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Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 20
6 konstatuojamoji dalis

(6) Pagal Sutartį prieš ruošdama aplinkos 
apsaugos politiką Bendrija privalo, inter 
alia, atsižvelgti į esamus mokslinius ir 
techninius duomenis. Šioje direktyvoje turi 
būti naudojami moksliniai faktai norint 
įgyvendinti patikimiausių rodiklių kriterijus 
dėl numatomo mikrobiologinio pavojaus
sveikatai ir siekti aukšto saugumo lygio. 
Turi būti skubiai imtasi tolesnių 
epidemiologinių tyrinėjimų dėl pavojų 
sveikatai, susijusių su maudynėmis, ypač 
gėlame vandenyje.

(6) Pagal Sutartį prieš ruošdama aplinkos 
apsaugos politiką Bendrija privalo, inter 
alia, atsižvelgti į esamus mokslinius ir 
techninius duomenis. Šioje direktyvoje turi 
būti naudojami moksliniai faktai norint 
įgyvendinti patikimiausių rodiklių kriterijus 
dėl numatomų mikrobiologinių, fizinių ir 
cheminių pavojų sveikatai ir siekti aukšto 
saugumo lygio. Turi būti skubiai imtasi 
tolesnių epidemiologinių tyrinėjimų dėl 
pavojų sveikatai, susijusių su maudynėmis, 
ypač gėlame vandenyje.

Or. en
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Justification

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

Pakeitimą pateikėMarie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 21
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Ši direktyva turėtų atsižvelgti į naujus 
vandens rekreacijos, įgavusios 
populiarumo dėl socialinių pokyčių, būdus 
ir naujas sporto medžiagų ir įrangos rūšis.

Or. enJustification

Reinstatement of original recital 10 of the Commission proposal.

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 22
11 konstatuojamoji dalis

(11) 1998 m. birželio 25 d. Bendrija pasirašė 
JT/EEK konvenciją dėl galimybės naudotis 
informacija, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir galimybės vykdyti 
teisingumą aplinkos klausimais (Århus 
konvencija). Bendrijos teisė turi būti 
tinkamai taikoma kartu su šia konvencija 
siekiant, kad ją Bendrija ratifikuotų. Todėl į 
šią direktyvą reikėtų įtraukti nuostatas dėl 
informacijos prieinamumo visuomenei ir 
numatyti visuomenės dalyvavimą ją 
įgyvendinant.

(11) 1998 m. birželio 25 d. Bendrija pasirašė 
JT/EEK konvenciją dėl galimybės naudotis 
informacija, visuomenės dalyvavimo 
priimant sprendimus ir galimybės vykdyti 
teisingumą aplinkos klausimais (Århus 
konvencija). Bendrijos teisė turi būti 
tinkamai taikoma kartu su šia konvencija 
siekiant, kad ją Bendrija ratifikuotų. Todėl į 
šią direktyvą reikėtų įtraukti nuostatas dėl 
informacijos prieinamumo visuomenei ir 
numatyti visuomenės dalyvavimą ją 
įgyvendinant, remiantis 2003 m. sausio 28 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2003/4/EB dėl visuomenės 
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galimybės susipažinti su informacija apie 
aplinką1 ir 2003 m. gegužės 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2003/35/EB, nustatanti visuomenės 
dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka 
susijusius planus ir programas2.
1 OL L 41, 2003 2 14, p. 26.
2 OL L 156, 2003 6 25, p. 17.

Or. en

Justification

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

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 23
14 konstatuojamoji dalis

(14) Toliau tęsiamos Bendrijos maudynių 
vandens politikos svarba yra akivaizdi 
kiekvieno maudynių sezono metu, kadangi ji 
saugo visuomenę nuo atsitiktinio ir 
nuolatinio Bendrijos maudyklių zonų ar 
kaimynystės teršimo. Nuo Direktyvos 
76/160/EEB įsigaliojimo žymiai pagerėjo 
vidutinė maudynių vandens kokybė. Visgi ši 
direktyva atspindi praėjusio amžiaus aštunto 
dešimtmečio pradžios žinių ir patirties lygį. 
Nuo to laiko maudyklių naudojimo būdai ir 
mokslinių ir techninių žinių lygis pasikeitė. 
Todėl direktyva turi būti panaikinta,

(14) Toliau tęsiamos Bendrijos maudynių 
vandens politikos svarba yra akivaizdi 
kiekvieno maudynių sezono metu, kadangi ji 
saugo visuomenę nuo atsitiktinio ir 
nuolatinio Bendrijos maudyklių zonų ar 
kaimynystės teršimo. Nuo Direktyvos 
76/160/EEB įsigaliojimo žymiai pagerėjo 
vidutinė maudynių vandens kokybė. Visgi ši 
direktyva atspindi praėjusio amžiaus aštunto 
dešimtmečio pradžios žinių ir patirties lygį. 
Nuo to laiko maudyklių ir rekreacijos
naudojimo būdai ir mokslinių ir techninių 
žinių lygis pasikeitė. Todėl direktyva turi 
būti panaikinta,

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikėMarie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas24
1 straipsnio 2 dalis

2. Šios direktyvos tikslas yra papildant 
Direktyvą 2000/60/EB išlaikyti, saugoti ir 
pagerinti aplinkos kokybę ir apsaugoti 
žmogaus sveikatą.

2. Šios direktyvos tikslas yra papildant 
Direktyvą 2000/60/EB, palaikant joje 
nurodytus siekius ir priemones ir nustatant 
bendrus cheminės kokybės standartus
išlaikyti, saugoti ir pagerinti aplinkos 
kokybę ir apsaugoti žmogaus sveikatą.

Or. en

Justification

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

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

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 25
1 straipsnio 2 dalis

2. Šios direktyvos tikslas yra papildant 
Direktyvą 2000/60/EB išlaikyti, saugoti ir 
pagerinti aplinkos kokybę ir apsaugoti 
žmogaus sveikatą.

2. Šios direktyvos tikslas yra papildant 
Direktyvą 2000/60/EB išlaikyti, saugoti ir 
pagerinti aplinkos kokybę siekiant apsaugoti 
žmogaus sveikatą nuo cheminio ir 
mikrobiologinio užteršimo maudynių ar 
kito rekreacinio vandens naudojimo metu.

Or. en



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\562390LT.doc 5/37 PE 355.592v02-00

LT

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas26
1 straipsnio 3 dalis

3. Ši direktyva taikoma bet kuriam 
paviršiniam vandeniui, kuriame 
kompetentinga institucija tikisi didelio 
besimaudančių žmonių skaičiaus ir nėra 
visam laikui uždraudusi maudytis arba 
neišleido ilgalaikio patarimo nesimaudyti 
(toliau – „maudyklė“). Ji netaikoma:

3. Ši direktyva taikoma bet kuriam 
paviršiniam vandeniui, kuriame

i) kompetentinga institucija tikisi didelio 
besimaudančių žmonių skaičiaus arba

ii) viešosios įstaigos arba komerciniai 
interesai aktyviai skatina maudynes, arba

iii) pripažinta asociacija treniravimo 
tikslais arba varžyboms tradiciškai 
organizuoja kitą rekreacinę veiklą,

ir kuriame kompetentinga institucija nėra 
visam laikui uždraudusi maudytis arba 
neišleido ilgalaikio patarimo nesimaudyti 
(toliau – „maudyklė“). Ji netaikoma:

a) baseinams ir mineralinių vandenų 
baseinams;

a) baseinams ir mineralinių vandenų 
baseinams;

b) uždariems vandens telkiniams, kurie 
naudojami gydymui arba terapiniais tikslais;

b) uždariems vandens telkiniams, kurie 
naudojami gydymui arba terapiniais tikslais;

c) dirbtiniu būdu sukurtiems uždariems 
vandens telkiniams, atskirtiems nuo 
paviršinio ir požeminio vandens.

c) dirbtiniu būdu sukurtiems uždariems 
vandens telkiniams, atskirtiems nuo 
paviršinio ir požeminio vandens.

Or. en

Justification

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

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

Pakeitimas 27
1 straipsnio 3 dalies įvadas

3. Ši direktyva taikoma bet kuriam 
paviršiniam vandeniui, kuriame 
kompetentinga institucija tikisi didelio 
besimaudančių žmonių skaičiaus ir nėra 
visam laikui uždraudusi maudytis arba 
neišleido ilgalaikio patarimo nesimaudyti 
(toliau – „maudyklė“).

3. Šioje direktyvoje „maudyklė“ reiškia 
visus tekančius arba nejudančius gėlus 
vandenis arba jų dalis ir jūros vandenį, 
kuriuose:

- maudynes tiksliai sankcionuoja 
kiekvienos valstybės narės kompetentingos 
institucijos,
- arba maudynės nėra draudžiamos ir ten 
tradiciškai maudosi daug žmonių. 

Or. nl

Justification

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

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas28
1 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)

ca) vandens telkiniai, naudojami kitai 
rekreacinei veiklai, apimantys daugiau 
negu 100 metrų nuo kranto esant 
žemiausiam vandens lygiui potvynio metu 
arba naudojami ne maudynių sezono metu, 
jeigu tokiems vandens telkiniams nekyla 
tam tikras pavojus būti užterštiems miesto 
nuotėkomis ar kitų teršimo šaltinių.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas29
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

„Maudyklų vanduo“– tekantys ar stovintys 
vidaus vandenys ir pakrančių vandenys (ar 
jų dalis), kur: 
a) maudynės nėra draudžiamos ir 
maudynių sezono metu tradiciškai maudosi 
daug žmonių arba 
b) tradiciškai užsiimama kita rekreacine 
veikla, jeigu tokiems vandens telkiniams 
nekyla tam tikras pavojus būti užterštiems 
miesto nuotėkomis arba kitų teršimo 
šaltinių, arba
c) viešosios įstaigos arba komerciniai 
interesai aktyviai skatina maudynes.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 30
2 straipsnio 7fa punktas (naujas)

fa) kritiškos padėties planų ir priežiūros 
sistemų sukūrimas;

Or. en

Justification

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

This is in line with amendment 6 of the rapporteur, who suggests to reintroduce Article 12 of 
the Commission proposal.

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas31
2 straipsnio 7a punktas (naujas)
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7a. „Kita rekreacinė veikla“ – tokia veikla, 
kurios metu naudojant tam tikras 
priemones judėti vandens telkiniu 
egzistuoja realus pavojus nuryti vandens, 
pavyzdžiui, banglenčių, burlenčių ir 
baidarių sportas.

Or. en

Justification

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

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

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas32
2 straipsnio 8 punktas

8. „Trumpalaikis užteršimas“ – tai 
mikrobiologinis užteršimas, kaip nurodyta I 
priedo A skiltyje, kuris turi aiškiai 
atpažįstamas priežastis; paprastai nesitikima, 
kad jis turės įtakos vandens kokybei ilgiau 
nei apytiksliai 72 valandas, tam numatyti ir 
spręsti kompetentinga institucija sukūrė 
procedūras, išdėstytas II priede.

8. „Trumpalaikis užteršimas“ – tai 
mikrobiologinis užteršimas, kaip nurodyta I 
priedo A skiltyje, kuris turi aiškiai 
atpažįstamas priežastis; paprastai nesitikima, 
kad jis turės įtakos vandens kokybei ilgiau 
nei 48 valandas nuo priežasties pašalinimo 
ir netruks ilgiau nei apytiksliai 72 valandas, 
tam numatyti ir spręsti kompetentinga 
institucija sukūrė procedūras, išdėstytas II 
priede.

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 33
3 straipsnio 4 dalis

4. Įsigaliojus šiai direktyvai prieš kiekvieno 
maudynių sezono pradžią ir pirmą kartą 
prieš prasidedant trečiajam pilnam maudynių 
sezonui kiekvienam vandens telkiniui 
sudaromas tikrinimo kalendorius. Tikrinimas 
atliekamas ne vėliau kaip po keturių dienų 
nuo tikrinimo kalendoriuje nustatytos datos.

4. Įsigaliojus šiai direktyvai prieš kiekvieno 
maudynių sezono pradžią ir pirmą kartą 
prieš prasidedant trečiajam pilnam maudynių 
sezonui kiekvienam vandens telkiniui 
sudaromas tikrinimo kalendorius. Tikrinimas 
atliekamas ne vėliau kaip po keturių dienų 
nuo tikrinimo kalendoriuje nustatytos datos 
arba nuo tikrinimo kalendoriaus atkūrimo 
po sustabdymo, nurodyto 7 arba 7a dalyje, 
datos.

Or. it

Justification

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

Pakeitimą pateikė Adriana Poli Bortone

Pakeitimas34
3 straipsnio 7a dalis (nauja)

7a. Dėl meteorologinių sąlygų arba force 
majeure atveju, kuomet nepavyksta paimti 
mėginių, 4 dalyje nurodytas tikrinimo 
kalendorius gali būti sustabdomas ir 
nedelsiant atkurtas pavojingai situacijai ir 
(arba) neįvykdomumui pasibaigus.

Or. it

Justification

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

Pakeitimas 35
5 straipsnio 1 dalies b punktas

b) „patenkinamos būklės“; išbraukta

Or. it

Justification

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

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas36
5 straipsnio 1 dalies b punktas

b) „patenkinamos būklės“ išbraukta

Or. de

Justification

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas37
5 straipsnio 1 dalies b punktas

b) „patenkinamos būklės“; išbraukta

Or. en

Justification

Deletion of a new element in the common position so as to reinstate the provisions on quality 
status in line with Articles 4 and 9 of the Commission proposal. 
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Horizontal amendment - if this amendment is adopted, all references in the legislative text 
including the annexes are to be modified accordingly.

Pakeitimą pateikė: Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 38
5 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad iki 2015 m.
maudynių sezono pabaigos visos maudyklės 
bus bent patenkinamos būklės. Jos imasi 
tokių realių ir suderintų priemonių, kurios 
padėtų padidinti „puikiomis“ arba 
„geromis“ laikomų maudyklių skaičių.

3. Valstybės narės užtikrina, kad iki 2011 m.
maudynių sezono pabaigos visos maudyklės 
bus bent geros būklės ir kad bus pasiekta 
cheminės vandens būklės tikslų, remiantis 
Direktyvoje 2000/60/EB nustatytais 
kriterijais, klasifikacija ir galutiniais 
terminais. Jos imasi tokių realių ir suderintų 
priemonių, kurios padėtų padidinti 
„puikiomis“ laikomų maudyklių skaičių.

Or. en

Justification

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

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

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 39
5 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad iki 2015 m. 
maudynių sezono pabaigos visos maudyklės 
bus bent patenkinamos būklės. Jos imasi 
tokių realių ir suderintų priemonių, kurios 
padėtų padidinti „puikiomis“ ar „geromis“ 
laikomų maudyklių skaičių.

3. Valstybės narės užtikrina, kad iki 2015 m. 
maudynių sezono pabaigos visos maudyklės 
bus bent patenkinamos būklės. Jos imasi 
visų būtinų priemonių, kurios padėtų 
padidinti „puikiomis“ ar „geromis“ laikomų 
maudyklių skaičių.
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Or. nl

Justification

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

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 40
5 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad iki 2015 m. 
maudynių sezono pabaigos visos maudyklės 
bus bent patenkinamos būklės. Jos imasi 
tokių realių ir suderintų priemonių, kurios 
padėtų padidinti „puikiomis“ arba 
„geromis“ laikomų maudyklių skaičių.    

3. Valstybės narės užtikrina, kad iki 2015 m. 
maudynių sezono pabaigos visos maudyklės 
bus bent geros. Jos imasi tokių realių ir 
suderintų priemonių, kurios padėtų padidinti 
„puikiomis“ laikomų maudyklių skaičių.      

Or. de

Justification

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

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas41
5 straipsnio 4 dalis

4. Tačiau nesilaikant bendrų 3 dalies 
reikalavimų maudyklės gali būti laikinai 
klasifikuojamos kaip „prastos“ ir vis dar 
atitikti šią direktyvą. Nustatomos priežastys, 
kodėl nepavyko pasiekti patenkinamos
kokybės. Tokiais atvejais valstybės narės 
užtikrina, kad būtų tenkinamos šios sąlygos:

4. Tačiau nesilaikant bendrų 3 dalies 
reikalavimų maudyklės gali būti laikinai 
klasifikuojamos kaip „prastos“ ir vis dar 
atitikti šią direktyvą. Nustatomos priežastys, 
kodėl nepavyko pasiekti geros kokybės. 
Tokiais atvejais valstybės narės užtikrina, 
kad būtų tenkinamos šios sąlygos:

Or. de
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Justification

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas42
5 straipsnio 4 dalies a punkto ia papunktis (naujas)

ia) nesuderinamumo motyvų ir priežasčių 
nustatymas;  ir  

Or. en

Justification

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

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 43
5 straipsnio 4 dalies ii punktas

ii) atitinkamas priemonių užkirsti kelią, 
sumažinti ar pašalinti teršimo priežastis 
valdymas.

ii) atitinkamų priemonių užkirsti kelią, 
sumažinti ar pašalinti teršimo priežastis 
įgyvendinimas; tokios priemonės turi 
duoti teigiamų rezultatų per trejus metus.

Or. en

Justification

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

It is more appropriate to speak of measures in general rather than only of management 
measures, especially as they are meant inter alia to prevent the causes. The measures taken 
need to have an effect by a certain timeline. 
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Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels ir Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas44
5 straipsnio 4 dalies a punkto ii a papunktis (naujas)

ii a) visuomenę informuoja aiškus ir 
paprastas simbolis, ji taip pat 
informuojama apie žinomas užteršimo ar 
atitinkamo užkrėtimo priežastis bei apie 
visas atliktas ar suplanuotas priemones, 
remiantis maudyklės profiliu.

Or. nl

Justification

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas45
5 straipsnio 4 dalies b punktas

b) Jeigu maudyklė klasifikuojama kaip 
„prasta“ penkerius metus iš eilės, 
maudynės uždraudžiamos visam laikui arba 
pateikiamas ilgalaikis pasiūlymas 
nesimaudyti. Tačiau valstybė narė gali 
visam laikui uždrausti maudynes ar pateikti 
ilgalaikį pasiūlymą nesimaudyti ir 
nepasibaigus penkerių metų laikotarpiui, 
jeigu ji mano, kad neįmanoma arba 
neproporcingai brangu pasiekti 
patenkinamą kokybę.

b) Jeigu per trejus metus maudyklė vis dar 
nepasiekė klasifikacijos „gera“, ji yra 
laikoma neatitinkančia šios direktyvos.

Or. en
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Justification

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

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

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 46
5 straipsnio 4 dalies b punktas

b) Jeigu maudyklė klasifikuojama kaip 
„prasta“ penkerius metus iš eilės, maudynės 
uždraudžiamos visam laikui arba 
pateikiamas ilgalaikis pasiūlymas 
nesimaudyti. Tačiau valstybė narė gali visam 
laikui uždrausti maudynes ar pateikti 
ilgalaikį pasiūlymą nesimaudyti ir 
nepasibaigus penkerių metų laikotarpiui, 
jeigu ji mano, kad neįmanoma arba 
neproporcingai brangu pasiekti patenkinamą 
kokybę.

b) Jeigu maudyklė klasifikuojama kaip 
„prasta“ penkerius metus iš eilės, maudynės 
uždraudžiamos visam laikui arba 
pateikiamas ilgalaikis pasiūlymas 
nesimaudyti. Tačiau valstybė narė gali 
išbraukti maudyklę iš planuojamų 
maudyklių sąrašo ir nepasibaigus penkerių 
metų laikotarpiui, jeigu ji mano, kad išlaidos 
maudyklės standartui palaikyti viršija 
visuomenės sveikatai teikiamą naudą ir 
(arba) kad neįmanoma arba neproporcingai 
brangu pasiekti patenkinamą kokybę.

Or. nl

Justification

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

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas47
5 straipsnio 4 dalies b punktas

b) Jeigu maudyklė klasifikuojama kaip 
„prasta“ penkerius metus iš eilės, maudynės 
uždraudžiamos visam laikui arba 
pateikiamas ilgalaikis pasiūlymas 
nesimaudyti. Tačiau valstybė narė gali visam 
laikui uždrausti maudynes ar pateikti 

b) Jeigu maudyklė klasifikuojama kaip 
„prasta“ penkerius metus iš eilės, maudynės 
uždraudžiamos visam laikui arba 
pateikiamas ilgalaikis pasiūlymas 
nesimaudyti. Tačiau valstybė narė gali visam 
laikui uždrausti maudynes ar pateikti 
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ilgalaikį pasiūlymą nesimaudyti ir 
nepasibaigus penkerių metų laikotarpiui, 
jeigu ji mano, kad neįmanoma arba 
neproporcingai brangu pasiekti patenkinamą 
kokybę.

ilgalaikį pasiūlymą nesimaudyti ir 
nepasibaigus penkerių metų laikotarpiui, 
jeigu ji mano, kad neįmanoma arba 
neproporcingai brangu pasiekti patenkinamą 
kokybę.

Or. de

Justification

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

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas48
6 straipsnio 1 dalies išnaša

Sueis šešeri metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos.

Sueis treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas49
12 straipsnio 1 dalies b punktas

b) bendro pobūdžio maudyklių aprašymas 
netechniniais terminais, pagrįstas maudyklės 
charakteristika, sudaryta pagal III priedo 
nuostatas;

b) bendro pobūdžio maudyklių aprašymas 
netechniniais terminais, pagrįstas maudyklės 
charakteristika, sudaryta pagal III priedo 
nuostatas, įskaitant maudyklės būklę pagal 
Direktyvą 2000/60/EB. Gerai matomoje 
vietoje pakabinamas simbolis, 
informuojantis vartotojus apie esamą 
maudyklės kokybę.

Or. en

Justification

Reinstates amendment 21 from first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 
1.4.2004).
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Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas50
12 straipsnio 1 dalies ea punktas (naujas)

ea) tuo atveju, jeigu maudyklė buvo 
išbraukta iš maudyklių sąrašų, pranešimas, 
informuojantis apie tai visuomenę ir 
pateikiantis to priežastis. Toks pranešimas 
yra iškabinamas tų metų, kuriais ji buvo 
išbraukta, maudynių sezono metu ir kitais 
metais ten pat, maudyklės vietovėje. Jis 
apima paplūdimio įspėjamuosius ženklus ir 
taip pat nurodo visuomenei esamą 
artimiausią maudyklę;

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 51
12 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

2. Valstybės narės naudoja atitinkamas 
žiniasklaidos priemones ir technologijas, 
įskaitant internetą, kad aktyviai ir skubiai 
išplatintų informaciją apie 1 dalyje 
nurodytas maudykles, taip pat ir šią 
informaciją: 

2. Valstybės narės naudoja atitinkamas 
žiniasklaidos priemones ir technologijas, 
įskaitant internetą, kad aktyviai ir skubiai 
išplatintų informaciją – ir kitomis 
dažniausiai toje vietovėje naudojamomis 
užsienio kalbomis – apie 1 dalyje nurodytas 
maudykles, taip pat ir šią informaciją:

Or. en

Justification

Information necessary for tourists speaking other languages.
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Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 52
12 straipsnio 2 dalies įvadas

2. Valstybės narės naudoja atitinkamas 
žiniasklaidos priemones ir technologijas, 
įskaitant internetą, kad aktyviai ir skubiai
išplatintų informaciją apie 1 dalyje 
nurodytas maudykles, taip pat ir šią 
informaciją:

2. Valstybės narės naudoja atitinkamas 
žiniasklaidos priemones ir technologijas, 
įskaitant internetą, kad kaip įmanoma 
greičiau išplatintų informaciją apie 1 dalyje 
nurodytas maudykles, taip pat ir šią 
informaciją:

Or. nl

Justification

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

Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas53
12 straipsnio 4 dalis

4. Kai tik įmanoma, valstybės narės ir 
Komisija, naudodamosi georeferencine 
technologija, privalo paskleisti informaciją 
visuomenei ir pateikti ją aiškiais ir 
suprantamais ženklais bei simboliais.

4. Komisija, išklausiusi valstybes nares, 
atitinkamas turizmo ir vartotojų 
organizacijas, iki * privalo sukurti paprastą 
standartizuotą simbolių sistemą, kurią 
įvairiose srityse gali naudoti valstybės 
narės, regioninės ir vietos valdžios 
institucijos, turizmo pramonė ir kt. kaip 
vieną iš visuomenės informavimo 
priemonių. Sistema turi būti prieinama ES 
tinklalapyje.

* Per dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo.

Or. it

Justification

The amendment reinstates in part the text of amendment 27 adopted at first reading.



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\562390LT.doc 19/37 PE 355.592v02-00

LT

Pakeitimą pateikė Adriana Poli Bortone

Pakeitimas 54
13 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės pateikia Komisijai 
tikrinimo ir kiekvienos maudyklės kokybės 
įvertinimo rezultatus, taip pat ir svarbių 
panaudotų tvarkymo priemonių aprašymą. 
Valstybės narės šią su praeitų metų 
maudynių sezonu susijusią informaciją 
pateikia kiekvienais metais iki gruodžio 31 
d. Jos pradeda ją teikti atlikusios pirmą 
maudyklės įvertinimą pagal 4 dalį.

1. Valstybės narės pateikia Komisijai 
tikrinimo ir kiekvienos maudyklės kokybės 
įvertinimo rezultatus, taip pat ir svarbių 
panaudotų tvarkymo priemonių aprašymą. 
Valstybės narės šią su praeitų metų 
maudynių sezonu susijusią informaciją 
pateikia kiekvienais metais iki vasario 28 d.
Jos pradeda ją teikti atlikusios pirmą 
maudyklės įvertinimą pagal 4 dalį.

Or. it

Justification

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 55
14 straipsnio 1 dalis (nauja)

(-1) Iki 2008 m. pabaigos Komisija turi 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą dėl asmenų, užsiimančių kitomis 
rekreacinėmis veiklomis, sveikatos 
apsaugos patikrinimo.  Ataskaitoje turi būti 
ypač atsižvelgta į atitinkamų Europos 
epidemiologinių studijų, kurias atlieka 
Komisija bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, rezultatus.
Ne vėliau nei iki 2010 m. Komisija turi, 
atsižvelgusi į šią ataskaitą ir į išplėsto 
poveikio vertinimus, patikrinti šią direktyvą 
siedama ją su kitomis rekreacinėmis 
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veiklomis, prireikus turi pateikti Sutarties 
251 straipsnyje nustatyta tvarka teisėkūros 
pasiūlymus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 56
15 straipsnio įvadinė dalis

Laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
tvarkos gali būti nuspręsta:

Laikantis 16 straipsnio 2 dalyje nustatytos 
tvarkos turi būti nuspręsta:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 57
15 straipsnio ca punktas (naujas)

ca) atsižvelgiant į mokslinius rezultatus 
užrašyti I priede nurodytus parametrus;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 58
17 straipsnio 1 dalis

1. Nuo 2014 m. gruodžio 31 d. panaikinama 
Direktyva 76/160/EEB. Atsižvelgiant į 2 
dalies nuostatas šis panaikinimas neturi 
pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, 
susijusių su perkėlimo ir taikymo terminais, 
numatytais naikinamoje direktyvoje.

1. Nuo 2010 m. gruodžio 31 d. panaikinama 
Direktyva 76/160/EEB. Atsižvelgiant į 2 
dalies nuostatas šis panaikinimas neturi 
pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, 
susijusių su perkėlimo ir taikymo terminais, 
numatytais naikinamoje direktyvoje. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 59
18 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos išnaša

* Sueis treji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

* Sueis dveji metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 60
I priedas

(Pašalinti ir iš naujo pateikti originalaus Komisijos pasiūlymo KOM(2002)0581 I priedą) 
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Bendra Tarybos pozicija

PRIEDAS JEI / AR VIDAUS VANDENYS
A B C D E

Parametras Puiki kokybė Gera 
kokybė

Patenkinama 
kokybė 

Pamatiniai tyrimų 
metodai

1 Intestinal 
Enterococci 
(ksv/100 ml)

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

2 Escherichia coli 
(ksv/100 ml)

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

PAKRANČIŲ VANDENIMS IR TARPINIAMS VANDENIMS
A B C D E

Parametras Puiki 
kokybė

Gera kokybė Patenkinama 
kokybė 

Pamatiniai tyrimų 
metodai

1 Intestinal 
Enterococci 
(ksv/100 ml)

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

2 Escherichia coli 
(ksv/100 ml)

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

* Remiamasi 95 procentilio vertinimu. Žr. II priedą.
** Remiamasi 90 procentilio vertinimu. Žr. II priedą 

Pakeitimas

(Originalus Komisijos pasiūlymas (KOM(2002)0581)

I PRIEDAS
Maudyklos kokybės parametrai

A B C D

Mikrobiologiniai 
parametrai

Puiki 
kokybė

Gera kokybė Tyrimų metodai



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\562390LT.doc 23/37 PE 355.592v02-00

LT

1 Intestinal Enterococci 
(I.E.) ksv/100 ml

1001 20058 ISO 7899-

2 Escherischia coli
(E.C.) ksv/100 ml

25058 50058 ISO 9308-1 

3 Fitoplanktonas ar  
makro-dumblių 
poliferacija2

Neigiami testų 
rezultatai

Mikroskopinis 
tikrinimas3 , 
toksiškumo 
testai4, vizualinis 
tyrimas.

Fizikinės chemijos 
parametrai

Puiki 
kokybė

Gera kokybė Tyrimų metodai

4 Mineraliniai  aliejai - Plėvelės nesimato 
ant vandens 
paviršiaus ir nėra 
kvapo

Vizualinis ir 
uodžiamasis 
tyrimas 

5 Deguto nuosėdos ir 
plūduriuojančios 
medžiagos, pvz., 
mediena, plastmasė, 
stiklas, guma ar kitos 
atliekos

- Nėra Vizualinis 
tyrimas

6 pH5 - Nuo 6 iki 9 
nėra nepaaiškintų 
pokyčių

pH elektrometrija 
su kalibravimu 7 
ir pH 9

95 procentilio vertė apskaičiuojama taip6.
Remiantis iš tam tikros maudyklos gautų mikrobiologinių duomenų įprastos tikimybės 
tankio funkcijos log10 95 procentilio vertinimu; 95 procentilio vertė gaunama taip:
(i) imama visų bakterinių rodiklių vertinamų duomenų sekoje  log10 vertė, 
(ii) apskaičiuojamas aritmetinis log10 verčių vidurkis( ),
(iii) apskaičiuojama standartinė  log10 verčių paklaida ( ).
Duomenų tikimybės tankio funkcijos viršutinis 95 procentilio taškas nustatomas pagal 
tokią formulę:
95 procentilis = antilog (( )+(1.65 x  

  
1 Remiamasi 95 procentilio vertinimu.
2 Tik vietose, kurios yra fiziškai jautrios tam tikriems toksiniams žydėjimams (pvz., dinophysis, 

alexandrium, mėlynasis dumblis).
3 Ląstelių nustatymas ir jų skaičius.
4 Bandymai su pelėmis, odos testas ar tiesiogiai reaguojant toksinų kiekiui planktono ląstelėse ar vandenyje.
5 Tik gėlam vandeniui.
6 Bartram, J and Rees, G (Eds) Monitoring Bathing Waters. E and F N Spon, London.
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Or. en

Pagrindimas

Amends new element introduced in the Council Common Position. 

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

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 61
I priedo 1 lentelės 1 eilutės B skiltis „Puiki kokybė“

200* 100*

Or. nl

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 62
I priedo 1 lentelės 1 eilutės C skiltis „Gera kokybė“

400* 200*

Or. nl

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 63
I priedo 1 lentelės 1 eilutės D skiltis „Patenkinama kokybė“
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360** 200**

Or. nl

Pagrindimas

Amends new element introduced by the Council.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 64
I priedo 1 lentelės 2 eilutės B skiltis „Puiki kokybė“

500* 250*

Or. nl

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 65
I priedo 1 lentelės 2 eilutės C skiltis „Gera kokybė“

1000* 500*

Or. nl

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 66
I priedo 1 lentelės D skiltis „Patenkinama kokybė“

D išbraukta
Patenkinama kokybė
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360**
900**

** Remiamasi 90 procentilio vertinimu. Žr. 
II priedą.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 67
I priedo 2 lentelės D skiltis „Patenkinama kokybė“

D išbraukta
Patenkinama kokybė

200 **
500 **

** Remiamasi 90 procentilio vertinimu. Žr. 
II priedą.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 68
I priedo 2 lentelės penkta D skiltis „Patenkinama kokybė“

D išbraukta
Patenkinama kokybė
200**
500**
** Remiamasi 90 procentilio vertinimu. Žr. 
II priedą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 69
II priedo 1 dalis „Prasta kokybė“

Maudyklos turi būti klasifikuojamos kaip 
„prastos“, jei paskutiniojo vertinimo 
laikotarpio a maudyklos kokybės duomenų 
rinkinyje mikrobiologinių rodiklių 
procentilių vertės b yra blogesnės c negu I 
priedo D skiltyje nurodytos „patenkinamos 
kokybės“ vertės. 

Maudyklos turi būti klasifikuojamos kaip 
„prastos“, jei paskutiniojo vertinimo 
laikotarpio a maudyklos kokybės duomenų 
rinkinyje mikrobiologinių rodiklių 
procentilių vertės b yra blogesnės c negu I 
priedo C skiltyje nurodytos „geros kokybės“ 
vertės. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 70
II priedo 1 dalis „Prasta kokybė“

Maudyklos turi būti klasifikuojamos kaip 
„prastos“, jei paskutiniojo vertinimo 
laikotarpio a maudyklos kokybės duomenų 
rinkinyje mikrobiologinių rodiklių 
procentilių vertės b yra blogesnės c negu I 
priedo D skiltyje nurodytos „patenkinamos 
kokybės“ vertės. 

Maudyklos turi būti klasifikuojamos kaip 
„prastos“, jei paskutiniojo vertinimo 
laikotarpio a maudyklos kokybės duomenų 
rinkinyje mikrobiologinių rodiklių 
procentilių vertės b yra blogesnės c negu I 
priedo D skiltyje nurodytos „geros kokybės“ 
vertės. 

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 71
II priedo 2 dalis „Patenkinama kokybė“

2. PATENKINAMA KOKYBĖ išbraukta

Maudyklos turi būti klasifikuojamos kaip 
„patenkinamos“:
1) jei paskutiniojo vertinimo laikotarpio 

maudyklos kokybės duomenų 
rinkinyje mikrobiologinių rodiklių 
procentilių vertės yra lygios arba 
geresnės d negu I priedo D skiltyje 
nurodytos „patenkinamos kokybės“ 
vertės; ir

2) jei maudyklos buvo trumpam 
užterštos su sąlyga, kad:

(i)     buvo imtasi atitinkamų valdymo 
priemonių, įskaitant priežiūrą, 
ankstyvojo įspėjimo sistemas ir 
stebėseną, norint įspėjamosiomis 
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priemonėmis arba, jei būtina, 
uždraudus maudytis apsaugoti 
besimaudančius;

(ii)    buvo imtasi atitinkamų priemonių, 
kad būtų galima užkirsti kelią taršai, 
ją sumažinti arba pašalinti jos 
priežastis; ir

(iii)   mėginių, į kuriuos nebuvo atsižvelgta 
pagal 3 straipsnio 6 dalies nuostatas 
dėl trumpalaikės taršos per 
paskutinįjį vertinimo laikotarpį, 
skaičius sudarė ne daugiau kaip 15% 
bendrojo mėginių skaičiaus, kuris 
buvo numatytas tam laikotarpiui 
sudarytuose stebėsenos
kalendoriuose, arba tai buvo ne 
daugiau kaip vienas mėginys per 
maudymosi sezoną – atsižvelgiant į 
tai, kuris skaičius didesnis.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 72
II priedo 2 dalis „Patenkinama kokybė“

2. PATENKINAMA KOKYBĖ išbraukta
Maudyklos turi būti klasifikuojamos kaip 
„patenkinamos“:

1) jei paskutiniojo vertinimo laikotarpio 
maudyklos kokybės duomenų rinkinyje 
mikrobiologinių rodiklių procentilių vertės 
yra lygios arba geresnės d negu I priedo D 
skiltyje nurodytos „patenkinamos kokybės“ 
vertės; ir

2) jei maudyklos buvo trumpam užterštos 
su sąlyga,kad:
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(i) buvo imtasi atitinkamų valdymo 
priemonių, įskaitant priežiūrą, ankstyvojo 
įspėjimo sistemas ir stebėseną, norint 
įspėjamosiomis priemonėmis arba, jei 
būtina, uždraudus maudytis apsaugoti 
besimaudančius;
(ii) buvo imtasi atitinkamų priemonių, kad 
būtų galima užkirsti kelią taršai, ją 
sumažinti arba pašalinti jos priežastis; ir 
(iii) mėginių, į kuriuos nebuvo atsižvelgta 
pagal 3 straipsnio 6 dalies nuostatas dėl 
trumpalaikės taršos per paskutinįjį 
vertinimo laikotarpį, skaičius sudarė ne 
daugiau kaip 15% bendrojo mėginių 
skaičiaus, kuris buvo numatytas tam 
laikotarpiui sudarytuose stebėsenos 
kalendoriuose, arba tai buvo ne daugiau 
kaip vienas mėginys per maudymosi sezoną 
– atsižvelgiant į tai, kuris skaičius didesnis. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 73
II priedo 4 dalies 1a punktas (naujas)

1a) jei maudymosi sezono trukmė ir 
valdymo priemonės atspindi kitas 
praktikuojamas rekreacines veiklas.

Or. en

Pagrindimas

Reinstatement of a provision in Annex II of the Commission proposal.
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Pakeitimą pateikė Guido Sacconi

Pakeitimas 74
II priedo 4 punkto „Puiki kokybė“ 2 dalies iii papunktis

(iii) mėginių, į kuriuos nebuvo 
atsižvelgta pagal 3 straipsnio 6 dalies 
nuostatas dėl trumpalaikės taršos per 
paskutinįjį vertinimo laikotarpį, skaičius 
sudarė ne daugiau kaip 15% bendrojo 
mėginių skaičiaus, kuris buvo numatytas 
tam laikotarpiui sudarytuose stebėsenos 
kalendoriuose, arba tai buvo ne daugiau 
kaip vienas mėginys per maudymosi sezoną 
– atsižvelgiant į tai, kuris skaičius didesnis. 

išbraukta

Or. it

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 75
II priedo pastabos b punkto 2 pastraipa

Duomenų tikimybės tankio funkcijos 
viršutinis 90 procentilio taškas nustatomas 
pagal tokią formulę: viršutinis 
90-procentilis = antilog (μ + 1.282 σ ).

išbraukta

Or. en

Pagrindimas

Deletion of a new element in the common position so as to reinstate the provisions on quality 
status in line with Articles 4 and 9 and Annexes I and II of the Commission proposal.
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Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 76
III priedo 1 dalies b punktas

b) taršos, galinčios paveikti maudyklą ir 
pakenkti besimaudančių sveikatai, 
priežasties įvardijimas ir įvertinimas;

b) taršos, galinčios paveikti maudyklą ir 
pakenkti besimaudančių sveikatai, visų 
galimų šaltinių ir priežasties kiekybinis ir 
kokybinis įvardijimas ir įvertinimas, taip pat 
maudyklos aplinkosaugos kokybės 
įvertinimas pagal Vandens pagrindų 
direktyvą. Vertinti reikia laiko atžvilgiu –
atsitiktinis ar nuolatinis rizikos pavojus – ir 
visų teršiančių ir potencialių nuotekų 
pobūdžio bei apimties atžvilgiu, kartu 
įvertinant jų poveikį atsižvelgiant į atstumą 
nuo maudyklos.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 77
III priedo 1 dalies fa punktas (naujas)

fa) įvertinimas, ar ši stebėsena taip pat 
teikia tipišką informaciją kitai rekreacinei 
veiklai, kurią praktikuojant kyla panašus 
pavojus praryti vandens (pvz., burlenčių, 
baidarių sportas).

Or. en

Pagrindimas

Reinstatement of the corresponding provision in Annex III of the Commission proposal.
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Pakeitimus pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 78
III priedo 2 dalies 1 pastraipa

2. Jei maudyklos klasifikuojamos kaip 
„geros“, „patenkinamos“ arba „prastos“, 
maudyklos charakteristika turi būti 
reguliariai tikrinama siekiant įvertinti, ar 
nepasikeitė kuris nors iš 1 dalyje nurodytų 
aspektų. Prireikus charakteristiką būtina 
atnaujinti. Tokių patikrinimų dažnis ir sritis 
nustatomi pagal taršos pobūdį ir sunkumą. 
Tačiau patikrinimai privalo mažiausiai 
atitikti nuostatas ir vykti ne rečiau nei 
nurodyta šioje lentelėje. 

2. Jei maudyklos klasifikuojamos kaip 
„geros“ arba „prastos“, maudyklos 
charakteristika turi būti reguliariai tikrinama 
siekiant įvertinti, ar nepasikeitė kuris nors iš 
1 dalyje nurodytų aspektų. Prireikus 
charakteristiką būtina atnaujinti. Tokių 
patikrinimų dažnis ir sritis nustatomi pagal 
taršos pobūdį ir sunkumą. Tačiau 
patikrinimai privalo mažiausiai atitikti 
nuostatas ir vykti ne rečiau nei nurodyta 
šioje lentelėje. 

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 79
III priedo 2 dalies 1 pastraipa

2. Jei maudyklos klasifikuojamos kaip 
„geros“, „patenkinamos“ arba „prastos“, 
maudyklos charakteristika turi būti 
reguliariai tikrinama siekiant įvertinti, ar 
nepasikeitė kuris nors iš 1 dalyje nurodytų 
aspektų. Prireikus charakteristiką būtina 
atnaujinti. Tokių patikrinimų dažnis ir sritis 
nustatomi pagal taršos pobūdį ir sunkumą. 
Tačiau patikrinimai privalo mažiausiai 
atitikti nuostatas ir vykti ne rečiau nei 
nurodyta šioje lentelėje. 

2. Jei maudyklos klasifikuojamos kaip 
„geros“ arba „prastos“, maudyklos 
charakteristika turi būti reguliariai tikrinama 
siekiant įvertinti, ar nepasikeitė kuris nors iš 
1 dalyje nurodytų aspektų. Prireikus 
charakteristiką būtina atnaujinti. Tokių 
patikrinimų dažnis ir sritis nustatomi pagal 
taršos pobūdį ir sunkumą. Tačiau 
patikrinimai privalo mažiausiai atitikti 
nuostatas ir vykti ne rečiau nei nurodyta 
šioje lentelėje.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 80
III priedo 2 dalies lentelės trečia skiltis „Patenkinama“

„Patenkinama“ išbraukta
3 metai
(a) - (f)

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 81
III priedo 2 dalies 2 pastraipa

Jei maudykla anksčiau buvo klasifikuojama 
kaip „puiki“, maudyklos charakteristika 
tikrinama ir prireikus atnaujinama tik tuo 
atveju, kai pasikeičia jos klasifikacija ir ji 
laikoma „gera“, „patenkinama“ arba 
„prasta“. Tikrinami visi 1 dalyje nurodyti 
aspektai. 

Jei maudykla anksčiau buvo klasifikuojama 
kaip „puiki“, maudyklos charakteristika 
tikrinama ir prireikus atnaujinama tik tuo 
atveju, kai pasikeičia jos klasifikacija ir ji 
laikoma „gera“ arba „prasta“. Tikrinami visi 
1 dalyje nurodyti aspektai. 

Or. de

Pagrindimas

See justification for amendments to tables 1 and 2 in Annex I.
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Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 82
III priedo 2 dalies 2 pastraipa

Jei maudykla anksčiau buvo klasifikuojama 
kaip „puiki“, maudyklos charakteristika 
tikrinama ir prireikus atnaujinama tik tuo 
atveju, kai pasikeičia jos klasifikacija ir ji 
laikoma „gera“, „patenkinama“ arba 
„prasta“. Tikrinami visi 1 dalyje nurodyti 
aspektai. 

Jei maudykla anksčiau buvo klasifikuojama 
kaip „puiki“, maudyklos charakteristika 
tikrinama ir prireikus atnaujinama tik tuo 
atveju, kai pasikeičia jos klasifikacija ir ji 
laikoma „gera“ arba „prasta“. Tikrinami visi 
1 dalyje nurodyti aspektai. 

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 83
III priedo 4 dalis

4.1 dalies a ir b punktuose nurodyta 
informacija prireikus pateikiama išsamiame 
plane.

4. 1 dalies a ir b punktuose nurodyta 
informacija pateikiama išsamiame plane.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Marie Anne Isler Béguin ir Caroline Lucas

Pakeitimas 84
V priedo 4 dalies 3 pastraipa

Laiko tarpas nuo mėginių paėmimo iki 
tyrimo turi būti kuo trumpesnis. 
Rekomenduojama ištirti mėginius tą pačią 
darbo dieną. Jei dėl praktinių priežasčių to 
padaryti neįmanoma, mėginiai turi būti 

Laiko tarpas nuo mėginių paėmimo iki 
tyrimo turi būti kuo trumpesnis. 
Rekomenduojama ištirti mėginius tą pačią 
darbo dieną. Jei dėl praktinių priežasčių to 
padaryti neįmanoma, mėginiai turi būti 
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apdoroti ne vėliau kaip per 24 valandas. Iki 
tol jie turi būti laikomi tamsioje vietoje 4°C 
± 3°C temperatūroje.

apdoroti ne vėliau kaip per 24 valandas. Iki 
tol jie turi būti laikomi tamsioje vietoje 4°C 
± 3°C temperatūroje. Jei yra uždelsta 
pateikti mėginius tyrimui, nustatyta 
bakterijų koncentracija yra tikslinama 
pagal T-90 skilimo formulę, siekiant 
nustatyti bakterijų koncentraciją mėginių 
paėmimo metu.

Or. en

Pagrindimas

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