ha erre gyakorlati okok miatt 
nincs lehetőség, a mintákat legfeljebb 24 
órán belül kell feldolgozni. A feldolgozásig 
a mintákat sötét helyen, 4°C ± 3°C-os 
hőmérsékleten kell tárolni.

A mintavétel és az elemzés között eltelt időt 
a lehető legrövidebbre kell fogni.  Ajánlatos 
a mintákat még ugyanazon a munkanapon 
elemezni. Ha erre gyakorlati okok miatt 
nincs lehetőség, a mintákat legfeljebb 24 
órán belül kell feldolgozni. A feldolgozásig 
a mintákat sötét helyen, 4°C ± 3°C-os 
hőmérsékleten kell tárolni. A mintavétel és 
az elemzés közötti késlekedés esetén a mért 
baktériumkoncentrációt az ismert T-90-es 
pusztulási képlet segítségével kiigazítva 
állapítható meg a mintavétel időpontjában 
fennálló baktériumkoncentráció.

Er. en

Indokolás

A 2003. október 21-én elfogadott első olvasat (HL C 2004.4.1.) 75. módosításának 
visszaillesztése. Még 4°C-on is előfordul baktériumpusztulás. Az ismert képlet (T-90-es 
pusztulási képlet) segítségével végzett egyszerű kiigazítással biztosítani lehet, hogy a mérés a 
mintavétel időpontjában fennálló koncentrációt mutassa.
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