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Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 20
Overweging 6

(6) Uit hoofde van het Verdrag moet de 
Gemeenschap bij het bepalen van haar 
beleid op milieugebied onder meer rekening 
houden met de beschikbare 
wetenschappelijke en technische gegevens. 
In het kader van deze richtlijn moet bij de 
implementatie van de betrouwbaarste 
indicatorparameters om microbiologische 
gezondheidsrisico's te bepalen en een hoog 
beschermingsniveau te bereiken, gebruik 
worden gemaakt van wetenschappelijke 
gegevens. Er dienen met spoed verdere 
epidemiologische studies te worden verricht 
van de aan het zwemmen, met name in zoet 
water, verbonden gezondheidsrisico's.

(6) Uit hoofde van het Verdrag moet de 
Gemeenschap bij het bepalen van haar 
beleid op milieugebied onder meer rekening 
houden met de beschikbare 
wetenschappelijke en technische gegevens. 
In het kader van deze richtlijn moet bij de 
implementatie van de betrouwbaarste 
indicatorparameters om microbiologische, 
fysische en chemische gezondheidsrisico's 
te bepalen en een hoog beschermingsniveau 
te bereiken, gebruik worden gemaakt van 
wetenschappelijke gegevens. Er dienen met 
spoed verdere epidemiologische studies te 
worden verricht van de aan het zwemmen, 
met name in zoet water, verbonden 
gezondheidsrisico's.
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Or. en

Motivering

Gedeeltelijke heropneming van de amendementen 2 en 58 uit de eerste lezing, aangenomen op 
21 oktober 2003 (PB C 82 van 1.4.2004).

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 21
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) In deze richtlijn moet rekening 
worden gehouden met nieuwe vormen van 
waterrecreatie die als gevolg van 
maatschappelijke veranderingen en het 
gebruik van nieuwe sportmaterialen en –
uitrusting door een groter publiek worden 
beoefend.

Or. en

Motivering

Heropneming van overweging 10 uit het oorspronkelijke voorstel van de Commissie.

Nieuwe takken van watersport zijn in de zwemwateren in de Europese Unie veelal een 
alledaags gegeven. Bij zulke sporten bestaat een even groot gevaar dat water wordt ingeslikt 
als bij zwemmen. Daarom is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat de beoefenaren van die 
nieuwe sporten tot op zekere hoogte ook onder de werking van deze richtlijn vallen.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 22
Overweging 11

(11) Op 25 juni 1998 heeft de Gemeenschap 
het VN/ECE-Verdrag betreffende toegang 
tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden (het Verdrag van 
Aarhus) ondertekend. De 
Gemeenschapswetgeving moet naar behoren 
worden afgestemd op dat verdrag met het 
oog op de bekrachtiging ervan door de 

(11) Op 25 juni 1998 heeft de Gemeenschap 
het VN/ECE-Verdrag betreffende toegang 
tot informatie, inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter inzake 
milieuaangelegenheden (het Verdrag van 
Aarhus) ondertekend. De 
Gemeenschapswetgeving moet naar behoren 
worden afgestemd op dat verdrag met het 
oog op de bekrachtiging ervan door de 
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Gemeenschap. Derhalve is het passend om 
in deze richtlijn bepalingen op te nemen 
betreffende toegang van het publiek tot 
informatie en inspraak van het publiek bij de 
uitvoering ervan.

Gemeenschap. Derhalve is het passend om 
in deze richtlijn bepalingen op te nemen 
betreffende toegang van het publiek tot 
informatie en inspraak van het publiek bij de 
uitvoering ervan, overeenkomstig Richtlijn 
2003/4/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 28 januari 2003 inzake de 
toegang van het publiek tot milieu-
informatie1 en Richtlijn 2003/35/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 26 
mei 2003 tot voorziening in inspraak van 
het publiek in de opstelling van bepaalde 
plannen en programma's betreffende het 
milieu2

______________
1 PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26.
2 PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17.

Or. en

Motivering

Heropneming van overweging 13 uit het voorstel van de Commissie, in gewijzigde en 
aangepaste vorm.

Omdat de relevante bepalingen van het Verdrag van Aarhus door twee specifieke richtlijnen 
zijn geïmplementeerd, moeten deze wel uitdrukkelijk worden vermeld.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 23
Overweging 14

(14) Het onverminderde belang van het 
Europees beleid ten aanzien van het 
zwemwater blijkt elk badseizoen opnieuw 
uit het feit dat het publiek beschermd wordt 
tegen incidentele en chronische 
verontreiniging als gevolg van lozingen in of 
bij Europese badzones. De algehele kwaliteit 
van het zwemwater is sinds de 
inwerkingtreding van Richtlijn 76/160/EEG 
aanzienlijk verbeterd. De richtlijn is evenwel 
gebaseerd op de stand van de kennis en de 
ervaring in het begin van de jaren 1970. Het 
zwemwatergebruik is sindsdien structureel 

(14) Het onverminderde belang van het 
Europees beleid ten aanzien van het 
zwemwater blijkt elk badseizoen opnieuw 
uit het feit dat het publiek beschermd wordt 
tegen incidentele en chronische 
verontreiniging als gevolg van lozingen in of 
bij Europese badzones. De algehele kwaliteit 
van het zwemwater is sinds de 
inwerkingtreding van Richtlijn 76/160/EEG 
aanzienlijk verbeterd. De richtlijn is evenwel 
gebaseerd op de stand van de kennis en de 
ervaring in het begin van de jaren 1970. Het 
zwemwatergebruik en het recreatieve 
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veranderd, evenals de stand van de 
wetenschappelijke en technische kennis. Die 
richtlijn dient derhalve te worden 
ingetrokken.

gebruik zijn sindsdien structureel veranderd, 
evenals de stand van de wetenschappelijke 
en technische kennis. Die richtlijn dient 
derhalve te worden ingetrokken.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijke heropneming van overweging 4 uit het oorspronkelijke voorstel van de 
Commissie.

Nieuwe takken van watersport zijn in de zwemwateren in de Europese Unie veelal een 
alledaags gegeven. Bij zulke sporten bestaat een even groot gevaar dat water wordt ingeslikt 
als bij zwemmen. Daarom is het noodzakelijk ervoor te zorgen dat de beoefenaren van die 
nieuwe sporten tot op zekere hoogte ook onder de werking van deze richtlijn vallen.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 24
Artikel 1, lid 2

2. Doel van deze richtlijn is het behoud, de 
bescherming en de verbetering van de 
milieukwaliteit en de bescherming van de 
gezondheid van de mens, aanvullend op
Richtlijn 2000/60/EG.

2. Doel van deze richtlijn is het behoud, de 
bescherming en de verbetering van de 
milieukwaliteit en de bescherming van de 
gezondheid van de mens, door de 
aanvulling en ondersteuning van de 
doelstellingen en maatregelen en de 
vaststelling van gemeenschappelijke 
chemische kwaliteitsnormen als neergelegd 
in Richtlijn 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Heropneming van amendement 4 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 (PB C 
82 van 1.4.2004).

Zwemwater moet ook voldoen aan de chemische kwaliteitsnormen van de kaderrichtlijn voor 
water.
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Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 25
Artikel 1, lid 2

2. Doel van deze richtlijn is het behoud, de 
bescherming en de verbetering van de 
milieukwaliteit en de bescherming van de 
gezondheid van de mens, aanvullend op 
Richtlijn 2000/60/EG.

2. Doel van deze richtlijn is het behoud, de 
bescherming en de verbetering van de 
milieukwaliteit ter bescherming van de 
gezondheid van de mens tegen chemische 
en microbiologische besmetting tijdens het 
zwemmen of andere recreatieve vormen 
van watergebruik, aanvullend op Richtlijn 
2000/60/EG.

Or. en

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 26
Artikel 1, lid 3

3. Deze richtlijn is van toepassing op elk 
oppervlaktewater waar, naar verwachting 
van de bevoegde autoriteit, een groot aantal 
mensen zal zwemmen, en waar zwemmen 
niet permanent verboden is of waarvoor 
geen permanent negatief zwemadvies bestaat 
(hierna "zwemwater" te noemen). Zij is niet 
van toepassing op:

3. Deze richtlijn is van toepassing op elk 
oppervlaktewater waar,

i) naar verwachting van de bevoegde 
autoriteit, een groot aantal mensen zal 
zwemmen, of
ii) zwemmen door publieke instanties of 
vanwege commerciële belangen actief 
wordt bevorderd, of
iii)  traditioneel door een erkende 
vereniging voor trainings- of 
wedstrijddoeleinden andere recreatieve 
activiteiten worden beoefend,
en waar zwemmen door de bevoegde 
autoriteit niet permanent verboden is of 
waarvoor geen door die autoriteit afgegeven 
permanent negatief zwemadvies bestaat 
(hierna "zwemwater" te noemen). Zij is niet 
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van toepassing op:
a) zwembaden en gezondheidsbaden; a) zwembaden en gezondheidsbaden;

b) ingesloten wateren die behandeld worden, 
of gebruikt worden voor therapeutische 
doeleinden;

b) ingesloten wateren die behandeld worden, 
of gebruikt worden voor therapeutische 
doeleinden;

c) kunstmatig gecreëerde, van het 
oppervlaktewater en het grondwater 
gescheiden ingesloten wateren.

c) kunstmatig gecreëerde, van het 
oppervlaktewater en het grondwater 
gescheiden ingesloten wateren.

Or. en

Motivering

Heropneming van artikel 3, lid 1, letter b) van het voorstel van de Commissie, alsmede van 
amendement 7 uit de eerste lezing (gewijzigd om tot een compromis te komen).

De definitie van zwemwater moet ook oppervlaktewater omvatten waar het zwemmen wordt 
bevorderd. Ook voor recreatieve doeleinden gebruikt water moet eronder vallen, maar bij 
wijze van compromis zou dit beperkt kunnen blijven tot plaatsen waar dergelijke vormen van 
gebruik een regelmatig karakter hebben.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 27
Artikel 1, lid 3, inleidende formule

3. Deze richtlijn is van toepassing op elk 
oppervlaktewater waar, naar verwachting 
van de bevoegde autoriteit, een groot aantal 
mensen zal zwemmen, en waar zwemmen 
niet permanent verboden is of waarvoor 
geen permanent negatief zwemadvies 
bestaat (hierna "zwemwater" te noemen).

3. Voor de toepassing van deze richtlijn 
wordt verstaan onder "zwemwater", alle 
wateren, of delen van die wateren, te weten 
stromende of stilstaande zoete wateren 
alsmede zeewater, waarin het baden:

- door de bevoegde instanties van elke 
lidstaat uitdrukkelijk toegelaten is dan wel,
- niet verboden is en gewoonlijk door een 
groot aantal baders wordt beoefend.

Or. nl

Motivering

Het veralgemenen en verruimen van de nieuwe definitie van zwemwater laat teveel ruimte 
voor interpretatie en beperkt de slagkracht van de lidstaat om een goede kwaliteit van het 
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zwemwater na te streven. Ik stel voor de oorspronkelijke definitie van zwemwater van 
Richtlijn 76/160/EEG aan te wenden aangezien hiermee minder discussie mogelijk is.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 28
Artikel 1, lid 3, letter c bis) (nieuw)

c bis) wateren die worden gebruikt voor 
andere recreatieve activiteiten die worden 
beoefend op meer dan 100 meter van de 
kust tijdens laagwater of buiten het 
badseizoen, mits bij deze wateren geen 
bijzonder risico bestaat op verontreiniging 
door stedelijk afvalwater of andere 
verontreinigingsbronnen;

Or. en

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 29
Artikel 2, definitie 1 bis (nieuw)

1) "zwemwater": alle stromende en 
stilstaande binnenlandse 
oppervlaktewateren, overgangswater en 
kustwateren (of delen daarvan) waar:
(a) zwemmen niet verboden is en 
traditioneel tijdens het badseizoen door een 
groot aantal baders wordt beoefend, of
(b) traditioneel andere recreatieve 
activiteiten worden beoefend, mits bij deze 
wateren een bijzonder risico bestaat op 
verontreiniging door stedelijk afvalwater of 
andere verontreinigingsbronnen, of
(c) zwemmen door publieke instanties of 
vanwege commerciële belangen actief 
wordt bevorderd.

Or. en
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Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 30
Artikel 2, definitie 7, letter f bis) (nieuw)

f bis) opzetten van rampenplannen en 
bewakingssystemen;

Or. en

Motivering

Heropneming van artikel 3, lid 3, letter g) van het voorstel van de Commissie.

Dit is in overeenstemming met amendement 6 van de rapporteur, die voorstelt artikel 12 van 
het voorstel van de Commissie weer op te nemen.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 31
Artikel 2, definitie 7 bis (nieuw)

7 bis. “andere recreatieve activiteiten”: die 
activiteiten waarbij instrumenten worden 
gebruikt om zich over het water te bewegen 
en waarbij een significant risico bestaat dat 
water wordt ingeslikt, zoals surfen, 
windsurfen en kajakken.

Or. en

Motivering

Heropneming van artikel 3, lid 4 van het voorstel van de Commissie.

Een definitie van 'andere recreatieve activiteiten' is nodig in verband met amendement 9 van 
de rapporteur, die voorstelt bepaalde vereisten met betrekking tot andere recreatieve 
activiteiten op te nemen.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 32
Artikel 2, definitie 8
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8) "kortstondige verontreiniging": 
microbiologische besmetting als genoemd in 
bijlage I, kolom A, met duidelijk 
aantoonbare oorzaken, waarvan wordt 
verwacht dat zij de zwemwaterkwaliteit 
normaliter niet langer dan ongeveer 72 uur 
zal aantasten, en waarvoor de bevoegde 
autoriteit overeenkomstig bijlage II 
procedures heeft ingesteld om zulke situaties 
van kortstondige verontreiniging te 
voorspellen en aan te pakken; 

8) "kortstondige verontreiniging": 
microbiologische besmetting als genoemd in 
bijlage I, kolom A, met duidelijk 
aantoonbare oorzaken, waarvan wordt 
verwacht dat zij de zwemwaterkwaliteit 
normaliter niet langer dan 48 uur na het 
verdwijnen van de oorzaak zal aantasten en 
die niet langer dan ongeveer 72 uur duurt, 
en waarvoor de bevoegde autoriteit 
overeenkomstig bijlage II procedures heeft 
ingesteld om zulke situaties van kortstondige 
verontreiniging te voorspellen en aan te 
pakken; 

Or. en

Motivering

Het begin van een kortstondige verontreiniging is soms moeilijk vast te stellen, en daarom is 
een duidelijker en nauwkeuriger definitie nodig. De vraag wanneer een "duidelijk 
aantoonbare oorzaak" niet meer voorhanden is, kan nauwkeuriger worden beantwoord.

Amendement ingediend door Adriana Poli Bortone

Amendement 33
Artikel 3, lid 4

4. Vóór het begin van elk badseizoen, en de 
eerste maal vóór het begin van het derde 
volledige badseizoen na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn, wordt voor elk 
zwemwater een tijdschema voor controle 
vastgesteld. De controle wordt uitgevoerd 
binnen vier dagen na de in het tijdschema
bepaalde datum.

4. Vóór het begin van elk badseizoen, en de 
eerste maal vóór het begin van het derde 
volledige badseizoen na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn, wordt voor elk 
zwemwater een tijdschema voor controle 
vastgesteld. De controle wordt uitgevoerd 
binnen vier dagen na de in het tijdschema 
bepaalde datum of de datum van hervatting 
van de uitvoering van het tijdschema na 
een in de leden 7 en 7 bis bedoelde 
schorsing.

Or. it

Motivering

De bedoeling van dit amendement is te verduidelijken dat er zelfs in geval van een schorsing 
van het controletijdschema vanwege abnormale situaties of situaties waarin controles 
gevaarlijk of niet-uitvoerbaar zijn, na het herstel van de normale situatie een marge van vier 
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dagen voor de monsterneming in acht moet worden genomen.

Amendement ingediend door Adriana Poli Bortone

Amendement 34
Artikel 3, lid 7 bis (nieuw)

7 bis. In geval van meteorologische 
situaties of gevallen van force majeure die 
monsterneming gevaarlijk en/of 
onuitvoerbaar maken, kan het in lid 4 
bedoelde tijdschema voor de controle 
worden geschorst en onmiddellijk worden 
hervat nadat de situatie van gevaar en/of 
onuitvoerbaarheid een einde heeft 
genomen. 

Or. it

Motivering

Naar analogie van het bepaalde in lid 7 moet schorsing van de controles ook mogelijk zijn in 
situaties waarin zij niet uitvoerbaar zijn, hetzij omdat het gevaarlijk is hetzij in verband met 
force majeure, zoals bij ruwe zee of bij ongunstige weersomstandigheden.

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 35
Artikel 5, lid 1, letter b)

b) "aanvaardbaar"; schrappen

Or. it

Motivering

De kwaliteitsaanduiding 'aanvaardbaar' voor zwemwater kwam in het voorstel van de 
Commissie en ook in de amendementen in eerste lezing van het Parlement niet voor.

De tekst van het gemeenschappelijk standpunt en de bijlagen dient derhalve 
dienovereenkomstig te worden gewijzigd.
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 36
Artikel 5, lid 1, letter b)

b) "aanvaardbaar"; schrappen

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op de tabellen 1 en 2 van Bijlage I.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 37
Artikel 5, lid 1, letter b)

b) "aanvaardbaar"; schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping van een nieuw element in het gemeenschappelijk standpunt en heropneming van 
de bepalingen betreffende kwaliteitsstatus overeenkomstig de artikelen 4 en 9 van het voorstel 
van de Commissie.

Horizontaal amendement - bij aanneming moeten alle verwijzingen in de wetstekst met 
inbegrip van de bijlagen dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 38
Artikel 5, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat aan het 
einde van het badseizoen van 2015 alle 
zwemwateren ten minste "aanvaardbaar" 
zijn. Zij nemen realistische en evenredige 
maatregelen die naar hun oordeel passend 
zijn om het aantal als "uitstekend" of "goed" 
ingedeelde zwemwateren te doen toenemen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat aan het 
einde van het badseizoen van 2011 alle 
zwemwateren ten minste "goed" zijn en dat 
de doelstellingen voor de chemische 
toestand van het water worden bereikt 
overeenkomstig de criteria, de indeling en 
de termijnen zoals die zijn vastgesteld in 
Richtlijn 2000/60/EG. Zij nemen 
realistische en evenredige maatregelen die 
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naar hun oordeel passend zijn om het aantal 
als "uitstekend" of "goed" ingedeelde 
zwemwateren te doen toenemen.

Or. en

Motivering

Heropneming van een eerdere datum voor het bereiken van de kwaliteitstoestand 
overeenkomstig artikel 8, lid 3 van het voorstel van de Commissie, heropneming van 
amendement 16 uit de eerste lezing en heropneming van de kwaliteitstoestand overeenkomstig 
de artikelen 4 en 9 van het voorstel van de Commissie.

De Commissie had vijf jaar na de inwerkingtreding voorgesteld (drie jaar na de 
uitvoeringstermijn van twee jaar). Aannemende dat deze richtlijn begin 2006 in werking 
treedt, is het redelijk de nieuwe datum vast te stellen op het einde van het badseizoen van 
2011. Dan hebben de lidstaten meer tijd dan de oorspronkelijk voorgestelde vijf jaar.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 39
Artikel 5, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat aan het 
einde van het badseizoen van 2015 alle 
zwemwateren ten minste "aanvaardbaar" 
zijn. Zij nemen realistische en evenredige
maatregelen die naar hun oordeel passend 
zijn om het aantal als "uitstekend" of "goed" 
ingedeelde zwemwateren te doen toenemen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat aan het 
einde van het badseizoen van 2015 alle 
zwemwateren ten minste "aanvaardbaar" 
zijn. Zij nemen alle nodige maatregelen die 
naar hun oordeel passend zijn om het aantal 
als "uitstekend" of "goed" ingedeelde 
zwemwateren te doen toenemen.  

Or. nl

Motivering

De bedoeling is de kwaliteit van het zwemwater te verbeteren, zodat het tot de hoogste 
categorie behoort, tegen een bepaalde periode, en is het aan de lidstaten om te beoordelen 
welke de nodige maatregelen zijn.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 40
Artikel 5, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat aan het 3. De lidstaten zorgen ervoor dat aan het 
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einde van het badseizoen van 2015 alle 
zwemwateren ten minste "aanvaardbaar"
zijn. Zij nemen realistische en evenredige 
maatregelen die naar hun oordeel passend 
zijn om het aantal als "uitstekend" of "goed"
ingedeelde zwemwateren te doen toenemen.

einde van het badseizoen van 2015 alle 
zwemwateren ten minste "goed" zijn. Zij 
nemen realistische en evenredige 
maatregelen die naar hun oordeel passend 
zijn om het aantal als "uitstekend" 
ingedeelde zwemwateren te doen toenemen.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op de tabellen 1 en 2 van Bijlage I.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 41
Artikel 5, lid 4

4. Ondanks de algemene bepaling van lid 3 
kunnen zwemwateren echter tijdelijk als 
"slecht" worden ingedeeld, en nog steeds aan 
de voorwaarden van deze richtlijn voldoen. 
De oorzaken van het feit dat de 
kwaliteitsstatus "aanvaardbaar" niet 
bereikt is, moeten zijn vastgesteld. In 
dergelijke gevallen zorgen de lidstaten 
ervoor dat aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: 

4. Ondanks de algemene bepaling van lid 3 
kunnen zwemwateren echter tijdelijk als 
"slecht" worden ingedeeld, en nog steeds aan 
de voorwaarden van deze richtlijn voldoen. 
De oorzaken van het feit dat de 
kwaliteitsstatus "goed" niet bereikt is, 
moeten zijn vastgesteld. In dergelijke 
gevallen zorgen de lidstaten ervoor dat aan 
de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op de tabellen 1 en 2 van Bijlage I.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 42
Artikel 5, lid 4, letter a), punt i bis) nieuw

i bis) de oorzaken en redenen van de niet-
conformiteit worden geïdentificeerd, en

Or. en
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Motivering

Heropneming van artikel 13, lid 2 van het voorstel van de Commissie.

Het is van belang uitdrukkelijk te verlangen dat de oorzaken en redenen van de niet-
conformiteit worden geïdentificeerd.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 43
Artikel 5, lid 4, letter a), punt ii)

ii) er worden passende beheersmaatregelen
genomen om de oorzaken van 
verontreiniging te voorkomen, te verkleinen 
of weg te nemen.

er worden passende maatregelen genomen 
om de oorzaken van verontreiniging te 
voorkomen, te verkleinen of weg te nemen; 
deze maatregelen dienen binnen drie jaar 
positieve resultaten op te leveren.

Or. en

Motivering

Heropneming van artikel 13, lid 2 van het voorstel van de Commissie.

Het is juister om te spreken van maatregelen in het algemeen dan van beheersmaatregelen, 
vooral omdat zij onder andere tot doel hebben oorzaken te voorkomen. De maatregelen 
moeten binnen een bepaald tijdsbestek effect sorteren.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels en Ria Oomen-Ruijten

Amendement 44
Artikel 5, lid 4, letter a), punt ii bis) (nieuw)

ii bis) het publiek wordt  geïnformeerd door 
middel van een duidelijk en
eenvoudig symbool en wordt bovendien op 
de hoogte gebracht van de bekende 
oorzaken van de verontreiniging en
besmetting en van alle genomen en 
geplande maatregelen op basis van het 
zwemwaterprofiel.

Or. nl
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Motivering

Heropneming van amendement 18 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003. Er 
zijn tekstuele aanpassingen aangebracht omdat het amendement gezien moet worden in het 
licht van artikel 5, dat handelt over de indeling en kwaliteitsstatus van zwemwater. Het gaat 
dan niet om waarschuwingen, maar om informatievoorziening aan het publiek. Verder blijkt 
uit onderzoek dat bronnen van verontreiniging lang niet altijd te traceren zijn; het publiek 
kan dus alleen geïnformeerd worden over bekende oorzaken. Tot slot is toegevoegd dat het 
zinvol is om het publiek ook te informeren over geplande maatregelen en is aangegeven dat 
de basis van de informatie het zwemwaterprofiel is.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 45
Artikel 5, lid 4, letter b)

b) indien een zwemwater vijf opeenvolgende 
jaren als "slecht" ingedeeld is, wordt een 
permanent zwemverbod ingesteld of een 
permanent negatief zwemadvies 
uitgebracht. Een lidstaat kan evenwel vóór 
het einde van de in de periode van vijf jaar 
een permanent zwemverbod instellen of een 
permanent negatief zwemadvies 
uitbrengen, indien hij van oordeel is dat de 
verwezenlijking van de kwaliteit 
"aanvaardbaar" onhaalbaar of 
onevenredig duur is.

b) indien een zwemwater binnen drie jaar 
nog steeds niet als “goed” is ingedeeld, 
wordt het beschouwd als zijnde niet in 
overeenstemming met deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Heropneming van artikel 13, lid 2 van het voorstel van de Commissie.

Verboden moeten alleen bij wijze van tijdelijke maatregel worden opgelegd - zij moeten er 
niet toe leiden dat men kan ontkomen aan de verplichting de kwaliteitstoestand 'goed' te 
bereiken.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 46
Artikel 5, lid 4, letter b)

b) indien een zwemwater vijf opeenvolgende b) indien een zwemwater vijf opeenvolgende 
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jaren als "slecht" ingedeeld is, wordt een 
permanent zwemverbod ingesteld of een 
permanent negatief zwemadvies uitgebracht. 
Een lidstaat kan evenwel voor het einde van 
de periode van vijf jaar een permanent 
zwemverbod instellen of een permanent 
negatief zwemadvies uitbrengen, indien hij 
van oordeel is dat de verwezenlijking van de 
kwaliteit "aanvaardbaar" onhaalbaar of 
onevenredig duur is. 

jaren als "slecht" ingedeeld is, wordt een 
permanent zwemverbod ingesteld of een 
permanent negatief zwemadvies uitgebracht. 
Een lidstaat kan evenwel voor het einde van 
de periode van vijf jaar het zwemwater 
schrappen van de lijst van aangeduide 
zwemwaters indien hij van oordeel is dat de 
kosten van naleving van de 
zwemwaternorm de baten op het vlak van 
volksgezondheid overschrijden en/of dat de 
verwezenlijking van de kwaliteit 
"aanvaardbaar" onhaalbaar of onevenredig 
duur is.

Or. nl

Motivering

Aan lidstaten, die van mening zijn dat de kosten op het vlak van volksgezondheid en veiligheid 
onevenredig hoog zijn, moet de mogelijkheid geboden worden  om zwemwateren uit te sluiten.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 47
Artikel 5, lid 4, letter b)

b) indien een zwemwater vijf opeenvolgende 
jaren als "slecht" ingedeeld is, wordt een 
permanent zwemverbod ingesteld of een 
permanent negatief zwemadvies uitgebracht. 
Een lidstaat kan evenwel vóór het einde van 
de in de periode van vijf jaar een permanent 
zwemverbod instellen of een permanent 
negatief zwemadvies uitbrengen, indien hij 
van oordeel is dat de verwezenlijking van de 
kwaliteit "aanvaardbaar" onhaalbaar of 
onevenredig duur is.

b) indien een zwemwater vijf opeenvolgende 
jaren als "slecht" ingedeeld is, wordt een 
permanent zwemverbod ingesteld of een 
permanent negatief zwemadvies uitgebracht. 
Een lidstaat kan evenwel vóór het einde van 
de in de periode van vijf jaar een permanent 
zwemverbod instellen of een permanent 
negatief zwemadvies uitbrengen, indien hij 
van oordeel is dat de verwezenlijking van de 
kwaliteit "goed" onhaalbaar of onevenredig 
duur is.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op de tabellen 1 en 2 van Bijlage I.
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Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 48
Artikel 6, lid 1, voetnoot

* Zes jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

* Drie jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 49
Artikel 12, lid 1, letter b)

b) een algemene beschrijving van het 
zwemwater, in niet-technische 
bewoordingen, op basis van het 
overeenkomstig bijlage III vastgestelde 
zwemwaterprofiel;

b) een algemene beschrijving van het 
zwemwater, in niet-technische 
bewoordingen, op basis van het 
overeenkomstig bijlage III vastgestelde 
zwemwaterprofiel, met inbegrip van de 
toestand van het zwemwater 
overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EEG. 
Gebruikers worden door middel van een op 
een in het oog springende wijze 
aangebracht, door de Commissie 
goedgekeurd symbool op de hoogte 
gebracht van de huidige 
zwemwaterkwaliteit;

Or. en

Motivering

Heropneming van amendement 21 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 (PB 
C 82 van 1.4.2004).

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 50
Artikel 12, lid 1, letter e bis) (nieuw)

e bis) indien een badzone van de lijst van 
badzones wordt geschrapt, wordt tijdens het 
badseizoen waarin dit gebeurt alsmede in 
het badseizoen van het daaropvolgende jaar 
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in de onmiddellijke nabijheid van het 
betrokken water een mededeling 
opgehangen waarmee het publiek op de 
hoogte wordt gebracht van het schrappen 
van de badzone en de redenen daarvoor. In 
de mededeling worden ook de 
waarschuwingstekens op het strand 
weergegeven en wordt ook de 
dichtstbijzijnde badzone vermeld. 

Or. en

Motivering

Heropneming van artikel 16, lid 1, letter c) van het voorstel van de Commissie, als gewijzigd 
door amendement 23 van de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 (PB C 82 van 
1.4.2004).

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 51
Artikel 12, lid 2, inleidende formule

2. De lidstaten gebruiken passende media en 
technologieën, waaronder het internet, om 
de in lid 1 bedoelde informatie over de 
zwemwaterkwaliteit, alsmede de hieronder 
genoemde informatie, actief en snel te 
verspreiden:

2. De lidstaten gebruiken passende media en 
technologieën, waaronder het internet, om 
de in lid 1 bedoelde informatie over de 
zwemwaterkwaliteit, alsmede de hieronder 
genoemde informatie - met inbegrip van 
vertalingen in vreemde talen die in het 
gebied veel worden gebruikt - actief en snel 
te verspreiden:

Or. en

Motivering

De informatie moet ook toegankelijk zijn voor toeristen die andere talen spreken.

Amendement ingediend door Frederika Brepoels

Amendement 52
Artikel 12, lid 2, inleidende formule

2. De lidstaten gebruiken passende media en 
technologieën, waaronder het internet, om 

2. De lidstaten gebruiken passende media en 
technologieën, waaronder het internet, om 
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de in lid 1 bedoelde informatie over de 
zwemwaterkwaliteit, alsmede de hieronder 
genoemde informatie, actief en snel te 
verspreiden:

de in lid 1 bedoelde informatie over de 
zwemwaterkwaliteit, alsmede de hieronder 
genoemde informatie, zo snel mogelijk te 
verspreiden:

Or. nl

Motivering

Bij de verspreiding van de info dient rekening gehouden te worden met een aantal praktische 
handelingen, onder andere de staalname en het labonderzoek. 

Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 53
Artikel 12, lid 4

4. De lidstaten en de Commissie 
verstrekken het publiek, waar mogelijk, 
informatie op basis van technologie met 
geografische referenties, en presenteren die 
op duidelijke en coherente wijze, in het 
bijzonder met gebruikmaking van tekens en 
symbolen.

4. Na raadpleging van de lidstaten, de 
betrokken toeristen- en 
consumentenorganisaties, 
milieuverenigingen en andere 
belanghebbende partijen ontwikkelt de 
Commissie binnen * een eenvoudig 
gestandaardiseerd systeem van symbolen 
die voor verschillende doeleinden gebruikt 
kunnen worden door de lidstaten, de 
regionale of plaatselijke autoriteiten, de 
toeristenindustrie, enz. als een van de 
instrumenten om het publiek informatie te 
verstrekken. Het systeem moet beschikbaar 
zijn op een website van de Europese Unie.
______________
* Twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn

Or. it

Motivering

Gedeeltelijke heropneming van amendement 27 uit de eerste lezing.
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Amendement ingediend door Adriana Poli Bortone

Amendement 54
Artikel 13, lid 1

1. De lidstaten verstrekken aan de 
Commissie voor elk zwemwater bij de 
controles verkregen resultaten, tezamen met 
de zwemwaterkwaliteitsbeoordeling en een 
beschrijving van de belangrijkste 
beheersmaatregelen die werden genomen. 
De lidstaten verschaffen deze informatie 
uiterlijk op 31 december van elk jaar met 
betrekking tot het voorafgaande badseizoen. 
Zij beginnen hiermee nadat de eerste 
zwemwaterkwaliteitsbeoordeling 
overeenkomstig artikel 4 is uitgevoerd.

1. De lidstaten verstrekken aan de 
Commissie voor elk zwemwater bij de 
controles verkregen resultaten, tezamen met 
de zwemwaterkwaliteitsbeoordeling en een 
beschrijving van de belangrijkste 
beheersmaatregelen die werden genomen. 
De lidstaten verschaffen deze informatie 
uiterlijk op 28 februari van elk jaar met 
betrekking tot het voorafgaande badseizoen. 
Zij beginnen hiermee nadat de eerste 
zwemwaterkwaliteitsbeoordeling 
overeenkomstig artikel 4 is uitgevoerd.

Or. it

Motivering

Het is niet realistisch om te denken dat de lidstaten en dan vooral de lidstaten met een 
bijzonder lang badseizoen de Commissie binnen een paar maanden na afloop van het 
badseizoen de vereiste informatie, met inbegrip van informatie over de genomen 
beheersmaatregelen, al kunnen doen toekomen. De lidstaten moeten meer tijd krijgen om 
uitgebreide en volledige informatie te verschaffen.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 55
Artikel 14, lid –1 (nieuw)

-1. Voor het einde van 2008 legt de 
Commissie het Europees Parlement en de 
Raad een verslag voor met een evaluatie 
van de bescherming van de gezondheid van 
mensen die andere recreatieve activiteiten 
beoefenen. In het verslag wordt met name 
aandacht geschonken aan de resultaten 
van een adequaat Europees 
epidemiologisch onderzoek dat de 
Commissie in samenwerking met de 
lidstaten verricht.
Uiterlijk in 2010 verricht de Commissie in 
het licht van dat verslag en van een 
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uitvoerige effectbeoordeling een evaluatie 
van deze richtlijn met betrekking tot andere 
recreatieve activiteiten, en dient zij zonodig 
overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag 
een wetgevingsvoorstel in.

Or. en

Motivering

Nieuw amendement als compromis voor het vraagstuk van andere recreatieve activiteiten in 
de toekomst. Gezien het felle verzet dat in de Raad voorlopig bestaat tegen opneming van 
andere recreatieve activiteiten onder het toepassingsgebied van deze richtlijn, moeten de 
Commissie en de lidstaten het vraagstuk tenminste bestuderen teneinde binnen een duidelijk 
tijdsbestek te komen met een wijziging van deze richtlijn.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 56
Artikel 15, inleidende formule

Volgens de procedure van artikel 16, lid 2, 
kan worden besloten:

Volgens de procedure van artikel 16, lid 2, 
wordt besloten:

Or. en

Motivering

Heropneming van amendement 29 en delen van amendement 30 uit de eerste lezing, 
aangenomen op 21 oktober 2003 (PB C 82 van 1.4.2004).

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 57
Artikel 15, letter c bis) (nieuw)

c bis) de parameters in Bijlage I inzake 
virusdetectie aan te vullen op basis van 
wetenschappelijke resultaten;

Or. en

Motivering

Heropneming van amendement 30 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 (PB 
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C 82 van 1.4.2004), in gewijzigde vorm.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 58
Artikel 17, lid 1

1. Richtlijn 76/160/EEG wordt ingetrokken 
met ingang van 31 december 2014. 
Onverminderd het bepaalde in lid 2 laat deze 
intrekking de verplichtingen van de lidstaten 
met betrekking tot de in de ingetrokken 
richtlijn vastgestelde termijnen voor de 
omzetting en toepassing, onverlet.

1. Richtlijn 76/160/EEG wordt ingetrokken 
met ingang van 31 december 2010. 
Onverminderd het bepaalde in lid 2 laat deze 
intrekking de verplichtingen van de lidstaten 
met betrekking tot de in de ingetrokken 
richtlijn vastgestelde termijnen voor de 
omzetting en toepassing, onverlet.

Or. en

Motivering

Amendement dat aansluit bij de amendementen 2 en 3 van de rapporteur en waarbij weer een 
termijn wordt opgenomen die min of meer gelijk is aan die in artikel 21 van het voorstel van 
de Commissie (vijf jaar na inwerkingtreding).

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 59
Artikel 18, lid 1, alinea 1, voetnoot

* Drie jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

* Twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Heropneming van het bepaalde in artikel 22 van het voorstel van de Commissie. Er is geen 
reden aan te wijzen waarom de lidstaten een extra jaar zouden moeten hebben voor de 
uitvoering van deze bepalingen.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 60
Bijlage I



AM\562390NL.doc 23/38 PE 355.592v02-00

NL

(Schrappen en heropnemen van Bijlage I uit het oorspronkelijke voorstel van de Commissie 
(COM(2002)0581))

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

BINNENWATEREN

A B C D E

Parameter Uitstekende 
kwaliteit

Goede 
kwaliteit Aanvaardbare 

kwaliteit

Referentie-
methoden voor 

de analyse

1 Intestinale 
enterokokken 
(kve/100 ml)

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

2 Escherichia coli 
(kve/100 ml)

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

KUSTWATEREN EN OVERGANGSWATEREN

A B C D E

Parameter Uitstekende 
kwaliteit

Goede 
kwaliteit Aanvaardbare 

kwaliteit

Referentiemethoden 
voor de analyse

1 Intestinale 
enterokokken 
(kve/100 ml)

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

2 Escherichia coli 
(kve/100 ml)

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

* Gebaseerd op een beoordeling van het 95-percentiel. Zie Bijlage II.
** Gebaseerd op een beoordeling van het 90-percentiel. Zie Bijlage II.

Amendement

(Oorspronkelijke voorstel van de Commissie (COM(2002)0581))

Parameters voor de zwemwaterkwaliteit
A B C D

Microbiologische 
parameters

Uitsteken-
de 

Goede kwaliteit Analysemetho-
des
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kwaliteit

1 Intestinale 
enterokokken (IE) in 
kve/100 ml

1001 20058 ISO 7899-

2 Escherichia coli
(EC) in kve/100 ml

25058 50058 ISO 9308-1 

3 Fytoplanktonbloei of 
proliferatie van 
macroalgen2

Negatieve 
testresultaten

Microscopische 
monitoring3, 
toxiciteitstests4 en 
visuele inspectie

Fysisch-chemische 
parameters

Uitsteken-
de 
kwaliteit

Goede kwaliteit Inspectiemetho-
des

4 Minerale olie - Geen zichtbare laag 
op het 
wateroppervlak en 
geen geur

Visuele en 
geurinspectie

5 Teerachtige residuen 
en drijvend materiaal 
zoals hout, kunststof, 
glas, rubber of andere 
afvalstoffen

- Geen Visuele inspectie

6 PH5 - 6 tot 9 
Geen 
onverklaarbare 
variaties

Elektrometrie 
met kalibratie op 
pH 7 en pH 9

De 95-percentielwaarde wordt als volgt berekend6.
Uitgaande van een beoordeling van het 95-percentiel van de normale waarschijnlijkheids-
verdeling van log10 van de microbiologische gegevens van een zwemwater wordt het 95-
percentiel als volgt afgeleid:
(i) neem de log10-waarde van alle bacterietellingen in de te beoordelen gegevensreeks,

  
1 Op basis van een beoordeling van het 95-percentiel.
2 Alleen voor plaatsen die fysisch gevoelig zijn gebleken voor specifieke toxische 

algenbloei (bijvoorbeeld dinophysis, alexandrium, blauwalgen)
3 bepaling en telling van cellen
4 muistest, huidtest of door directe toxinedosering in planktoncellen of water
5 Alleen voor zoet water
6 Bartram, J and Rees, G (Eds) Monitoring Bathing Waters. E and F N Spon, London.
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(ii) bepaal het rekenkundig gemiddelde van de log10-waarden (µ), 
(iii) bepaal de standaardafwijking van de log10-waarden (σ).
Het hoogste 95-percentielpunt van de waarschijnlijkheidsverdeling van de gegevens wordt 
berekend met de volgende vergelijking: 
95-percentiel = antilog ((μ)+(1,65 x σ)) 

Or. en

Motivering

Amendering van nieuw element in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad.

Schrapping van Bijlage I maakt wijzigingen in de rest van het voorstel noodzakelijk teneinde 
de richtlijn een consistent karakter te geven.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 61
Bijlage I, tabel 1, rij 1, kolom B, Uistekende kwaliteit

200* 100*

Or. nl

Motivering

Grijpt terug op het voorstel van de Commissie (COM(2002)0581).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 62
Bijlage I, tabel 1, rij 1, kolom C, Goede kwaliteit

400* 200*

Or. nl

Motivering

Grijpt terug op het voorstel van de Commissie (COM(2002)0581).
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Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 63
Bijlage I, tabel 1, rij 1, kolom D, Aanvaardbare kwaliteit

360** 200**

Or. nl

Motivering

Amendering van een nieuw element dat door de Raad is ingebracht.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 64
Bijlage I, tabel 1, rij 2, kolom B, Uitstekende kwaliteit

500* 250*

Or. nl

Motivering

Grijpt terug op het voorstel van de Commissie (COM(2002)0581).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 65
Bijlage I, tabel 1, rij 2, kolom C, Goede kwaliteit

1000* 500*

Or. nl

Motivering

Grijpt terug op het voorstel van de Commissie (COM(2002)0581).

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 66
Bijlage I, tabel 1, kolom D, Aanvaardbare kwaliteit
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D
Aanvaardbare kwaliteit

360**
900**

**Gebaseerd op een beoordeling van het 
90-percentiel. Zie bijlage II.

schrappen

Or. de

Motivering

De oorspronkelijke kwaliteitsindeling van het voorstel van de Commissie moet gehandhaafd 
blijven. Daarin is uitsluitend sprake van de categorieën "uitstekend" en "goed". Reeds in de 
eerste lezing werden zowel strengere als ruimere waarden door het Europees Parlement met 
grote meerderheid verworpen. De oorspronkelijk door de Commissie aangenomen waarden 
zijn gebaseerd op door de WHO uitgevoerde onderzoeken die neerkomen op een hoog 
beschermingsniveau. Opneming van een derde categorie "aanvaardbare kwaliteit" zou 
neerkomen op voortzetting van de situatie van de richtlijn voor zwemwater van 1976 en zou 
niet in overeenstemming zijn met de minimumvereisten van de door de WHO vastgestelde 
waarden.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 67
Bijlage I, tabel 2, kolom D, Aanvaardbare kwaliteit

D
Aanvaardbare kwaliteit

200**
500**

**Gebaseerd op een beoordeling van het 
90-percentiel. Zie bijlage II.

schrappen

Or. de

Motivering

De oorspronkelijke kwaliteitsindeling van het voorstel van de Commissie moet gehandhaafd 
blijven. Daarin is uitsluitend sprake van de categorieën "uitstekend" en "goed". De 
oorspronkelijk door de Commissie aangenomen waarden zijn gebaseerd op door de WHO 
uitgevoerde onderzoeken die neerkomen op een hoog beschermingsniveau. Opneming van een 
derde categorie "aanvaardbare kwaliteit" zou neerkomen op voortzetting van de situatie van 
de richtlijn voor zwemwater van 1976 en zou niet in overeenstemming zijn met de 
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minimumvereisten van de door de WHO vastgestelde waarden.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 68
Bijlage I, tabel 2, kolom D, Aanvaardbare kwaliteit

D
Aanvaardbare kwaliteit

200**
500**

**Gebaseerd op een beoordeling van het 
90-percentiel. Zie bijlage II.

schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping van een nieuw element in het gemeenschappelijk standpunt met het oog op 
heropneming van de bepalingen betreffende kwaliteitstoestand overeenkomstig de artikelen 4 
en 9 en Bijlage I van het voorstel van de Commissie.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 69
Bijlage II, punt 1, "Slechte kwaliteit"

Zwemwateren worden ingedeeld als zijnde 
van "slechte kwaliteit" indien in de reeks 
zwemwaterkwaliteitsgegevens voor de 
laatste beoordelingsperiode a de 
percentielwaarden b van microbiologische 
tellingen slechter c zijn dan de waarden voor 
"aanvaardbare kwaliteit" in bijlage I, 
kolom D.

Zwemwateren worden ingedeeld als zijnde 
van "slechte kwaliteit" indien in de reeks 
zwemwaterkwaliteitsgegevens voor de 
laatste beoordelingsperiode a de 
percentielwaarden b van microbiologische 
tellingen slechter c zijn dan de waarden voor 
"goede kwaliteit" in bijlage I, kolom C.

Or. en

Motivering

Schrapping van een nieuw element in het gemeenschappelijk standpunt met het oog op 
heropneming van de bepalingen betreffende kwaliteitstoestand overeenkomstig de artikelen 4 
en 9 en Bijlagen I en II van het voorstel van de Commissie.
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Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 70
Bijlage II, punt 1, "Slechte kwaliteit"

Zwemwateren worden ingedeeld als zijnde 
van "slechte kwaliteit" indien in de reeks 
zwemwaterkwaliteitsgegevens voor de 
laatste beoordelingsperiode a de 
percentielwaarden b van microbiologische 
tellingen slechter c zijn dan de waarden voor 
"aanvaardbare kwaliteit" in bijlage I, 
kolom D.

Zwemwateren worden ingedeeld als zijnde 
van "slechte kwaliteit" indien in de reeks 
zwemwaterkwaliteitsgegevens voor de 
laatste beoordelingsperiode a de 
percentielwaarden b van microbiologische 
tellingen slechter c zijn dan de waarden voor 
"goede kwaliteit" in bijlage I, kolom C.

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op de tabellen 1 en 2 van Bijlage I.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 71
Bijlage II, punt 2, "Aanvaardbare kwaliteit"

2. AANVAARDBARE KWALITEIT schrappen
Zwemwateren worden ingedeeld als zijnde 
van "aanvaardbare kwaliteit":
1) indien in de reeks 
zwemwaterkwaliteitsgegevens voor de 
laatste beoordelingsperiode de 
percentielwaarden van microbiologische 
tellingen gelijk zijn aan of beter d zijn dan 
de waarden voor "aanvaardbare kwaliteit" 
in bijlage I, kolom D; en
2) indien zich in het zwemwater een 
kortstondige verontreiniging kan voordoen, 
mits;
i) er passende beheersmaatregelen worden 
genomen, waaronder bewaking, systemen 
voor vroegtijdige waarschuwing en 
controle, teneinde de blootstelling van 
zwemmers te voorkomen door middel van 
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een waarschuwing of, zo nodig, een 
zwemverbod;
ii) er passende beheersmaatregelen worden 
genomen om de oorzaken van 
verontreiniging te voorkomen, te verkleinen 
of weg te nemen; en
iii) het aantal monsters dat overeenkomstig 
artikel 3, lid 6, buiten beschouwing werd 
gelaten wegens kortstondige 
verontreiniging tijdens de laatste 
beoordelingsperiode niet meer dan 15% 
was van het totale aantal monsters waarin 
het tijdschema van de controle voor die 
periode voorzag, dan wel niet meer dan één 
monster per badseizoen, al naar gelang wat 
het grootste is.

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op de tabellen 1 en 2 van Bijlage I.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 72
Bijlage II, punt 2, "Aanvaardbare kwaliteit"

2. AANVAARDBARE KWALITEIT schrappen
Zwemwateren worden ingedeeld als zijnde 
van "aanvaardbare kwaliteit":
1) indien in de reeks 
zwemwaterkwaliteitsgegevens voor de 
laatste beoordelingsperiode de 
percentielwaarden van microbiologische 
tellingen gelijk zijn aan of beter d zijn dan 
de waarden voor "aanvaardbare kwaliteit" 
in bijlage I, kolom D; en
2) indien zich in het zwemwater een 
kortstondige verontreiniging kan voordoen, 
mits;
i) er passende beheersmaatregelen worden 
genomen, waaronder bewaking, systemen 
voor vroegtijdige waarschuwing en 
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controle, teneinde de blootstelling van 
zwemmers te voorkomen door middel van 
een waarschuwing of, zo nodig, een 
zwemverbod;
ii) er passende beheersmaatregelen worden 
genomen om de oorzaken van 
verontreiniging te voorkomen, te verkleinen 
of weg te nemen; en
iii) het aantal monsters dat overeenkomstig 
artikel 3, lid 6, buiten beschouwing werd 
gelaten wegens kortstondige 
verontreiniging tijdens de laatste 
beoordelingsperiode niet meer dan 15% 
was van het totale aantal monsters waarin 
het tijdschema van de controle voor die 
periode voorzag, dan wel niet meer dan één 
monster per badseizoen, al naar gelang wat 
het grootste is.

Or. en

Motivering

Schrapping van een nieuw element in het gemeenschappelijk standpunt met het oog op 
heropneming van de bepalingen betreffende kwaliteitstoestand overeenkomstig de artikelen 4 
en 9 en Bijlagen I en II van het voorstel van de Commissie.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 73
Bijlage II, punt 4, punt 1) bis (nieuw)

1 bis) indien de lengte van het badseizoen 
en de beheersmaatregelen zijn afgestemd 
op andere recreatieve activiteiten die 
worden beoefend.

Or. en

Motivering

Heropneming van een bepaling in Bijlage II van het voorstel van de Commissie.
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Amendement ingediend door Guido Sacconi

Amendement 74
Bijlage II, punt 4, Uitstekende kwaliteit, punt 2) iii)

iii) het aantal monsters dat overeenkomstig 
artikel 3, lid 6, buiten beschouwing werd 
gelaten wegens kortstondige 
verontreiniging tijdens de laatste 
beoordelingsperiode niet meer dan 15% 
was van het totale aantal monsters waarin 
het tijdschema van de controle voor die 
periode voorzag, dan wel niet meer dan één 
monster per badseizoen, al naar gelang wat 
het grootste is.

schrappen

Or. it

Motivering

Ook bij wateren van "uitstekende" kwaliteit is het niet juist dat monsters in geval van 
kortstondige verontreiniging buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Het is een 
belangrijke vereiste voor wateren van uitstekende kwaliteit dat er op geen enkele wijze sprake 
is van verontreiniging, hoewel in geval van een voorspelbare verontreiniging maatregelen 
kunnen worden genomen om zwemmers tegen blootstelling te beschermen.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 75
Bijlage II, Noten, letter b), alinea 2

Het hoogste 90-percentielpunt van de 
waarschijnlijkheidsverdeling van de 
gegevens wordt berekend met de volgende 
vergelijking: hoogste 90-percentiel = 
antilog (µ + 1,282 σ)

schrappen

Or. en

Motivering

Schrapping van een nieuw element in het gemeenschappelijk standpunt met het oog op 
heropneming van de bepalingen betreffende kwaliteitstoestand overeenkomstig de artikelen 4 
en 9 en Bijlagen I en II van het voorstel van de Commissie.
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Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 76
Bijlage III, punt 1, letter b)

b) een beschrijving en beoordeling van 
oorzaken van verontreiniging die het 
zwemwater kunnen aantasten en schade 
toebrengen aan de gezondheid van de 
zwemmers;

b) een beschrijving en beoordeling-
kwantitatief en kwalitatief - van alle 
potentiële bronnen en oorzaken van 
verontreiniging die het zwemwater kunnen 
aantasten en schade toebrengen aan de 
gezondheid van de zwemmers en een 
beoordeling van de milieukwaliteit van het 
zwemwater overeenkomstig de 
kaderrichtlijn water. Bij deze beoordeling 
moet worden gelet op de tijdsfactor -
incidentele of chronische risico's - en op de 
aard en de omvang van alle 
verontreinigende en potentieel 
verontreinigende lozingen en de effecten 
daarvan, rekening houdend met de afstand 
tot het zwemwater.

Or. en

Motivering

Heropneming van Bijlage III, letters b) en c) van het voorstel van de Commissie, als 
gewijzigd door amendement 33 van de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 (PB C 
82 van 1.4.2004).

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 77
Bijlage III, punt 1, letter f bis) (nieuw)

f bis) een beoordeling of deze controle ook 
representatieve informatie oplevert voor 
andere beoefende recreatieve activiteiten 
waarbij het risico dat water wordt ingeslikt 
ongeveer even groot is als bij baden (bijv. 
windsurfen of kajakken).

Or. en

Motivering

Heropneming van de desbetreffende bepaling in Bijlage III van het voorstel van de 
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Commissie.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 78
Bijlage III, punt 2, alinea 1

2. Voor zwemwater dat als "goed",
"aanvaardbaar" of "slecht" is ingedeeld, 
wordt het zwemwaterprofiel regelmatig 
beoordeeld om na te gaan of de in punt 1 
genoemde aspecten gewijzigd zijn. Indien 
nodig, moet het geactualiseerd worden. De 
frequentie en omvang van de beoordelingen 
worden vastgesteld op basis van de aard en 
de ernst van de verontreiniging. Zij moeten 
echter minstens voldoen aan de bepalingen 
en ten minste plaatsvinden met de in de 
onderstaande tabel aangegeven frequentie. 

2. Voor zwemwater dat als "goed" of 
"slecht" is ingedeeld, wordt het 
zwemwaterprofiel regelmatig beoordeeld om 
na te gaan of de in punt 1 genoemde 
aspecten gewijzigd zijn. Indien nodig, moet 
het geactualiseerd worden. De frequentie en 
omvang van de beoordelingen worden 
vastgesteld op basis van de aard en de ernst 
van de verontreiniging. Zij moeten echter 
minstens voldoen aan de bepalingen en ten 
minste plaatsvinden met de in de 
onderstaande tabel aangegeven frequentie. 

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op de tabellen 1 en 2 van Bijlage I.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 79
Bijlage III, punt 2, alinea 1

2. Voor zwemwater dat als "goed",
"aanvaardbaar" of "slecht" is ingedeeld, 
wordt het zwemwaterprofiel regelmatig 
beoordeeld om na te gaan of de in punt 1 
genoemde aspecten gewijzigd zijn. Indien 
nodig, moet het geactualiseerd worden. De 
frequentie en omvang van de beoordelingen 
worden vastgesteld op basis van de aard en 
de ernst van de verontreiniging. Zij moeten 
echter minstens voldoen aan de bepalingen 
en ten minste plaatsvinden met de in de 
onderstaande tabel aangegeven frequentie. 

2. Voor zwemwater dat als "goed" of 
"slecht" is ingedeeld, wordt het 
zwemwaterprofiel regelmatig beoordeeld om 
na te gaan of de in punt 1 genoemde 
aspecten gewijzigd zijn. Indien nodig, moet 
het geactualiseerd worden. De frequentie en 
omvang van de beoordelingen worden 
vastgesteld op basis van de aard en de ernst 
van de verontreiniging. Zij moeten echter 
minstens voldoen aan de bepalingen en ten 
minste plaatsvinden met de in de 
onderstaande tabel aangegeven frequentie. 

Or. en
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Motivering

Schrapping van een nieuw element in het gemeenschappelijk standpunt met het oog op 
heropneming van de bepalingen betreffende kwaliteitstoestand overeenkomstig de artikelen 4 
en 9 en Bijlagen I, II en III van het voorstel van de Commissie.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 80
Bijlage III, punt 2, tabel, kolom 3, "Aanvaardbare kwaliteit"

"Aanvaardbaar"
3 jaar

a) tot en met f)

schrappen

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op de tabellen 1 en 2 van Bijlage I.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 81
Bijlage III, punt 2, alinea 2

Het profiel van zwemwater dat als 
"uitstekend" was ingedeeld, moet alleen 
worden beoordeeld en, indien nodig, 
geactualiseerd, indien de indeling veranderd 
wordt in "goed", "aanvaardbaar" of 
"slecht". De beoordeling moet alle in punt 1 
vermelde aspecten betreffen. 

Het profiel van zwemwater dat als 
"uitstekend" was ingedeeld, moet alleen 
worden beoordeeld en, indien nodig, 
geactualiseerd, indien de indeling veranderd 
wordt in "goed" of "slecht". De beoordeling 
moet alle in punt 1 vermelde aspecten 
betreffen. 

Or. de

Motivering

Zie de motivering bij de amendementen op de tabellen 1 en 2 van Bijlage I.
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Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 82
Bijlage III, punt 2, alinea 2

Het profiel van zwemwater dat als 
"uitstekend" was ingedeeld, moet alleen 
worden beoordeeld en, indien nodig, 
geactualiseerd, indien de indeling veranderd 
wordt in "goed", "aanvaardbaar" of 
"slecht". De beoordeling moet alle in punt 1 
vermelde aspecten betreffen. 

Het profiel van zwemwater dat als 
"uitstekend" was ingedeeld, moet alleen 
worden beoordeeld en, indien nodig, 
geactualiseerd, indien de indeling veranderd 
wordt in "goed" of "slecht". De beoordeling 
moet alle in punt 1 vermelde aspecten 
betreffen. 

Or. en

Motivering

Schrapping van een nieuw element in het gemeenschappelijk standpunt met het oog op 
heropneming van de bepalingen betreffende kwaliteitstoestand overeenkomstig de artikelen 4 
en 9 en Bijlagen I en II van het voorstel van de Commissie.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 83
Bijlage III, punt 4

4. De in punt 1, onder a) en b), bedoelde 
informatie moet eventueel op een 
gedetailleerde kaart worden aangegeven.

4. De in punt 1, onder a) en b), bedoelde 
informatie moet op een gedetailleerde kaart 
worden aangegeven.

Or. en

Motivering

Heropneming van de desbetreffende bepaling in Bijlage III van het voorstel van de 
Commissie.

Amendement ingediend door Marie Anne Isler Béguin en Caroline Lucas

Amendement 84
Bijlage V, punt 4, alinea 3

De tijd tussen de monsterneming en de 
analyse moet zo kort mogelijk zijn. 
Aanbevolen wordt de monsters op de dag 

De tijd tussen de monsterneming en de 
analyse moet zo kort mogelijk zijn. 
Aanbevolen wordt de monsters op de dag 



AM\562390NL.doc 37/38 PE 355.592v02-00

NL

van de monsterneming te analyseren. Indien 
dit om praktische redenen onmogelijk is, 
moeten de monsters binnen 24 uur worden 
verwerkt. Ondertussen moeten zij in het 
donker worden bewaard bij een temperatuur 
van 4 °C ± 3 °C. 

van de monsterneming te analyseren. Indien 
dit om praktische redenen onmogelijk is, 
moeten de monsters binnen 24 uur worden 
verwerkt. Ondertussen moeten zij in het 
donker worden bewaard bij een temperatuur 
van 4 °C ± 3 °C. Wanneer er meer tijd 
verstrijkt tussen monsterneming en analyse 
wordt de concentratie bacteriën aangepast 
op basis van de bekende T-90-
afbraakformule teneinde de concentratie 
bacteriën op het tijdstip van 
monsterneming te verkrijgen.

Or. en

Motivering

Heropneming van amendement 75 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 (PB 
C 82 van 1.4.2004). Zelfs bij 4°C vindt afbraak van bacteriën plaats. Om te verzekeren dat de 
meting de concentratie op het tijdstip van de monsterneming oplevert, moet een eenvoudige 
aanpassing op basis van de bekende T-90-afbraakformule plaatsvinden.
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