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Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 20
Punkt uzasadnienia 6

6) Zgodnie z postanowieniami Traktatu, 
przy opracowywaniu polityki w dziedzinie 
środowiska naturalnego Wspólnota 
uwzględnia, między innymi, dostępne dane 
naukowo-techniczne. Niniejsza dyrektywa 
powinna wykorzystać wyniki badań 
naukowych przy wprowadzaniu najbardziej 
niezawodnych parametrów wskaźnikowych 
służących przewidywaniu ryzyka
mikrobiologicznego dla zdrowia oraz dla 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony.
Należy niezwłocznie podjąć dalsze badania 
epidemiologiczne, dotyczące ryzyka dla 
zdrowia, związanego z kąpielą, szczególnie 
w wodach słodkich.

6) Zgodnie z postanowieniami Traktatu, 
przy opracowywaniu polityki w dziedzinie 
środowiska naturalnego Wspólnota 
uwzględnia, między innymi, dostępne dane 
naukowo-techniczne. Niniejsza dyrektywa 
powinna wykorzystać wyniki badań 
naukowych przy wprowadzaniu najbardziej 
niezawodnych parametrów wskaźnikowych 
służących przewidywaniu ryzyka
mikrobiologicznego, fizycznego i 
chemicznego dla zdrowia oraz dla 
osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony.
Należy niezwłocznie podjąć dalsze badania 
epidemiologiczne, dotyczące ryzyka dla 
zdrowia, związanego z kąpielą, szczególnie 
w wodach słodkich.

Or. en
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Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie treści poprawek 2 i 58 z pierwszego czytania, przyjętych dnia 21 
października 2003 r. (Dz.U. C 82, z 1.4.2004).

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 21
Punkt uzasadnienia 8 a (nowy) 

8a) Niniejsza dyrektywa powinna 
uwzględniać nowe formy rekreacji wodnej, 
które stały się bardziej popularne dzięki 
zmianom społecznym oraz nowym rodzajom 
materiałów i sprzętu sportowego.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie pierwotnego punktu uzasadnienia 10 z projektu Komisji.

Nowe rodzaje sportów wodnych uprawiane są obecnie w wielu kąpieliskach w Unii 
Europejskiej. Przy uprawianiu tych sportów ryzyko połknięcia wody jest takie samo jak 
podczas kąpieli. Należy zatem zapewnić, aby niniejsza dyrektywa w pewnym stopniu dotyczyła 
także osób uprawiających te nowe rodzaje sportów.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 22
Punkt uzasadnienia 11

11) Dnia 25 czerwca 1998 r. Wspólnota 
podpisała Konwencję EKG ONZ o dostępie 
do informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska (Konwencja z Aarhus). W celu 
ratyfikacji tej konwencji przez Wspólnotę 
prawo wspólnotowe powinno zostać 
należycie do niej dostosowane. W związku z 
tym właściwe jest, by niniejsza dyrektywa 
zawierała przepisy dotyczące publicznego 
dostępu do informacji oraz zapewnienia 
udziału społeczeństwa w jej implementacji.

11) Dnia 25 czerwca 1998 r. Wspólnota 
podpisała Konwencję EKG ONZ o dostępie 
do informacji, udziale społeczeństwa w 
podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących 
środowiska (Konwencja z Aarhus). W celu 
ratyfikacji tej konwencji przez Wspólnotę 
prawo wspólnotowe powinno zostać 
należycie do niej dostosowane. W związku z 
tym właściwe jest, by niniejsza dyrektywa 
zawierała przepisy dotyczące publicznego 
dostępu do informacji oraz zapewnienia 
udziału społeczeństwa w jej implementacji 
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zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 
stycznia 2003 r. w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących 
środowiska1 oraz dyrektywą 2003/35/EC 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 
maja 2003 r. przewidującą udział 
społeczeństwa w odniesieniu do 
sporządzania niektórych planów i 
programów w zakresie środowiska2.
1 Dz.U. L 41, z 14.02.2003, str. 26.
2 Dz.U. L 156, z 25.06.2003, str. 17.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie punktu uzasadnienia 13 z projektu Komisji w zmodyfikowanej i zaktualizowanej 
formie.

Ponieważ odnośne przepisy Konwencji z Aarhus zostały wprowadzone w życie przez dwie 
konkretne dyrektywy, powinny one zostać wyraźnie wymienione.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 23
Punkt uzasadnienia 14

14) W każdym sezonie kąpielowym 
widoczne jest, że wspólnotowa polityka 
dotycząca wody w kąpieliskach ma wciąż 
duże znaczenie z uwagi na ochronę 
społeczeństwa przed przypadkowymi jak i 
długotrwałymi zanieczyszczeniami 
przedostającymi się do wody na obszarach 
kąpielisk wspólnotowych lub w ich pobliżu.
Ogólna jakość wód w kąpieliskach uległa 
znacznej poprawie od wejścia w życie 
dyrektywy 76/160/EWG. Jednakże, 
dyrektywa ta odzwierciedla stan wiedzy i 
doświadczenia z wczesnych lat 
siedemdziesiątych. Od tego czasu uległy 
zmianie zarówno sposoby wykorzystania 
wody w kąpieliskach, jak i stan wiedzy 
naukowej i technicznej. Z uwagi na to 
dyrektywa ta powinna zostać uchylona,

14) W każdym sezonie kąpielowym 
widoczne jest, że wspólnotowa polityka 
dotycząca wody w kąpieliskach ma wciąż 
duże znaczenie z uwagi na ochronę 
społeczeństwa przed przypadkowymi jak i 
długotrwałymi zanieczyszczeniami 
przedostającymi się do wody na obszarach 
kąpielisk wspólnotowych lub w ich pobliżu.
Ogólna jakość wód w kąpieliskach uległa 
znacznej poprawie od wejścia w życie 
dyrektywy 76/160/EWG. Jednakże, 
dyrektywa ta odzwierciedla stan wiedzy i 
doświadczenia z wczesnych lat 
siedemdziesiątych. Od tego czasu uległy 
zmianie zarówno sposoby wykorzystania 
wody w kąpieliskach i sposoby wypoczynku, 
jak i stan wiedzy naukowej i technicznej. Z 
uwagi na to dyrektywa ta powinna zostać 
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uchylona,

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie części pierwotnego punktu uzasadnienia 4 z projektu Komisji.

Nowe rodzaje sportów wodnych uprawiane są obecnie w wielu kąpieliskach w Unii 
Europejskiej. Przy uprawianiu tych sportów ryzyko połknięcia wody jest takie samo jak 
podczas kąpieli. Należy zatem zapewnić, aby niniejsza dyrektywa w pewnym stopniu dotyczyła 
także osób uprawiających te nowe rodzaje sportów.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 24
Art. 1 ust. 2

2. Celem niniejszej dyrektywy jest 
zachowanie, ochrona i poprawa jakości 
środowiska oraz ochrona zdrowia ludzkiego 
w uzupełnieniu dyrektywy 2000/60/WE.

2. Celem niniejszej dyrektywy jest 
zachowanie, ochrona i poprawa jakości 
środowiska oraz ochrona zdrowia ludzkiego 
w uzupełnieniu i poprzez wspieranie celów, 
środków oraz określenie wspólnych 
chemicznych norm jakości zgodnie z 
postanowieniami dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 4 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 21 października 2003 r. 
(Dz.U. C 82, z 1.04.2004).

Wody w kąpieliskach muszą także spełniać chemiczne normy jakości ramowej dyrektywy 
wodnej.

Poprawka, którą złożył Adamos Adamou

Poprawka 25
Art. 1 ust. 2

2. Celem niniejszej dyrektywy jest 2. Celem niniejszej dyrektywy jest 
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zachowanie, ochrona i poprawa jakości 
środowiska oraz ochrona zdrowia ludzkiego 
w uzupełnieniu dyrektywy 2000/60/WE.

zachowanie, ochrona i poprawa jakości 
środowiska w celu ochrony zdrowia 
ludzkiego przed skażeniem chemicznym lub 
mikrobiologicznym podczas kąpieli lub 
korzystania z kąpieliska w innych celach 
rekreacyjnych, w uzupełnieniu dyrektywy 
2000/60/WE.

Or. en

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 26
Art. 1 ust. 3

3. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
każdego elementu wód powierzchniowych, 
w przypadku, gdy właściwy organ 
przewiduje, że duża liczba osób będzie tam 
korzystać z kąpieli, i nie wydał stałego 
zakazu, ani nie wydał stałego zalecenia 
niekąpania się tam (zwanego dalej „wodą
w kąpielisku”). Dyrektywa nie ma 
zastosowania do:

3. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
każdego elementu wód powierzchniowych, 
w przypadku, gdy

i) właściwy organ przewiduje, że duża liczba 
osób będzie tam korzystać z kąpieli, lub 

ii) instytucje publiczne lub instytucje o 
charakterze komercyjnym aktywnie 
promują kąpiele, lub

iii) inne działania rekreacyjne są 
tradycyjnie prowadzone  przez uznane  
stowarzyszenie w celach treningowych lub 
podczas zawodów,

i jeżeli właściwy organ nie wydał stałego 
zalecenia niekąpania się tam (zwanego dalej 
„wodą w kąpielisku”). Dyrektywa nie ma 
zastosowania do:

a) basenów pływackich oraz basenów 
uzdrowiskowych;

a) basenów pływackich oraz basenów 
uzdrowiskowych;

b) zamkniętych zbiorników wodnych 
podlegających oczyszczaniu lub 
wykorzystywanych w celach 
terapeutycznych;

b) zamkniętych zbiorników wodnych 
podlegających oczyszczaniu lub 
wykorzystywanych w celach 
terapeutycznych;

c) sztucznych, zamkniętych zbiorników 
wodnych, oddzielonych od wód 

c) sztucznych, zamkniętych zbiorników 
wodnych, oddzielonych od wód 
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powierzchniowych i wód podziemnych. powierzchniowych i wód podziemnych.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 3 ust.1 lit. b) projektu Komisji oraz poprawki 7 z pierwszego czytania w 
zmodyfikowanej formie w celu osiągnięcia kompromisu.

Definicja wody w kąpieliskach powinna obejmować wody powierzchniowe, w których 
promuje się kąpiele. Akweny wykorzystywane w celach rekreacyjnych należałoby również 
włączyć do definicji, ale w ramach kompromisu mogłaby ona zostać ograniczona do tych 
obszarów, w których odbywa się to regularnie.

Poprawka, którą złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 27
Art. 1 ust. 3, wstęp

3. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do 
każdego elementu wód powierzchniowych, 
w przypadku, gdy właściwy organ 
przewiduje, że duża liczba osób będzie tam 
korzystać z kąpieli, i nie wydał stałego 
zakazu, ani nie wydał stałego zalecenia 
niekąpania się tam (zwanego dalej „wodą
w kąpielisku”).

3. Dla celów niniejszej dyrektywy „woda w 
kąpieliskach” oznacza wszelkie słodkie 
wody bieżące lub stojące lub ich obszary 
oraz wodę morską, w której:  

- kąpiel jest wyraźnie dozwolona przez 
właściwe władze każdego Państwa 
Członkowskiego, lub,
- kąpiel nie jest zabroniona oraz jest 
tradycyjnie praktykowana przez dużą liczbę 
kąpiących się.

Or. nl

Uzasadnienie

Bardziej ogólna i szersza nowa definicja „wody w kąpieliskach” jest zbyt dowolna i 
ograniczyłaby możliwość zapewnienia przez Państwa Członkowskie dobrej jakości wody w 
kąpieliskach. Proponuje się zatem zastosowanie pierwotnej definicji „wody w kąpieliskach” 
zawartej w dyrektywie  76/160/EWG, ponieważ daje ona mniej powodów do dyskusji.



AM\562390PL.doc PE 355.592v01-00 7/39 AM\

PL

Poprawka, którą złożył Adamos Adamou

Poprawka 28
Art. 1 ust. 3 lit. c a) (nowa) 

ca) wody wykorzystywane do innych zajęć 
rekreacyjnych podejmowanych w odległości 
ponad 100 metrów od brzegu podczas 
odpływu lub poza sezonem kąpielowym, z 
zastrzeżeniem, że wody te nie są szczególnie 
zagrożone zanieczyszczeniem przez ścieki 
komunalne  lub inne źródła zanieczyszczeń.

Or. en

Poprawka, którą złożył Adamos Adamou

Poprawka 29
Art. 2 ust. 1

“Woda w kąpieliskach”: wszelkie słodkie 
bieżące lub stojące wody śródlądowe wody 
powierzchniowe, wody przejściowe i 
przybrzeżne, w których: 
a) kąpiel nie jest zabroniona i jest 
tradycyjnie praktykowana przez dużą liczbę 
kąpiących się  w trakcie sezonu 
kąpielowego lub
(b) inne zajęcia rekreacyjne są tradycyjnie 
praktykowane, chyba że takie wody są 
szczególnie zagrożone zanieczyszczeniem   
przez ścieki komunalne lub inne źródła 
zanieczyszczeń, lub
(c) instytucje publiczne lub instytucje o 
charakterze komercyjnym aktywnie 
promują kąpiele

Or. en

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 30
Art. 2 ust. 7 li. f a) (nowa) 



AM\562390PL.doc PE 355.592v01-00 8/39 AM\

PL

fa) stworzenie planów postępowania w 
sytuacjach nadzwyczajnych oraz systemów 
monitoringu diagnostycznego;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 3 ust. 3 lit. g) projektu Komisji.
Zgodne z poprawką 6 sprawozdawcy, który sugeruje przywrócenie art. 12 projektu Komisji.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 31
Art. 2 ust. 7 lit. a (nowy) 

7a. „Inne zajęcia rekreacyjne” oznaczają 
takie zajęcia jak surfing, windsurfing i 
pływanie kajakiem, przy których do 
poruszania się na wodzie wykorzystywane 
są różne sprzęty, a z którymi wiąże się  
poważne ryzyko połknięcia wody.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 3 ust. 4 projektu Komisji .

Definicja „ innych zajęć rekreacyjnych”  jest potrzebna zgodnie z poprawką 9 sprawozdawcy, 
który sugeruje wprowadzenie pewnych wymogów dotyczących innych zajęć rekreacyjnych.

Poprawka, którą złożył Gyula Hegyi

Poprawka 32
Art. 2 ust. 8

8. „Krótkotrwałe zanieczyszczenie” oznacza 
skażenie mikrobiologiczne, określone w 
załączniku I, kolumna A, którego przyczyny 

8. „Krótkotrwałe zanieczyszczenie” oznacza 
skażenie mikrobiologiczne, określone w 
załączniku I, kolumna A, którego przyczyny 
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można jasno zidentyfikować, i nie 
przewiduje się, że będzie ono miało 
niekorzystny wpływ na jakość wody w 
kąpielisku przez okres dłuższy niż około 72 
godziny, i dla którego właściwy organ ustalił 
procedury prognozowania takich 
przypadków i działań w przypadku ich 
wystąpienia, zgodnie z postanowieniami 
załącznika II.

można jasno zidentyfikować, i nie 
przewiduje się, że będzie ono miało 
niekorzystny wpływ na jakość wody w 
kąpielisku przez okres dłuższy niż 48 godzin 
po ustaniu przyczyny i krótszy niż około 72 
godziny, i dla którego właściwy organ ustalił 
procedury prognozowania takich 
przypadków i działań w przypadku ich 
wystąpienia, zgodnie z postanowieniami 
załącznika II.

Or. en

Uzasadnienie

Dokładny moment, w którym doszło do krótkotrwałego zanieczyszczenia może czasami być 
trudny do określenia, dlatego potrzebna jest bardziej czytelna i precyzyjna definicja. Moment  
zakończenia występowania „przyczyny, którą można łatwo zidentyfikować” można dokładniej 
określić.

Poprawka, którą złożyła Adriana Poli Bortone

Poprawka 33
Art. 3 ust. 4

4. Harmonogram kontroli każdego 
kąpieliska ustalany jest przed rozpoczęciem 
danego sezonu kąpielowego, a po raz 
pierwszy przed rozpoczęciem trzeciego 
pełnego sezonu kąpielowego po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy. Kontrola ma 
miejsce nie później, niż cztery dni po 
terminie określonym w harmonogramie 
kontroli.

4. Harmonogram kontroli każdego 
kąpieliska ustalany jest przed rozpoczęciem 
danego sezonu kąpielowego, a po raz 
pierwszy przed rozpoczęciem trzeciego 
pełnego sezonu kąpielowego po wejściu w 
życie niniejszej dyrektywy. Kontrola ma 
miejsce nie później, niż cztery dni po 
terminie określonym w harmonogramie 
kontroli lub w dniu przywrócenia 
harmonogramu kontroli po jego 
zawieszeniu, o którym mowa w ust. 7  i 7a.

Or. it

Uzasadnienie

Celem poprawki jest wyjaśnienie, że nawet w przypadku zawieszenia monitorowania z 
powodu anomalii  lub sytuacji, która sprawia, że monitorowanie jest niebezpieczne lub
niewykonalne, po ustaniu sytuacji wyjątkowej  należy zachować margines 4 dni przed 
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rozpoczęciem pobierania próbek.

Poprawka, którą złożyła Adriana Poli Bortone

Poprawka 34
Art. 3 ust. 7 a (nowy) 

7 a. W przypadku warunków 
meteorologicznych lub działania siły 
wyższej, które uniemożliwiają pobranie 
próbek, harmonogram kontroli, o którym 
mowa w ust. 4 może zostać zawieszony i 
przywrócony natychmiast po ustaniu 
niebezpieczeństwa i/lub niewykonalności.

Or. it

Uzasadnienie

Analogicznie do przepisów ust. 7 zawieszenie kontroli musi być również dozwolone w 
sytuacjach, gdy pobieranie próbek jest niewykonalne, albo dlatego, że jest niebezpieczne, 
albo z powodu działania siły wyższe, jak w przypadku wzburzonego morza lub niekorzystnych 
warunków pogodowych.

Poprawka, którą złożył Guido Sacconi

Poprawka 35
Art. 5 ust. 1 lit. b)

b) "dostateczną"; Skreślono

Or. it

Uzasadnienie

„Dostateczna” jakość wody w kąpieliskach nie została przewidziana w projekcie Komisji, ani 
też nie została wprowadzona przez poprawkę w pierwszym czytaniu.
Należy zatem uznać, że sformułowania we wspólnym stanowisku i w załącznikach zostają 
odpowiednio zmienione.
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Poprawka, którą złożył Richard Seeber

Poprawka 36
Art. 5 ust. 1 lit. b)

b) "dostateczną" Skreślono 

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawek do tabel 1 i 2 w załączniku I.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 37
Art. 5 ust. 1 lit. b)

(b) " dostateczną "; Skreślono

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie  nowego elementu we wspólnym stanowisku w celu przywrócenia zapisów o 
statusie jakości zgodnych z art. 4 i 9 projektu Komisji.

Poprawka pozioma – jeżeli ta poprawka zostanie przyjęta, wszystkie odniesienia w tekście 
legislacyjnym z uwzględnieniem załączników mają być odpowiednio zmienione.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 38
Art. 5 ust. 3

3. Państwa Członkowskie zapewnią, aby, 
najpóźniej do końca sezonu kąpielowego w 
2015 r., wszystkie wody w kąpieliskach 
osiągnęły przynamniej status „dostateczny”.
Państwa Członkowskie podejmą praktyczne 
i proporcjonalne środki, które uznają za 
właściwe w celu zwiększenia liczby
kąpielisk, w których woda klasyfikowana 
jest jako „doskonała” lub „dobra”.

3. Państwa Członkowskie zapewnią, aby, 
najpóźniej do końca sezonu kąpielowego w 
2011 r., wszystkie wody w kąpieliskach 
osiągnęły przynamniej status „dobry” i aby 
osiągnięte zostały cele chemicznego stanu 
wód zgodnie z kryteriami, klasyfikacją i 
terminami określonymi w dyrektywie 
2000/60/WE. Państwa Członkowskie 
podejmą praktyczne i proporcjonalne środki, 
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. które uznają za właściwe w celu zwiększenia 
liczby kąpielisk, w których woda 
klasyfikowana jest jako „doskonała”.

Or. en

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie wcześniejszego terminu osiągnięcia jakości zgodnie z art. 8 ust. 3 
projektu Komisji, przywrócenie poprawki 16 przyjętej w pierwszym czytaniu oraz 
przywrócenie statusu jakości zgodnie z art. 4 i 9 projektu Komisji.

Komisja zaproponowała pięć lat po wejściu w życie (trzy lata po dwuletnim okresie 
przewidzianym na wdrożenie). Zakładając, że niniejsza dyrektywa wejdzie w życie na 
początku 2006 r., racjonalne będzie wyznaczenie nowego terminu na koniec sezonu 
kąpielowego w roku 2011. Da to Państwom Członkowskim więcej czasu, niż początkowo 
proponowane pięć lat.

Poprawka, którą złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 39
Art. 5 ust. 3

3. Państwa Członkowskie zapewnią, aby,
najpóźniej do końca sezonu kąpielowego w 
2015 r., wszystkie wody w kąpieliskach 
osiągnęły przynamniej status „dostateczny”.
Państwa Członkowskie podejmą praktyczne 
i proporcjonalne środki, które uznają za 
właściwe w celu zwiększenia liczby
kąpielisk, w których woda klasyfikowana 
jest jako „doskonała” lub „dobra”.

3. Państwa Członkowskie zapewnią, aby, 
najpóźniej do końca sezonu kąpielowego w 
2015 r., wszystkie wody w kąpieliskach 
osiągnęły przynamniej status „dostateczny”.
Państwa Członkowskie podejmą konieczne
środki, które uznają za właściwe w celu 
zwiększenia liczby kąpielisk, w których 
woda klasyfikowana jest jako „doskonała” 
lub „dobra”.

Or. nl

Uzasadnienie

Celem jest poprawa jakości wody w kąpieliskach tak, aby zaliczała się ona do najwyższej 
kategorii, w wyznaczonym okresie; do Państw Członkowskich należy ocena, jakie środki są 
konieczne.
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Poprawka, którą złożył Richard Seeber

Poprawka 40
Art. 5 ust. 3

3. Państwa Członkowskie zapewnią, aby, 
najpóźniej do końca sezonu kąpielowego w 
2015 r., wszystkie wody w kąpieliskach 
osiągnęły przynamniej status „dostateczny”.
Państwa Członkowskie podejmą praktyczne 
i proporcjonalne środki, które uznają za 
właściwe w celu zwiększenia liczby
kąpielisk, w których woda klasyfikowana 
jest jako „doskonała” lub „dobra”.

3. Państwa Członkowskie zapewnią, aby, 
najpóźniej do końca sezonu kąpielowego w 
2015 r., wszystkie wody w kąpieliskach 
osiągnęły przynamniej status „dobre”.
Państwa Członkowskie podejmą praktyczne 
i proporcjonalne środki, które uznają za 
właściwe w celu zwiększenia liczby
kąpielisk, w których woda klasyfikowana 
jest jako „doskonała”.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawek w tabelach 1 i 2 w załączniku I.

Poprawka, którą złożył Richard Seeber

Poprawka 41
Art. 5 ust. 4

4. Jednakże, niezależnie od ogólnego 
wymogu zawartego w ust. 3, wody w 
kąpieliskach mogą zostać tymczasowo 
zaklasyfikowane jako „niedostateczne” i być 
uznawane za zgodne z niniejszą dyrektywą.
Należy określić powody nie osiągnięcia 
statusu jakości „dostatecznej”. W takich 
przypadkach, Państwa Członkowskie 
zapewniają spełnienie następujących 
warunków:

4. Jednakże, niezależnie od ogólnego 
wymogu zawartego w ust. 3, wody w 
kąpieliskach mogą zostać tymczasowo 
zaklasyfikowane jako „niedostateczne” i być 
uznawane za zgodne z niniejszą dyrektywą.
Należy określić powody nie osiągnięcia 
statusu jakości „dobrej”. W takich 
przypadkach, Państwa Członkowskie 
zapewniają spełnienie następujących 
warunków:

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawek w tabelach 1 i 2 w załączniku I.
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Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 42
Art. 5 ust. 4 lit. a) punkt i a) (nowy) 

ia) zidentyfikowanie przyczyn i powodów 
niezgodności; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 13 ust. 2 projektu Komisji.

Ważne jest wyraźne żądanie zidentyfikowania przyczyn i powodów niezgodności.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 43
Art. 5 ust. 4 punkt ii)

ii) odpowiednie środki zarządzania w celu 
zapobieżenia, zmniejszenia lub 
wyeliminowania przyczyn zanieczyszczenia.

.

(ii) wdrożenie odpowiednich środków w 
celu zapobieżenia, zmniejszenia lub 
wyeliminowania przyczyn 
zanieczyszczenia; środki te powinny dać 
pozytywne wyniki w ciągu trzech lat. 

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 13 ust. 2 projektu Komisji.

Właściwsze jest raczej mówienie o środkach w sensie ogólnym, a nie wyłącznie o środkach 
zarządzania, zwłaszcza że mają one między innymi zapobiegać przyczynom. Podejmowane 
środki muszą zadziałać w określonym czasie.
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Poprawka, którą złożyły Frederika Brepoels i Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 44
Art. 5 ust. 4 lit. a) punkt ii a) (nowy) 

(ii a) ludność ma być ostrzeżona przy 
pomocy czytelnego i prostego znaku 
ostrzegawczego, a także informowana o 
znanych powodach zanieczyszczenia lub 
skażenia oraz o wszystkich podjętych lub 
planowanych działaniach, na podstawie 
profilu wody w kąpieliskach.

Or. nl

Uzasadnienie

Przywrócenie tekstu poprawki 18 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 21 października 
2003 r., z proponowanymi zmianami, ponieważ poprawka musi być postrzegana w kontekście 
art. 5, który dotyczy klasyfikacji wody w kąpieliskach. Celem jest więc raczej informowanie 
niż ostrzeganie ludności. Oprócz tego, badania wykazują, że nie zawsze jest możliwe wykrycie 
źródeł zanieczyszczenia. Ludność może być zatem informowana jedynie o znanych 
przyczynach. Ostatnia część zdania została dodana, ponieważ należy także informować 
ludność o planowanych działaniach, a tego typu informacje muszą opierać się na profilu 
wody w kąpieliskach.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 45
Art. 5 ust. 4 lit. b)

b) jeżeli woda w kąpielisku została 
zaklasyfikowana jako „niedostateczna” 
przez pięć kolejnych lat, wprowadza się 
stały zakaz kąpieli lub stałe zalecenie 
niekąpania się. Jednakże, Państwo
Członkowskie może wprowadzić stały zakaz 
kąpieli lub stałe zalecenie niekąpania się 
przed końcem pięcioletniego okresu, jeżeli 
uzna, że osiągnięcie jakości „dostatecznej” 
jest nieosiągalne lub nieproporcjonalnie 
kosztowne.

b) jeżeli woda w kąpielisku w okresie trzech 
lat nadal  nie otrzymała jeszcze klasyfikacji 
jako  „dobra”,  jest uważana za niezgodną z 
niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 13 ust. 2 projektu Komisji.
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Zakazy powinny być wprowadzane wyłącznie jako środek tymczasowy – nie powinny 
umożliwiać ucieczki od obowiązku osiągnięcia statusu dobrej jakości.

Poprawka, którą złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 46
Art. 5 ust. 4 lit. b)

b) jeżeli woda w kąpielisku została 
zaklasyfikowana jako „niedostateczna” 
przez pięć kolejnych lat, wprowadza się 
stały zakaz kąpieli lub stałe zalecenie 
niekąpania się. Jednakże, Państwo 
Członkowskie może wprowadzić stały zakaz 
kąpieli lub stałe zalecenie niekąpania się
przed końcem pięcioletniego okresu, jeżeli 
uzna, że osiągnięcie jakości „dostatecznej” 
jest nieosiągalne lub nieproporcjonalnie 
kosztowne.

(b) jeżeli woda w kąpielisku została 
zaklasyfikowana jako „niedostateczna” 
przez pięć kolejnych lat, wprowadza się 
stały zakaz kąpieli lub stałe zalecenie 
niekąpania się. Jednakże, Państwo 
Członkowskie może usunąć kąpielisko z 
listy wyznaczonych kąpielisk przed końcem 
pięcioletniego okresu, jeżeli uzna, że koszty 
zgodności z normami dla wód w 
kąpieliskach są wyższe od korzyści dla 
zdrowia publicznego i/lub że osiągnięcie 
jakości „dostatecznej” jest nieosiągalne lub 
nieproporcjonalnie kosztowne.

Or. nl

Uzasadnienie

Państwa Członkowskie, które są zdania, że koszty pod względem zdrowia publicznego i 
bezpieczeństwa byłyby nieproporcjonalnie wysokie muszą mieć możność wykluczenia 
kąpielisk.

Poprawka, którą złożył Richard Seeber

Poprawka 47
Art. 5 ust. 4, lit. b)

b) jeżeli woda w kąpielisku została 
zaklasyfikowana jako „niedostateczna” 
przez pięć kolejnych lat, wprowadza się 
stały zakaz kąpieli lub stałe zalecenie 
niekąpania się. Jednakże, Państwo 
Członkowskie może wprowadzić stały zakaz
kąpieli lub stałe zalecenie niekąpania się 
przed końcem pięcioletniego okresu, jeżeli 
uzna, że osiągnięcie jakości „dostatecznej” 
jest nieosiągalne lub nieproporcjonalnie 

b) jeżeli woda w kąpielisku została 
zaklasyfikowana jako „niedostateczna” 
przez pięć kolejnych lat, wprowadza się 
stały zakaz kąpieli lub stałe zalecenie 
niekąpania się. Jednakże, Państwo 
Członkowskie może wprowadzić stały zakaz
kąpieli lub stałe zalecenie niekąpania się 
przed końcem pięcioletniego okresu, jeżeli 
uzna, że osiągnięcie jakości „dostatecznej” 
jest nieosiągalne lub nieproporcjonalnie 
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kosztowne. kosztowne.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawek w tabelach 1 i 2 w załączniku I.

Poprawka, którą złożył Adamos Adamou

Poprawka 48
Art. 6 ust. 1, przypis

1Sześć lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Trzy lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 49
Art. 12 ust. 1 lit. b)

b) ogólnego opisu wody w kąpielisku, w 
języku nietechnicznym, w oparciu o profil 
wody w kąpielisku ustalony zgodnie z 
postanowieniami załącznika III;

b) ogólnego opisu wody w kąpielisku, w 
języku nietechnicznym, w oparciu o profil 
wody w kąpielisku ustalony zgodnie z 
postanowieniami załącznika III, z 
uwzględnieniem stanu wody w kąpieliskach 
zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE. Powinien 
być on opatrzony dużym, zatwierdzonym 
przez Komisję znakiem, informującym 
użytkowników o aktualnym stanie wody w 
kąpieliskach.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 21 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 21 października 2003 r. 
(Dz.U. C 82, z 1.4.2004 r).
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Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 50
Art. 12 ust. 1 lit. e a) (nowa) 

ea) w przypadku usunięcia kąpieliska z listy 
wyznaczonych kąpielisk -  zawiadomienia 
informującego ludność o takim usunięciu 
wraz ze wskazaniem jego powodów. Takie 
zawiadomienie powinno być umieszczone w 
bezpośredniej bliskości wody w sezonie 
kąpielowym w roku, w którym usunięcie 
nastąpiło i w roku następnym. Powinno 
obejmować znaki ostrzegawcze na plaży, a 
także wskazywać ludności najbliższe 
dostępne kąpielisko;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie art. 16 ust. 1 lit. c) projektu Komisji zmienionego poprawką 23 z pierwszego 
czytania, przyjętej dnia 21 października 2003 r. (Dz.U. C 82, z 1.4.2004 r).

Poprawka, którą złożył Péter Olajos

Poprawka 51
Art. 12 ust. 2, część wprowadzająca

2. Państwa Członkowskie wykorzystują 
odpowiednie środki masowego przekazu 
oraz technologie, włączając w to Internet, w 
celu aktywnego i niezwłocznego 
rozpowszechnienia informacji dotyczących 
wód w kąpieliskach, określonych w ust. 1, a 
także następujących informacji:

2. Państwa Członkowskie wykorzystują 
odpowiednie środki masowego przekazu 
oraz technologie, włączając w to Internet, w 
celu aktywnego i niezwłocznego 
rozpowszechnienia informacji – z 
uwzględnieniem tłumaczeń na języki obce 
często używane w danym rejonie -
dotyczących wód w kąpieliskach, 
określonych w ust. 1, a także następujących 
informacji:

Or. en

Uzasadnienie

Informacje potrzebne turystom mówiącym innymi językami.
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Poprawka, którą złożyła Frederika Brepoels

Poprawka 52
Art. 12 ust. 2, wstęp

2. Państwa Członkowskie wykorzystują 
odpowiednie środki masowego przekazu 
oraz technologie, włączając w to Internet, w 
celu aktywnego i niezwłocznego
rozpowszechnienia informacji dotyczących 
wód w kąpieliskach, określonych w ust. 1, a 
także następujących informacji:

2. Państwa Członkowskie wykorzystują 
odpowiednie środki masowego przekazu 
oraz technologie, włączając w to Internet, w 
celu jak najszybszego rozpowszechnienia 
informacji dotyczących wód w kąpieliskach, 
określonych w ust. 1, a także następujących 
informacji:

Or. nl

Uzasadnienie

Podczas rozpowszechniania informacji należy mieć na względzie szereg działań praktycznych, 
w tym pobieranie próbek i badania laboratoryjne.

Poprawka, którą złożył Guido Sacconi

Poprawka 53
Art. 12 ust. 4

4. Państwa Członkowskie oraz Komisja, gdy 
jest to możliwe, podają do publicznej 
wiadomości informacje korzystając z 
techniki opartej na odniesieniach 
geograficznych, przedstawiając je w sposób 
jasny i zrozumiały, w szczególności przy 
użyciu znaków i symboli.

4. Komisja, po wysłuchaniu stanowiska 
Państw Członkowskich, odnośnych 
organizacji turystycznych i konsumenckich, 
organizacji zajmujących się środowiskiem 
naturalnym i innych zainteresowanych 
stron, w terminie do *, opracuje prosty, 
standardowy system znaków, które mogą 
być stosowane w różnych sytuacjach przez 
Państwa Członkowskie, władze lokalne lub 
regionalne, przemysł turystyczny itp., jako 
jedno z narzędzi informacyjnych mających 
na celu przekazywanie informacji ludności.
System musi być dostępny na stronie 
internetowej UE.

* Dwa lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.

Or. it
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Uzasadnienie

Poprawka przywraca w części tekst poprawki 27 przyjętej w pierwszym czytaniu.

Poprawka, którą złożyła Adriana Poli Bortone

Poprawka 54
Art. 13 ust. 1

1. Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji wyniki kontroli oraz ocen jakości 
wody dla każdego kąpieliska, jak również 
opis podjętych istotnych środków 
zarządzania. Państwa Członkowskie 
przekazują te informacje dotyczące 
poprzedniego sezonu kąpielowego 
corocznie, do dnia 31 grudnia. Rozpoczną 
one przekazywanie informacji po 
przeprowadzeniu pierwszej oceny jakości 
wody w kąpieliskach zgodnie z 
postanowieniami art. 4.

1. Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji wyniki kontroli oraz ocen jakości 
wody dla każdego kąpieliska, jak również 
opis podjętych istotnych środków 
zarządzania. Państwa Członkowskie 
przekazują te informacje dotyczące 
poprzedniego sezonu kąpielowego 
corocznie, do dnia 28 lutego. Rozpoczną one 
przekazywanie informacji po 
przeprowadzeniu pierwszej oceny jakości 
wody w kąpieliskach zgodnie z 
postanowieniami art. 4.

Or. it

Uzasadnienie

Nie należy oczekiwać od Państw Członkowskich, zwłaszcza tych, w których sezon kąpielowy 
trwa wyjątkowo długo, aby dostarczyły Komisji, w ciągu kilku miesięcy po zakończeniu 
sezonu kąpielowego, wymaganych informacji, w tym danych dotyczących podjętych 
znaczących środków zarządzania. Państwa Członkowskie muszą mieć więcej czasu na 
dostarczenie wyczerpujących i kompleksowych informacji.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 55
Art. 14 ust. -1 (nowy) 

-1) Do końca 2008 r. Komisja przedłoży
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie zawierające przegląd 
ochrony zdrowia osób uprawiających inne 
zajęcia rekreacyjne. Sprawozdanie 
uwzględni w szczególności wyniki 
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odpowiedniego europejskiego badania 
epidemiologicznego przeprowadzonego 
przez Komisję we współpracy z Państwami 
Członkowskimi.
Najpóźniej w 2010 r. Komisja, w związku z 
tym sprawozdaniem i w oparciu o 
rozszerzoną ocenę oddziaływania, dokona 
przeglądu niniejszej dyrektywy w 
odniesieniu do innych zajęć rekreacyjnych 
oraz przedstawi, w miarę potrzeby, projekt 
legislacyjny zgodnie z art. 251 Traktatu.

Or. en

Uzasadnienie

Nowa poprawka stanowiąca kompromis odnośnie do problemu innych zajęć rekreacyjnych w 
przyszłości. Biorąc pod uwagę stanowczy sprzeciw Komisji dotyczący włączenia obecnie 
innych zajęć rekreacyjnych do zakresu niniejszej dyrektywy, Komisja i Państwa Członkowskie 
powinny przynajmniej zbadać ten problem z zamiarem wystąpienia z poprawką do niniejszej 
dyrektywy w wyraźnie określonym terminie.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 56
Art. 15 część wprowadzająca

Możliwe jest podjęcie decyzji zgodnie z 
procedurą określoną w art. 16 ust. 2 o:

Jest podejmowana decyzja zgodnie z 
procedurą określoną w art. 16 ust. 2 o:

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 29 i części poprawki 30 z pierwszego czytania, przyjętych dnia 21 
października 2003 r. (Dz.U. C 82, z 1.4.2004 r).

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 57
Art. 15 lit. c a) (nowa) 
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ca) uzupełnieniu parametrów w załączniku 
I dotyczących wykrywania wirusów w 
oparciu o wyniki badań naukowych;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 30 z pierwszego czytania, przyjętych dnia 21 października 2003 r. 
(Dz.U. C 82, z 1.4.2004 r), w zmodyfikowanej formie.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 58
Art. 17 ust. 1

1. Dyrektywa 76/160/EWG zostaje 
niniejszym uchylona ze skutkiem od dnia 31 
grudnia 2014 r. Z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 2, uchylenie następuje bez 
uszczerbku dla zobowiązań Państw 
Członkowskich dotyczących terminów 
transpozycji oraz stosowania, określonych w 
uchylonej dyrektywie.
.

1. Dyrektywa 76/160/EWG zostaje 
niniejszym uchylona ze skutkiem od dnia 31 
grudnia 2010 r. Z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 2, uchylenie następuje bez 
uszczerbku dla zobowiązań Państw 
Członkowskich dotyczących terminów 
transpozycji oraz stosowania, określonych w 
uchylonej dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zgodna z poprawkami 2 i 3 sprawozdawcy, przywracająca termin mniej więcej 
równy terminowi przewidzianemu w art. 21 projektu Komisji (pięć lat po wejściu w życie).

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 59
Art. 18 ust. 1 akapit 1, przypis

* Trzy lata od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.

* Dwa lata od wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy.
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Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie postanowień art. 22 projektu Komisji. Nie ma powodu, aby Państwa 
Członkowskie miały dodatkowy rok na wdrożenie przepisów.

Poprawka, którą złożył Adamos Adamou

Poprawka 60
Załącznik I

(Skreślić i przywrócić załącznik I z pierwotnego projektu Komisji COM(2002)0581) Wspólne 
stanowisko Rady

ZAŁĄCZNIK I  DLA WÓD WEWNĘTRZNYCH
A B C D E

Parametr Jakość 
doskonała

Jakość 
dobra 

Jakość 
dostateczna

Metody 
referencyjne
analizy

1 Enterokoki jelitowe
(jtk/100 mL)

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

2 Escherichia coli 
(jtk/100 mL) 500 * 1000 * 900 ** ISO 9308-3 lub 

ISO 9308-1

DLA WÓD PRZYBRZEŻNYCH I PRZEJŚCIOWYCH
A B C D E

Parametr Jakość 
doskonała

Jakość 
dobra

Jakość 
dostateczna

Metody 
referencyjne
analizy

1 Enterokoki jelitowe
(jtk/100 mL)

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

2 Escherichia coli 
(jtk/100 mL)

250 * 500 * 500 ** ISO 9308-3 lub 
ISO 9308-1
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* oparte na ocenie 95-percentyla. Zob. załącznik II.
** oparte na ocenie 90-percentyla. Zob. załącznik II.

Poprawka

(Pierwotny projekt Komisji (COM(2002)0581)
ZAŁĄCZNIK I

Parametry jakości wody w kąpieliskach
A B C D

Parametry 
mikrobiologiczne 

Jakość 
doskonała

Jakość dobra Metody analizy

1 Enterokoki jelitowe
(I.E.) (jtk/100 mL)

1001 20058 ISO 7899-

2 Escherichia coli
(E.C.) (jtk/100 mL)

25058 50058 ISO 9308-1 

3 Zakwity fitoplanktonu 
lub rozprzestrzenianie 
się makroalg2

Negatywne wyniki 
badań

Kontrola 
mikroskopowa3, 
badanie 
toksyczności4, 
obserwacja 
wzrokowa.

Parametry fizyko-
chemiczne

Jakość 
doskonała

Jakość dobra Metody kontroli

4 Oleje mineralne - Brak widocznej 
warstwy na 
powierzchni wody 
oraz brak zapachu

Kontrola 
wzrokowa i 
węchowa 

5 Pozostałości smoły 
oraz pływające 
odpady, jak drewno, 
plastik, szkło, guma i 
inne

- Brak Kontrola 
wzrokowa

  
1 Oparte na ocenie 95 percentyla.
2 Tylko dla miejsc, w których stwierdzono fizyczną wrażliwość na konkretne toksyczne zakwity (np. 

dinophysis, alexandrium, algi niebieskie)
3 określenie i liczenie komórek
4 testy na myszach, testy skórne lub poprzez bezpośrednie dawkowanie toksyny w komórkach planktonu lub 

wodzie
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6 pH1 - 6 - 9 
Brak 
niewyjaśnionych 
zmian

Elektrometria z 
kalibracją pH 7 i 
pH 9

Wartość 95 percentyla jest obliczana zgodnie z poniższą definicją2.
Na podstawie obliczenia 95 percentyla log10 funkcji normalnej gęstości 
prawdopodobieństwa danych mikrobiologicznych uzyskanych z danej wody w kąpielisku, 
wartość percentyla oblicza się w następujący sposób:
(i) należy przyjąć wartość log10 wszystkich wyliczeń bakterii w sekwencji danych 

podlegających wyliczeniu,
(ii) należy wyliczyć średnią arytmetyczną wartości log10 ( ),
(iii) należy wyliczyć odchylenie standardowe wartości log10 ( ).
Górny punkt 95 percentyla funkcji gęstości prawdopodobieństwa danych uzyskiwany jest z 
następującego równania:
95 percentyl = antylogarytm (( )+(1.65 x  

Or. en

Uzasadnienie

Zmienia nowy element wprowadzony we wspólnym stanowisku Rady.

Skreślenie załącznika I powoduje zmiany w pozostałej części propozycji konieczne dla 
zapewnienia spójności dyrektywy.

Poprawka, którą złożył Johannes Blokland

Poprawka 61
Załącznik I tabela 1 rząd 1 kolumna B, Jakość doskonała

200* 100*

Or. nl

Uzasadnienie

Przywraca liczbę z projektu Komisji (COM(2002)581).

  
1 Tylko dla wód słodkich
2 Bartram, J and Rees, G (red.) Monitoring Bathing Waters. E and F N Spon, London.
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Poprawka, którą złożył Johannes Blokland

Poprawka 62
Załącznik I tabela 1 rząd 1 kolumna C, Jakość dobra

400* 200*

Or. nl

Uzasadnienie

Przywraca liczbę z projektu Komisji (COM(2002)581).

Poprawka, którą złożył Johannes Blokland

Poprawka 63
Załącznik I tabela 1 rząd 1 kolumna D, Jakość dostateczna

360** 200**

Or. nl

Uzasadnienie

Zmienia nowy element wprowadzony przez Radę.

Poprawka, którą złożył Johannes Blokland

Poprawka 64
Załącznik I tabela 1 rząd 2 kolumna B, Jakość doskonała

500* 250*

Or. nl

Uzasadnienie

Przywraca wartość z projektu Komisji (COM(2002)581).
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Poprawka, którą złożył Johannes Blokland

Poprawka 65
Załącznik I tabela 1 rząd 2 kolumna C, Jakość dobra

1000* 500*

Or. nl

Uzasadnienie

Przywraca liczbę z projektu Komisji (COM(2002)581).

Poprawka, którą złożył Richard Seeber

Poprawka 66
Załącznik I tabela 1 kolumna D, Jakość dostateczna

D skreślono
Dostateczna

360**
900**

** oparte na ocenie 90-percentyla. Zob. 
załącznik II.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zachować pierwotną klasyfikację jakości z projektu Komisji; przewiduje on jedynie 
dwie kategorie jakości „doskonałą” i „dobrą”. Zarówno surowsze, jak i bardziej liberalne 
wartości zostały już odrzucone przez Parlament, znaczną większością w pierwszym czytaniu.
Wartości pierwotnie przyjęte przez Komisję są oparte na badaniach prowadzonych przez 
WHO i odzwierciedlają wysoki poziom ochrony. Włączenie trzeciej kategorii - „dostatecznej” 
– utrzymałoby dorobek dyrektywy o wodach w kąpieliskach z 1976 r. i nie byłoby zgodne z 
minimalnymi wymogami, jakie stanowią specyfikacje WHO.

Poprawka, którą złożył Richard Seeber

Poprawka 67
Załącznik I tabela 2 kolumna D, Jakość dostateczna

D skreślono
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Dostateczna
200 **
500 **

** oparte na ocenie 90-percentyla. Zob. 
załącznik II.

Or. de

Uzasadnienie

Należy zachować pierwotną klasyfikację jakości z projektu Komisji; przewiduje on jedynie 
dwie kategorie jakości „doskonałą” i „dobrą”. Zarówno surowsze, jak i bardziej liberalne 
wartości zostały już odrzucone przez Parlament, znaczną większością w pierwszym czytaniu.
Wartości pierwotnie przyjęte przez Komisję są oparte na badaniach prowadzonych przez 
WHO i odzwierciedlają wysoki poziom ochrony. Włączenie trzeciej kategorii - „dostatecznej” 
– utrzymałoby dorobek dyrektywy o wodach w kąpieliskach z 1976 r. i nie byłoby zgodne z 
minimalnymi wymogami, jakie stanowią specyfikacje WHO.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 68
Załącznik I tabela 2, 5 kolumna D "Jakość dostateczna"

D Skreślono
Jakość dostateczna
200**
500**
** oparte na ocenie 90-percentyla. Zob. 
załącznik II.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie nowego elementu we wspólnym stanowisku w celu przywrócenia zapisów 
dotyczących statusu jakości zgodnie z art. 4 i 9 oraz załącznikiem I projektu Komisji.
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Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 69
Załącznik II ust. 1, „Jakość niedostateczna”

Wody w kąpieliskach należy klasyfikować 
jako „niedostateczne”, jeżeli, w zestawie 
danych o jakości wody w kąpielisku za 
ostatni okres oceny a, wartości percentyla b
dla wyliczenia mikrobiologicznego są 
gorszec od wartości dla jakości 
„dostatecznej”, określonych w załączniku I,
kolumna D.

Wody w kąpieliskach należy klasyfikować 
jako „niedostateczne”, jeżeli, w zestawie 
danych o jakości wody w kąpielisku za 
ostatni okres oceny a, wartości percentyla b
dla wyliczenia mikrobiologicznego są 
gorszec od wartości dla jakości „dobrej”, 
określonych w załączniku I,
kolumna C.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie nowego elementu we wspólnym stanowisku w celu przywrócenia zapisów 
dotyczących statusu jakości zgodnie z art. 4 i 9 oraz załącznikiem I i II  projektu Komisji.

Poprawka, którą złożył Richard Seeber

Poprawka 70
Załącznik II, ust. 1, Jakość niedostateczna

Wody w kąpieliskach należy klasyfikować 
jako „niedostateczne”, jeżeli, w zestawie 
danych o jakości wody w kąpielisku za 
ostatni okres oceny a, wartości percentyla b
dla wyliczenia mikrobiologicznego są 
gorszec od wartości dla jakości 
„dostatecznej”, określonych w załączniku I,
kolumna D.

Wody w kąpieliskach należy klasyfikować 
jako „niedostateczne”, jeżeli, w zestawie 
danych o jakości wody w kąpielisku za 
ostatni okres oceny a, wartości percentyla b
dla wyliczenia mikrobiologicznego są 
gorszec od wartości dla jakości „dobrej”, 
określonych w załączniku I,
kolumna D.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawek w tabelach 1 i 2 w załączniku I.
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Poprawka, którą złożył Richard Seeber

Poprawka 71
Załącznik II, ust. 2, Jakość dostateczna

2. JAKOŚĆ DOSTATECZNA Skreślono 

Wody w kąpielisku należy zaklasyfikować 
jako „dostateczne”:
1) jeżeli, w zestawie danych o jakości 
wody w kąpielisku za ostatni okres oceny, 
wartości percentyla dla wyliczenia 
mikrobiologicznego są równe lub lepszed niż 
wartości „jakości dostatecznej” określone w 
załączniku I, kolumna D; oraz

2) jeżeli w wodzie mogą wystąpić 
zanieczyszczenia krótkotrwałe, pod 
warunkiem, że:

(i)     podejmowane są właściwe środki 
zarządzania, włączając nadzór, 
systemy wczesnego ostrzegania oraz 
kontrole, w celu zapobieżenia 
narażeniu kąpiących się poprzez 
ostrzeżenia lub, gdy jest to konieczne, 
zakaz kąpieli;

(ii)    podejmowane są właściwe środki 
zarządzania w celu zapobieżenia, 
ograniczenia, oraz wyeliminowania 
przyczyn zanieczyszczenia; oraz

(iii)  liczba próbek pominiętych zgodnie z 
art. 3 ust. 6 z uwagi na występowanie 
zanieczyszczeń krótkotrwałych podczas 
ostatniego okresu oceny stanowiła nie 
więcej niż 15% całkowitej liczby próbek 
przewidzianych w harmonogramie kontroli 
ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż 
jedna próbka na okres kąpielowy, w 
zależności od tego która z tych liczb jest 
większa.

Or. de
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawek w tabelach 1 i 2 w załączniku I.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 72
Załącznik II, ust. 2, Jakość dostateczna

2. JAKOŚĆ DOSTATECZNA Skreślono 

Wody w kąpielisku należy zaklasyfikować 
jako „dostateczne”:
1) jeżeli, w zestawie danych o jakości 
wody w kąpielisku za ostatni okres oceny, 
wartości percentyla dla wyliczenia 
mikrobiologicznego są równe lub lepszed niż 
wartości „jakości dostatecznej” określone w 
załączniku I, kolumna D; oraz

2) jeżeli w wodzie mogą wystąpić 
zanieczyszczenia krótkotrwałe, pod 
warunkiem, że:

(i)     podejmowane są właściwe środki 
zarządzania, włączając nadzór, 
systemy wczesnego ostrzegania oraz 
kontrole, w celu zapobieżenia 
narażeniu kąpiących się poprzez 
ostrzeżenia lub, gdy jest to konieczne, 
zakaz kąpieli;

(ii)    podejmowane są właściwe środki 
zarządzania w celu zapobieżenia, 
ograniczenia, oraz wyeliminowania 
przyczyn zanieczyszczenia; oraz

(iii)  liczba próbek pominiętych zgodnie z 
art. 3 ust. 6 z uwagi na występowanie 
zanieczyszczeń krótkotrwałych podczas 
ostatniego okresu oceny stanowiła nie 
więcej niż 15% całkowitej liczby próbek 
przewidzianych w harmonogramie kontroli 
ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż 
jedna próbka na okres kąpielowy, w 
zależności od tego która z tych liczb jest 
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większa.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie nowego elementu we wspólnym stanowisku w celu przywrócenia zapisów 
dotyczących statusu jakości zgodnie z art. 4 i 9 oraz załącznikiem I i II  projektu Komisji.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 73
Załącznik II, ust. 4 punkt 1 a (nowy) 

1a)  jeżeli długość sezonu kąpielowego i 
środki zarządzania odzwierciedlają inne 
praktykowane zajęcia rekreacyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie zapisu w załączniku II projektu Komisji.

Poprawka, którą złożył Guido Sacconi

Poprawka 74
Załącznik II, ust. 4, Jakość doskonała, punkt 2 (iii)

(iii) liczba próbek pominiętych zgodnie z 
art. 3 ust. 6 z uwagi na występowanie
zanieczyszczeń krótkotrwałych podczas 
ostatniego okresu oceny stanowiła nie 
więcej niż 15% całkowitej liczby próbek 
przewidzianych w harmonogramie kontroli 
ustalonym na ten okres, lub nie więcej niż 
jedna próbka na okres kąpielowy, w 
zależności od tego, która z tych liczb jest 
większa.

Skreślono 
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Or. it

Uzasadnienie

Nie jest właściwe pomijanie próbek z powodu krótkotrwałego zanieczyszczania, nawet w 
przypadku wód  „doskonałej jakości”. Ważnym wymogiem odnośnie do wód doskonałej 
jakości jest wymóg, że nie powinno być w nich żadnych zanieczyszczeń, a w przypadku, gdy 
można przewidzieć zanieczyszczenie, mogą być podjęte środki w celu ochrony kąpiących się 
przed narażeniem.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 75
Załącznik II, przypisy, lit. b), akapit 2

Górny punkt 90 percentyla funkcji gęstości 
prawdopodobieństwa danych uzyskiwany 
jest z następującego równania: górny 90 
percentyl = antylogarytm (µ + 1.282 σ).

Skreślono 

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie nowego elementu we wspólnym stanowisku w celu przywrócenia zapisów 
dotyczących statusu jakości zgodnie z art. 4 i 9 oraz załącznikiem I i II  projektu Komisji.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 76
Załącznik III, ust. 1 lit. b)

b) identyfikacji oraz oceny przyczyn 
zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ 
na wodę w kąpielisku oraz wywierać 
niekorzystny wpływ na stan zdrowia 
kąpiących się;

b) identyfikacji – ilościowej i jakościowej -
oraz oceny wszystkich potencjalnych źródeł 
i przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby 
mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz 
wywierać niekorzystny wpływ na stan 
zdrowia kąpiących się, a także oceny jakości 
środowiskowej wody w kąpieliskach 
zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną.
Ocena ta powinna zostać dokonana w 
kontekście czasu – możliwość 
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przypadkowego lub stałego zagrożenia –
oraz w kontekście charakteru i rozmiaru 
wszystkich zanieczyszczających i 
potencjalnie zanieczyszczających zrzutów i 
ich skutków ocenianych w kontekście 
odległości od wody w kąpielisku.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie załącznika III, lit. c) z projektu Komisji zmienionego poprawką 33 przyjętą w 
pierwszym czytaniu dnia 21 października 2003r. (Dz.U. C 82, z 1.4.2004).

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 77
Załącznik III, ust. 1 lit. f a) (nowa) 

fa) oceny, czy kontrola ta zapewnia także 
reprezentatywne informacje dotyczące 
innych zajęć rekreacyjnych, podczas 
których występuje podobne ryzyko 
połknięcia wody, jak podczas kąpieli (np. 
windsurfing, pływanie kajakiem).

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie odpowiedniego przepisu w załączniku III projektu Komisji.

Poprawka, którą złożył Richard Seeber

Poprawka 78
Załącznik III, ust. 2 akapit 1

2. W przypadku wód w kąpieliskach, 
zaklasyfikowanych jako wody „dobre”, 
„dostateczne” lub „niedostateczne”, profil 
wody w kąpielisku należy poddawać 

2. W przypadku wód w kąpieliskach, 
zaklasyfikowanych jako wody „dobre” lub 
„niedostateczne”, profil wody w kąpielisku 
należy poddawać regularnemu przeglądowi, 
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regularnemu przeglądowi, w celu oceny, czy 
którykolwiek z aspektów wymienionych w 
ust. 1 uległ zmianie. W razie konieczności 
należy go aktualizować. Częstotliwość oraz 
zakres przeglądów należy określić na 
podstawie charakteru oraz znaczenia 
zanieczyszczeń. Jednakże przeglądy te 
powinny być zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w poniższej tabeli i następować 
co najmniej z częstotliwością tam określoną.

w celu oceny, czy którykolwiek z aspektów 
wymienionych w ust. 1 uległ zmianie. W 
razie konieczności należy go aktualizować.
Częstotliwość oraz zakres przeglądów 
należy określić na podstawie charakteru oraz 
znaczenia zanieczyszczeń. Jednakże 
przeglądy te powinny być zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w poniższej 
tabeli i następować co najmniej z 
częstotliwością tam określoną.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawek w tabelach 1 i 2 w załączniku I.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 79
Załącznik III, ust. 2 akapit 1

2. W przypadku wód w kąpieliskach, 
zaklasyfikowanych jako wody „dobre”, 
„dostateczne” lub „niedostateczne”, profil 
wody w kąpielisku należy poddawać 
regularnemu przeglądowi, w celu oceny, czy 
którykolwiek z aspektów wymienionych w 
ust. 1 uległ zmianie. W razie konieczności 
należy go aktualizować. Częstotliwość oraz 
zakres przeglądów należy określić na 
podstawie charakteru oraz znaczenia 
zanieczyszczeń. Jednakże przeglądy te 
powinny być zgodnie z postanowieniami 
zawartymi w poniższej tabeli i następować 
co najmniej z częstotliwością tam określoną.

2. W przypadku wód w kąpieliskach, 
zaklasyfikowanych jako wody „dobre” lub 
„niedostateczne”, profil wody w kąpielisku 
należy poddawać regularnemu przeglądowi, 
w celu oceny, czy którykolwiek z aspektów 
wymienionych w ust. 1 uległ zmianie. W 
razie konieczności należy go aktualizować.
Częstotliwość oraz zakres przeglądów 
należy określić na podstawie charakteru oraz 
znaczenia zanieczyszczeń. Jednakże 
przeglądy te powinny być zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w poniższej 
tabeli i następować co najmniej z 
częstotliwością tam określoną.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie nowego elementu we wspólnym stanowisku w celu przywrócenia zapisów 
dotyczących statusu jakości zgodnie z art. 4 i 9 oraz załącznikiem I i II  projektu Komisji.
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Poprawka, którą złożył Richard Seeber

Poprawka 80
Załącznik III, ust. 2 tabela, kolumna trzecia, "Dostateczna"

"Dostateczna" Skreślono 
3 lata
a)- f)

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawek w tabelach 1 i 2 w załączniku I.

Poprawka, którą złożył Richard Seeber

Poprawka 81
Załącznik III, ust. 2 akapit 2

W przypadku wód w kąpieliskach wcześniej 
zaklasyfikowanych jako „doskonałe”, profile 
wody w kąpielisku należy poddać 
przeglądowi, oraz, jeśli to konieczne, 
aktualizować jedynie wówczas, gdy 
klasyfikacja zostanie zmieniona na „dobrą”, 
„dostateczną” lub „niedostateczną”.
Przegląd powinien objąć wszystkie aspekty 
wymienione w ust. 1.

W przypadku wód w kąpieliskach wcześniej 
zaklasyfikowanych jako „doskonałe”, profile 
wody w kąpielisku należy poddać 
przeglądowi, oraz, jeśli to konieczne, 
aktualizować jedynie wówczas, gdy 
klasyfikacja zostanie zmieniona na „dobrą” 
lub „niedostateczną”. Przegląd powinien 
objąć wszystkie aspekty wymienione w ust.
1.

Or. de

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie poprawek w tabelach 1 i 2 w załączniku I.
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Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 82
Załącznik III, ust. 2 akapit 2

W przypadku wód w kąpieliskach wcześniej 
zaklasyfikowanych jako „doskonałe”, profile 
wody w kąpielisku należy poddać 
przeglądowi, oraz, jeśli to konieczne, 
aktualizować jedynie wówczas, gdy 
klasyfikacja zostanie zmieniona na „dobrą”, 
„dostateczną” lub „niedostateczną”.
Przegląd powinien objąć wszystkie aspekty 
wymienione w ust. 1.

W przypadku wód w kąpieliskach wcześniej 
zaklasyfikowanych jako „doskonałe”, profile 
wody w kąpielisku należy poddać 
przeglądowi, oraz, jeśli to konieczne, 
aktualizować jedynie wówczas, gdy 
klasyfikacja zostanie zmieniona na „dobrą” 
lub „niedostateczną”. Przegląd powinien 
objąć wszystkie aspekty wymienione w ust.
1.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie nowego elementu we wspólnym stanowisku w celu przywrócenia zapisów 
dotyczących statusu jakości zgodnie z art. 4 i 9 oraz załącznikiem I, II i III  projektu Komisji.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 83
Załącznik III, ust. 4

4. W odpowiednich przypadkach, 
informacje określone w ust. 1 lit. a) i b) 
należy przedstawić na szczegółowej mapie.

4. Informacje określone w ust. 1 lit. a) i b) 
należy przedstawić na szczegółowej mapie.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie odpowiedniego przepisu w załączniku III projektu Komisji.

Poprawka, którą złożyły Marie Anne Isler Béguin i Caroline Lucas

Poprawka 84
Załącznik V, ust. 4 akapit 3

Czas pomiędzy pobraniem próbki a jej 
analizą powinien być możliwie najkrótszy.
Zaleca się analizę próbek w tym samym 

Czas pomiędzy pobraniem próbki a jej 
analizą powinien być możliwie najkrótszy.
Zaleca się analizę próbek w tym samym 
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dniu roboczym. Jeżeli nie jest to możliwe ze 
względów praktycznych, wówczas próbki 
powinny zostać przeanalizowane w ciągu 
nie więcej niż 24 godzin. W międzyczasie 
należy je przechowywać w zaciemnionym 
miejscu w temperaturze 4 °C ± 3 °C.

dniu roboczym. Jeżeli nie jest to możliwe ze 
względów praktycznych, wówczas próbki 
powinny zostać przeanalizowane w ciągu 
nie więcej niż 24 godzin. W międzyczasie 
należy je przechowywać w zaciemnionym 
miejscu w temperaturze 4 °C ± 3 °C. W 
przypadku opóźnienia między pobraniem 
próbki i analizą, mierzone stężenie bakterii 
powinno być dostosowane do znanej 
formuły rozpadu T-90, aby uzyskać stan 
stężenia bakterii w czasie pobierania 
próbki.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 75 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 21 października 2003r.
(Dz.U. C 82, z 1.4.2004). Nawet w temperaturze 4°C rozpad bakterii będzie miał miejsce. Aby 
zapewnić, że pomiar przedstawia stan stężenia w czasie pobierani próbki, należy dokonać 
prostego dostosowania zgodnie ze znaną formułą  (rozpad T-90).
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