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Skupno stališče Sveta Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 20
Uvodna izjava 6

(6) V skladu s Pogodbo, Skupnost pri 
pripravi politike o okolju, med drugim, 
upošteva razpoložljive znanstvene in 
tehnične podatke. Ta direktiva se mora pri 
uporabi najbolj zanesljivih kazalnih 
parametrov za napovedovanje 
mikrobiološkega tveganja za zdravje in pri 
doseganju višje ravni zaščite opreti na 
znanstvene dokaze. Nujno je treba opraviti 
nadaljnje epidemiološke študije tveganja za 
zdravje, povezanega s kopanjem, zlasti v 
sladkih vodah.

(6) V skladu s Pogodbo, Skupnost pri 
pripravi politike o okolju, med drugim, 
upošteva razpoložljive znanstvene in 
tehnične podatke. Ta direktiva se mora pri 
uporabi najbolj zanesljivih kazalnih 
parametrov za napovedovanje 
mikrobioloških, fizičnih in kemičnih 
tveganj za zdravje in pri doseganju višje 
ravni zaščite opreti na znanstvene dokaze. 
Nujno je treba opraviti nadaljnje 
epidemiološke študije tveganja za zdravje, 
povezanega s kopanjem, zlasti v sladkih 
vodah.

Or. en
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Obrazložitev

Delna ponovna uvedba predlogov sprememb 2 in 58 s prve obravnave, sprejetih 21. oktobra 
2003, (UL C 82, 1. 4. 2004).

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 21
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Ta direktiva mora upoštevati nove 
vrste vodnih športov, ki so pridobili na 
priljubljenosti zaradi družbenih sprememb 
in novih oblik športnih materialov in 
opreme.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba uvodne izjave 10 predloga Komisije.

Nove oblike vodnih športov so danes dejstvo v številnih kopalnih vodah Evropske unije. Pri 
teh športih je nevarnost zaužitja vode prav takšna kot pri kopanju. Zato je treba zagotoviti, da 
ta direktiva do določene mere obravnava tudi tiste, ki se ukvarjajo s temi športi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 22
Uvodna izjava 11

(11) Skupnost je 25. junija 1998 podpisala 
Konvencijo ZN/ECE o dostopu do 
informacij, sodelovanju javnosti pri 
odločanju in dostopu do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah (Konvencija iz Århusa). 
Zakonodaja Skupnosti mora biti ustrezno 
usklajena s to konvencijo, da bi jo Skupnost 
ratificirala. Zato je za to direktivo primerno, 
da vključi določbe o dostopu javnosti do 
informacij in zagotovi sodelovanje javnosti 
pri njenem izvajanju.

(11) Skupnost je 25. junija 1998 podpisala 
Konvencijo ZN/ECE o dostopu do 
informacij, sodelovanju javnosti pri 
odločanju in dostopu do pravnega varstva v 
okoljskih zadevah (Konvencija iz Århusa). 
Zakonodaja Skupnosti mora biti ustrezno 
usklajena s to konvencijo, da bi jo Skupnost 
ratificirala. Zato je za to direktivo primerno, 
da vključi določbe o dostopu javnosti do 
informacij in zagotovi sodelovanje javnosti 
pri njenem izvajanju v skladu z Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 2003/4/ES 
z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti 
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do okoljskih informacij1 in Direktivo 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2003/35/ES z dne 26. maja 2003, ki 
obravnava sodelovanje javnosti pri 
oblikovanju določenih načrtov in 
programov v zvezi z okoljem2.
1 UL L 41, 14.2.2003, str. 26.
2 UL L 156, 25.6.2003, str. 17.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba uvodne izjave 13 predloga Komisije v spremenjeni in dopolnjeni obliki.

Ker sta ustrezne določbe Arhuške konvencije vpeljali dve specifični direktivi, ju je treba 
izrecno navesti.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 23
Uvodna izjava 14

(14) Stalen pomen politike Skupnosti o 
kopalnih vodah je očiten vsako kopalno 
sezono, saj varuje javnost pred naključnim 
in kroničnim onesnaževanjem, do katerega 
pride na kopalnih območjih Skupnosti ali v 
njihovi bližini. Splošna kakovost kopalnih 
voda se je precej izboljšala od začetka 
veljavnosti Direktive 76/160/EGS. Vendar 
pa omenjena direktiva kaže stanje znanja in 
izkušenj iz začetka sedemdesetih let 
dvajsetega stoletja. Načini rabe kopalnih 
voda so se od tedaj spremenili, prav tako se 
je spremenila tudi raven strokovnega in 
tehničnega znanja. Zato je omenjeno 
direktivo treba razveljaviti,

(14) Stalen pomen politike Skupnosti o 
kopalnih vodah je očiten vsako kopalno 
sezono, saj varuje javnost pred naključnim 
in kroničnim onesnaževanjem, do katerega 
pride na kopalnih območjih Skupnosti ali v 
njihovi bližini. Splošna kakovost kopalnih 
voda se je precej izboljšala od začetka 
veljavnosti Direktive 76/160/EGS. Vendar 
pa omenjena direktiva kaže stanje znanja in 
izkušenj iz začetka sedemdesetih let 
dvajsetega stoletja. Načini rabe kopalnih 
voda in rabe v rekreacijske namene so se od 
tedaj spremenili, prav tako se je spremenila 
tudi raven strokovnega in tehničnega znanja. 
Zato je omenjeno direktivo treba 
razveljaviti,

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba delov prvotne uvodne izjave 4 predloga Komisije.
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Nove oblike vodnih športov so danes dejstvo v številnih kopalnih vodah Evropske unije. Pri 
teh športih je nevarnost zaužitja vode prav takšna kot pri kopanju. Zato je treba zagotoviti, da 
ta direktiva do določene mere obravnava tudi tiste, ki se ukvarjajo s temi športi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 24
Člen 1, odstavek 2

2. Namen te direktive je ohranjati, varovati 
in izboljšati kakovost okolja ter zaščititi 
zdravje ljudi z dopolnitvijo Direktive 
2000/60/ES.

2. Namen te direktive je ohranjati, varovati 
in izboljšati kakovost okolja ter zaščititi 
zdravje ljudi z dopolnitvijo in podpiranjem 
ciljev, ukrepov ter z vzpostavljanjem 
skupnih standardov za kemično kakovost, 
kot je določeno v Direktivi 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 4 iz prve obravnave, sprejetega 21. oktobra 2003, (UR 
L 82, 1. 4. 2004).

Kopalne vode morajo dosegati tudi standarde za kemično kakovost iz okvirne direktive o 
vodah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 25
Člen 1, odstavek 2

2. Namen te direktive je ohranjati, varovati 
in izboljšati kakovost okolja ter zaščititi 
zdravje ljudi z dopolnitvijo Direktive 
2000/60/ES.

2. Namen te direktive je ohranjati, varovati 
in izboljšati kakovost okolja, da se zaščiti 
zdravje ljudi pred kemičnim in 
mikrobiološkim onesnaženjem med 
kopanjem ali drugo obliko rabe voda v 
rekreacijske namene, z dopolnitvijo 
Direktive 2000/60/ES.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 26
Člen 1, odstavek 3

3. Ta direktiva se uporablja za vsak sestavni 
del površinskih voda, za katerega pristojni 
organ pričakuje, da se bo v njem kopalo 
veliko število ljudi, in za katerega ni trajno 
prepovedal oziroma trajno odsvetoval 
kopanja (v nadaljevanju „kopalne vode“). 
Ne uporablja se za:

3. Ta direktiva se uporablja za vsak sestavni 
del površinskih voda, za katerega

i) pristojni organ pričakuje, da se bo v njem 
kopalo veliko število ljudi, ali 

ii) javne organizacije ali poslovni interesi 
dejavno spodbujajo kopanje, ali

iii) priznana društva tradicionalno izvajajo 
treninge ali tekmovanja v drugih 
rekreacijskih aktivnostih,

in kjer pristojni organ ni trajno prepovedal 
oziroma trajno odsvetoval kopanja (v 
nadaljevanju „kopalne vode“). Ne uporablja 
se za:

(a) plavalne in termalne bazene; (a) plavalne in termalne bazene;
(b) omejene vode, ki se jih čisti ali uporablja 
v terapevtske namene;

(b) omejene vode, ki se jih čisti ali uporablja 
v terapevtske namene;

(c) umetno ustvarjene omejene vode, ločene 
od površinskih voda in podzemne vode.

(c) umetno ustvarjene omejene vode, ločene 
od površinskih voda in podzemne vode.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba člena 3(1)(b) predloga Komisije in predloga spremembe 7 iz prve obravnave 
v spremenjeni obliki, da se doseže kompromis.

Definicija kopalnih voda mora vključevati površinske vode, v katerih se spodbuja kopanje. 
Vključene morajo biti tudi vode, ki se uporabljajo v rekreacijske namene, ampak kot 
kompromis so te lahko omejene na tista območja, kjer je takšna uporaba pogosta.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Frederika Brepoels

Predlog spremembe 27
Člen 1, odstavek 3, uvod

3. Ta direktiva se uporablja za vsak sestavni 
del površinskih voda, za katerega pristojni 
organ pričakuje, da se bo v njem kopalo 
veliko število ljudi, in za katerega ni trajno 
prepovedal oziroma trajno odsvetoval 
kopanja (v nadaljevanju „kopalne vode“).

3. V tej direktivi „kopalne vode“ pomenijo 
vse tekoče ali stoječe sladke vode ali dele 
teh voda in morsko vodo, v katerih:

– so kopanje izrecno dovolili pristojni 
organi vsake države članice,
– ali kopanje ni prepovedano in se v 
zadevnih vodah običajno kopa večje število 
kopalcev.

Or. nl

Obrazložitev

Splošnejša in širša nova definicija „kopalnih voda“ je preveč neomejena in omejuje 
sposobnost držav članic, da si prizadevajo za zagotavljanje kakovostnih kopalnih voda. Zato 
se predlaga, da se uporablja prvotna definicija „kopalnih voda“ iz Direktive 76/160/EEC, ker 
je manj sporna.

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 28
Člen 1, odstavek 3, točka (c a) (novo)

(ca) vode, ki se uporabljajo za druge 
rekreacijske aktivnosti, ki potekajo več kot 
100 od obale ob oseki ali se izvajajo zunaj 
kopalne sezone, če te vode niso v preveliki 
meri izpostavljene nevarnosti onesnaženja z 
komunalnimi odpadnimi vodami ali iz 
drugih virov onesnaženja.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 29

Člen 2, odstavek 1 a (novo)

„Kopalne vode“: vse tekoče ali stoječe 
celinske površinske vode, somornice in 
obalne vode (ali deli teh), kjer: 
(a) kopanje ni prepovedano in se v 
zadevnih vodah v kopalni sezoni običajno 
kopa večje število kopalcev, ali
(b) se običajno izvajajo druge rekreacijske 
aktivnosti, če so takšne vode še zlasti 
izpostavljene nevarnosti onesnaženja zaradi 
komunalnih odpadnih voda ali drugih virov 
onesnaženja.
(c) javne organizacije ali poslovni interesi 
dejavno spodbujajo kopanje.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 30
Člen 2, točka 7 (f a) (novo)

(fa) sestava načrtov ukrepov ob izrednih 
dogodkih in vzpostavitev sistemov za 
nadzor;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba člena 3(3) predloga Komisije.

Ta je v skladu s predlogom spremembe 6 poročevalca, ki predlaga ponovno uvedbo člena 12 
predloga Komisije.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 31
Člen 2, točka 7 a (novo)

7a. „Druge rekreacijske aktivnosti“ 
pomenijo tiste aktivnosti, pri katerih se za 
premikanje po vodi uporabljajo naprave in 
vključujejo veliko nevarnost zaužitja vode, 
kot so deskanje, jadranje na deski in vožnja 
s kajakom.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba člena 3(4) predloga Komisije.

Definicija „drugih rekreacijskih aktivnosti“ mora biti v skladu s predlogom spremembe 9 
poročevalca, ki predlaga uvedbo določenih zahtev v zvezi z drugimi rekreacijskimi 
aktivnostmi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 32
Člen 2, točka 8

8. „Kratkotrajno onesnaženje“ pomeni 
mikrobiološko onesnaženje iz Stolpca A 
Priloge I, pri katerem je mogoče jasno 
opredeliti vzroke, za katero se običajno 
pričakuje, da na kakovost kopalnih voda ne 
bo vplivalo dlje kot 72 ur, in za katero je 
pristojni organ določil postopke za 
napovedovanje in obravnavanje, kakor 
izhaja iz Priloge II.

8. „Kratkotrajno onesnaženje“ pomeni 
mikrobiološko onesnaženje iz Stolpca A 
Priloge I, pri katerem je mogoče jasno 
opredeliti vzroke, za katero se običajno 
pričakuje, da na kakovost kopalnih voda ne 
bo vplivalo dlje kot 48 ur po odstranitvi 
vzroka in ne bo trajalo dlje kot 72 ur, in za 
katero je pristojni organ določil postopke za 
napovedovanje in obravnavanje, kakor 
izhaja iz Priloge II. 

Or. en
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Obrazložitev

Začetek kratkotrajnega onesnaženja je včasih težko določiti, zato je potrebna jasnejša in 
natančnejša definicija. Konec „jasno opredeljivih vzrokov“ je mogoče natančneje določiti. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Adriana Poli Bortone

Predlog spremembe 33
Člen 3, odstavek 4

4. Koledar monitoringa vsake kopalne 
sezone se določi pred začetkom vsake 
kopalne sezone, prvič pa pred začetkom 
tretje polne kopalne sezone po začetku 
veljavnosti te direktive. Monitoring se 
opravi najpozneje štiri dni po datumu, 
določenem v koledarju monitoringa.

4. Koledar monitoringa vsake kopalne 
sezone se določi pred začetkom vsake 
kopalne sezone, prvič pa pred začetkom 
tretje polne kopalne sezone po začetku 
veljavnosti te direktive. Monitoring se 
opravi najpozneje štiri dni po datumu, 
določenem v koledarju monitoringa, ali po 
datumu, ko se koledar monitoringa 
ponovno uvede po opustitvi iz odstavkov 7 
in 7a.

Or. it

Obrazložitev

Namen te spremembe predloga je razjasniti, da tudi v primeru opustitve monitoringa zaradi 
posebnih razmer ali razmer, v katerih je monitoring nevaren ali neizvedljiv, morajo biti na 
voljo štirje dnevi za zbiranje vzorcev, potem ko se vzpostavi normalno stanje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Adriana Poli Bortone

Predlog spremembe 34
Člen 3, odstavek 7 a (novo)

7 a. V primeru vremenskih razmer ali v 
primeru višje sile, zaradi katerih je zbiranje 
vzorcev neizvedljivo, je mogoče koledar 
monitoringa iz odstavka 4 opustiti in ga 
ponovno uvesti takoj po koncu nevarnih 
razmer in/ali neizvedljivosti.
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Or. it

Obrazložitev

Po analogiji z določbami odstavka 7 mora biti opustitev monitoringa dovoljena tudi v 
razmerah, ko zbiranje vzorcev ni izvedljivo, ker je nevarno ali zaradi višje sile, kot v primerih 
razburkanega morja ali slabih vremenskih razmer.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 35
Člen 5, odstavek 1, črka (b)

b) „zadovoljivo“; črtano

Or. it

Obrazložitev

„Zadovoljiva“ kakovost kopalnih voda ni bila predvidena v predlogu Komisije in je niso 
uvedli predlogi sprememb ob prvi obravnavi.
Besedilo skupnega stališča in prilog je zato treba upoštevati ustrezno spremenjeno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 36
Člen 5, odstavek 1, točka (b)

b) „zadovoljivo“; črtano

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predloge sprememb tabel 1 in 2 v Prilogi.



AM\560006SL.doc 11/37 PE 355.592v02-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 37
Člen 5, odstavek 1, točka (b)

b) „zadovoljivo“; črtano

Or. en

Obrazložitev

Črtanje novega elementa v skupnem stališču, da se ponovno uvede določila o stanju kakovosti 
v skladu s členoma 4 in 9 predloga Komisije. 

Horizontalni predlog spremembe – če je ta predlog spremembe sprejet, je treba ustrezno 
spremeniti vse navedbe v zakonodajnih besedilih, vključno s prilogami.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 38
Člen 5, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da je do konca 
kopalne sezone 2015 kakovost vseh 
kopalnih voda vsaj „zadostna“. Države 
članice sprejmejo realne in sorazmerne 
ukrepe, s katerimi bi se, po njihovem 
mnenju, povečalo število kopalnih voda, 
razvrščenih kot „odlične“ ali „dobre“.

3. Države članice zagotovijo, da je do konca 
kopalne sezone 2015 kakovost vseh 
kopalnih voda vsaj „dobra“ in da so cilji za 
kemično stanje vode doseženi v skladu z 
merili, razvrstitvijo in roki, določenimi v 
Direktivi 2000/60/ES. Države članice 
sprejmejo realne in sorazmerne ukrepe, s 
katerimi bi se, po njihovem mnenju, 
povečalo število kopalnih voda, razvrščenih 
kot „odlične“.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba zgodnejšega datuma za dosego stanja kakovosti v skladu s členom 8(3) 
predloga Komisije, ponovna uvedba predloga spremembe 16, sprejetega na prvi obravnavi, in 
ponovna uvedba stanja kakovosti v skladu s členoma 4 in 9 predloga Komisije. 

Komisija je predlagala obdobje pet let po začetku veljavnosti (tri leta po dveh letih za 
vpeljavo). Ob predvidevanju, da ta direktiva začne veljati na začetku 2006, je razumno 
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določiti nov datum ob koncu kopalne sezone 2011. Tako bi države članice imele več časa od 
prvotno predlaganih pet let.

Predlog spremembe, ki ga vložita Frederika Brepoels

Predlog spremembe 39
Člen 5, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da je do konca 
kopalne sezone 2015 kakovost vseh 
kopalnih voda vsaj „zadostna“. Države 
članice sprejmejo realne in sorazmerne 
ukrepe, s katerimi bi se, po njihovem 
mnenju, povečalo število kopalnih voda, 
razvrščenih kot „odlične“ ali „dobre“.

3. Države članice zagotovijo, da je do konca 
kopalne sezone 2015 kakovost vseh 
kopalnih voda vsaj „zadostna“. Države 
članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, s 
katerimi bi se, po njihovem mnenju, 
povečalo število kopalnih voda, razvrščenih 
kot „odlične“ ali „dobre“. 

Or. nl

Obrazložitev

Namen je izboljšati kakovost kopalnih voda, da se v določenem času uvrstijo v najvišjo 
kategorijo; države članice same presodijo, kateri ukrepi so potrebni. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 40
Člen 5, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da je do konca 
kopalne sezone 2015 kakovost vseh 
kopalnih voda vsaj „zadostna“. Države 
članice sprejmejo realne in sorazmerne 
ukrepe, s katerimi bi se, po njihovem 
mnenju, povečalo število kopalnih voda, 
razvrščenih kot „odlične“ ali „dobre“.    

3. Države članice zagotovijo, da je do konca 
kopalne sezone 2015 kakovost vseh 
kopalnih voda vsaj „dobra“. Države članice 
sprejmejo realne in sorazmerne ukrepe, s 
katerimi bi se, po njihovem mnenju, 
povečalo število kopalnih voda, razvrščenih 
kot „odlične“.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predloge sprememb tabel 1 in 2 v Prilogi.



AM\560006SL.doc 13/37 PE 355.592v02-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 41
Člen 5, odstavek 4

4. Kopalne vode je mogoče, ne glede na 
splošno zahtevo odstavka 3, začasno 
razvrstiti kot „slabe“ pa kljub temu ostanejo 
skladne s to direktivo. Ugotoviti je treba 
razloge, da se ni doseglo „zadostne“ 
kakovosti. V takšnih primerih države članice 
zagotovijo, da se izpolnijo naslednji pogoji: 

4. Kopalne vode je mogoče, ne glede na 
splošno zahtevo odstavka 3, začasno 
razvrstiti kot „slabe“ pa kljub temu ostanejo 
skladne s to direktivo. Ugotoviti je treba 
razloge, da se ni doseglo „dobre“ kakovosti. 
V takšnih primerih države članice 
zagotovijo, da se izpolnijo naslednji pogoji: 

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predloge sprememb tabel 1 in 2 v Prilogi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 42
Člen 5, odstavek 4, točka (a), točka (i a) (novo)

(ia) ugotavljanje vzrokov in razlogov za 
neskladnost; in

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba člena 13(2) predloga Komisije.

Pomembno je izrecno zahtevati, da se ugotovi vzroke in razloge za neskladnost. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 43
Člen 5, odstavek 4, točka (ii)

(ii) ustrezni upravljalni ukrepi za 
preprečitev, zmanjšanje ali odpravo 
vzrokov onesnaženja.

(ii) izvajanje ustreznih ukrepov za 
preprečitev, zmanjšanje ali odpravo 
vzrokov onesnaženja; takšni ukrepi 
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morajo dati pozitivne rezultate v treh letih.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba člena 13(2) predloga Komisije.

Primerneje je govoriti o ukrepih na splošno kot le o upravljalnih ukrepih, predvsem ker so, 
med drugim, namenjeni za preprečevanje vzrokov. Ukrepi morajo pokazati rezultate v 
določenem časovnem obdobju. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Martin Callanan in Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 44
Člen 5, odstavek 4, točka (a), točka (ii a) (novo)

(ii a) javnost je treba obvestiti z jasnim in 
preprostim simbolom ter jo seznaniti z 
znanimi vzroki onesnaženja ali okužbe ter z 
vsemi ukrepi, sprejetimi ali načrtovanimi, 
na podlagi profila kopalne vode.

Or. nl

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 18 iz prve obravnave, sprejetega 21. oktobra 2003, s 
spremembami v pripravi, ker je predlog spremembe treba obravnavati ob upoštevanju člena 5 
v zvezi z razvrstitvijo kopalnih voda. Namen je obvestiti in ne opozoriti javnost. Poleg tega 
raziskave kažejo, da virov onesnaženja ni vedno mogoče izslediti. Javnost je zato mogoče 
obvestiti le o znanih vzrokih. Zadnja dodana točka navaja, da je primerno javnost obvestiti o 
načrtovanih ukrepih in da mora ta podatek temeljiti na profilu kopalnih voda.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 45
Člen 5, odstavek 4, točka (b)

(b) Če se kopalna voda pet zaporednih let 
razvrsti kot „slaba“, se kopanje trajno 
prepove ali trajno odsvetuje. Vendar pa 
lahko država članica kopanje trajno 
prepove ali trajno odsvetuje pred koncem 
petletnega obdobja, če meni, da bi bilo 

(b) Če kopalna voda v treh letih ne doseže 
razvrstitve „dobra“, se šteje, da ni v skladu 
s to direktivo. 
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nemogoče ali nesorazmerno drago doseči 
„zadostno“ kakovost.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba člena 13(2) predloga Komisije. 

Kot začasni ukrep je treba uvesti prepovedi – te ne smejo dopuščati izogibanja obveznosti 
doseganja dobre kakovosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frederika Brepoels

Predlog spremembe 46
Člen 5, odstavek 4, točka (b)

(b) Če se kopalna voda pet zaporednih let 
razvrsti kot „slaba“, se kopanje trajno 
prepove ali trajno odsvetuje. Vendar pa 
lahko država članica kopanje trajno prepove 
ali trajno odsvetuje pred koncem petletnega 
obdobja, če meni, da bi bilo nemogoče ali 
nesorazmerno drago doseči „zadostno“ 
kakovost.

(b) Če se kopalna voda pet zaporednih let 
razvrsti kot „slaba“, se kopanje trajno 
prepove ali trajno odsvetuje. Vendar pa 
lahko država članica kopalno vodo umakne 
s seznama označenih kopalnih voda pred 
koncem petletnega obdobja, če meni, da 
stroški usklajevanja s standardom za 
kopalne vode presegajo koristi za zdravje 
ljudi in/ali, da bi bilo nemogoče ali 
nesorazmerno drago doseči „zadostno“ 
kakovost.

Or. nl

Obrazložitev

Državam članicam, ki menijo, da so stroški glede na zdravje ljudi in varnost nesorazmerno 
visoki, mora biti dana možnost, da izločijo kopalne vode.      

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 47
Člen 5, odstavek 4, točka (b)

(b) Če se kopalna voda pet zaporednih let 
razvrsti kot „slaba“, se kopanje trajno 
prepove ali trajno odsvetuje. Vendar pa 

(b) Če se kopalna voda pet zaporednih let 
razvrsti kot „slaba“, se kopanje trajno 
prepove ali trajno odsvetuje. Vendar pa 
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lahko država članica kopanje trajno prepove 
ali trajno odsvetuje pred koncem petletnega 
obdobja, če meni, da bi bilo nemogoče ali 
nesorazmerno drago doseči „zadostno“ 
kakovost.

lahko država članica kopanje trajno prepove 
ali trajno odsvetuje pred koncem petletnega 
obdobja, če meni, da bi bilo nemogoče ali 
nesorazmerno drago doseči „zadostno“ 
kakovost.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predloge sprememb tabel 1 in 2 v Prilogi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 48
Člen 6, odstavek 1, opomba

Šest let po začetku veljavnosti te direktive. Tri leta po začetku veljavnosti te direktive.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 49
Člen 12, odstavek 1, točka (b)

(b) splošen opis kopalne vode, v poljudnem 
jeziku, na podlagi profila kopalne vode, 
določenega v skladu s Prilogo III;

(b) splošen opis kopalne vode, v poljudnem 
jeziku, na podlagi profila kopalne vode, 
določenega v skladu s Prilogo III, vključno s 
stanjem kopalnih voda v skladu z Direktivo 
2000/60/ES. Vidno prikazuje simbol, ki ga 
odobri Komisija, ki uporabnikom svetuje v 
zvezi s trenutnim stanjem kakovosti 
kopalne vode;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 21 iz prve obravnave, sprejetega 21. oktobra 2003, 
(UR L 82, 1. 4. 2004).
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Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 50
Člen 12, odstavek 1, točka (e a) (novo)

(ea) če se kopalna voda umakne s seznama 
kopalnih voda, je treba javnost obvestiti o 
umiku in o razlogih zanj. Takšno obvestilo 
se postavi v neposredno bližino vode v času 
kopalne sezone v letu umika in v 
naslednjem letu. Vključuje opozorilne 
znake na plaži in obvestilo javnosti o 
najbližji razpoložljivi kopalni vodi;

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba člena 16 (1) (c) predloga Komisije, kakor je bil spremenjen s predlogom 
spremembe 23 na prvi obravnavi, sprejetim 21. oktobra 2003 (UR L 82, 1. 4. 2004).

Predlog spremembe, ki ga vloži Péter Olajos

Predlog spremembe 51
Člen 12, odstavek 2, uvodni del

2. 2. Države članice uporabijo ustrezne 
medije in tehnologijo, vključno z 
internetom, za aktivno in takojšnje širjenje 
informacij o kopalnih vodah iz odstavka 1, 
in tudi naslednje informacije:

2. 2. Države članice uporabijo ustrezne 
medije in tehnologijo, vključno z 
internetom, za aktivno in takojšnje širjenje 
informacij – vključno s prevodi v tuje jezike, 
ki se pogosto uporabljajo na tem področju –
o kopalnih vodah, iz odstavka 1, in tudi 
naslednje informacije:

Or. en

Obrazložitev

Informacije, potrebne za turiste, ki govorijo druge jezike.

Predlog spremembe, ki ga vloži Frederika Brepoels

Predlog spremembe 52
Člen 12, odstavek 2, uvod
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2. 2. Države članice uporabijo ustrezne 
medije in tehnologijo, vključno z 
internetom, za aktivno in takojšnje širjenje
informacij o kopalnih vodah iz odstavka 1, 
in tudi naslednje informacije:

2. 2. Države članice uporabijo ustrezne 
medije in tehnologijo, vključno z 
internetom, za aktivno in takojšnje širjenje
informacij o kopalnih vodah iz odstavka 1, 
in tudi naslednje informacije:

Or. nl

Obrazložitev

Ko se informacije posredujejo, je treba upoštevati številne konkretne akcije, vključno z 
vzorčenjem in laboratorijskimi raziskavami. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 53
Člen 12, odstavek 4

4. 4. Povsod, kjer je možno, države članice 
in Komisija javnost obveščajo z uporabo 
georeferenčne tehnologije, informacije pa 
predstavljajo jasno in razumljivo, zlasti z 
uporabo znakov in simbolov.

4. 4. Komisija po zaslišanju države članice, 
zadevnih turističnih in potrošniških 
organizacij ter drugih zainteresiranih 
strani v roku dveh let razvije preprost 
standardiziran sistem simbolov, ki ga 
države članice, regionalni ali lokalni 
organi, turistična industrija itd. lahko 
uporabljajo za različne zadeve kot eno od 
drugih informacijskih orodij, namenjenih 
posredovanju podatkov javnosti. Sistem 
mora biti na razpolago na spletni strani 
EU.

* Dve leti po začetku veljavnosti te direktive.

Or. it

Obrazložitev

Ta sprememba delno obnavlja besedilo predloga spremembe 27, ki je bil sprejet na prvi 
obravnavi. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Adriana Poli Bortone

Predlog spremembe 54
Člen 13, odstavek 1

1. 1. Države članice pošljejo Komisiji 
rezultate monitoringa in vrednotenja 
kakovosti kopalnih voda za vsako kopalno 
vodo, prav tako pa tudi opis vseh 
pomembnejših sprejetih ukrepov 
upravljanja. Države članice vsako leto 
najpozneje do 31. decembra predložijo te 
informacije za predhodno kopalno sezono. 
Zagotavljati jih začnejo po prvem 
vrednotenju kakovosti kopalnih voda v 
skladu s členom 4.

1. 1. Države članice pošljejo Komisiji 
rezultate monitoringa in vrednotenja 
kakovosti kopalnih voda za vsako kopalno 
vodo, prav tako pa tudi opis vseh 
pomembnejših ukrepov upravljanja. Države 
članice vsako leto najpozneje do 28. 
februarja predložijo te informacije za 
predhodno kopalno sezono. Zagotavljati jih 
začnejo po prvem vrednotenju kakovosti 
kopalnih voda v skladu s členom 4 

Or. it

Obrazložitev

Pričakovanje, da države članice, zlasti tiste z dolgo kopalno sezono, Komisiji predložijo 
zahtevane informacije, vključno s podatki o pomembnejših sprejetih ukrepih upravljanja, v 
nekaj mesecih po koncu sezone, je nerealno. Države članice morajo imeti več časa za 
predložitev izčrpnih in obširnih informacij. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 55
Člen 14, odstavek –1 (novo)

(-1) Komisija do konca leta 2008 predloži 
poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu 
o spremembi zaščite zdravja ljudi, ki se 
udeležujejo drugih rekreacijskih dejavnosti. 
Poročilo upošteva rezultate ustrezne 
evropske epidemološke študije, ki jo 
pripravi Komisija v sodelovanju z državami 
članicami.

Komisija najpozneje do leta 2010, ob 
upoštevanju poročila in razširjene presoje 
vplivov, pregleda to direktivo v zvezi z 
drugimi rekreacijskimi aktivnostmi, in 
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predstavi, če je to primerno, zakonodajni 
predlog v skladu s členom 251 Pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Novi predlog spremembe kot kompromis, ki rešuje vprašanje drugih rekreacijskih aktivnosti v 
prihodnosti. Če bo Svet močno nasprotoval vključitvi drugih rekreacijskih aktivnosti na 
področje uporabe te direktive zaenkrat, Komisija in države članice morajo vsaj preučiti 
zadevo z namenom, da predlagajo spremembe prilog k tej direktivi v določenem časovnem 
obdobju.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 56
Člen 15, uvodni del

V skladu s postopkom iz člena 16(2) se
lahko sprejmejo odločitve o:

V skladu s postopkom iz člena 16(2) se
sprejmejo odločitve o:

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 29 in delov iz predloga spremembe 30 iz prve 
obravnave, sprejetega 21. oktobra 2003, (UR L 82, 1. 4. 2004).

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 57
Člen 15, točka (c a) (novo)

(ca) za dokončno oblikovanje parametrov v 
Prilogi I v zvezi z odkrivanjem virusov na 
osnovi znanstvenih rezultatov;

Or. en
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Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 30 iz prve obravnave, sprejetega 21. oktobra 2003, 
(UR L 82, 1. 4. 2004).

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 58
Člen 17, odstavek 1

1. 1. Direktiva 76/160/EGS se tako 
razveljavi z učinkom od 31. decembra 2014. 
V skladu z odstavkom 2 ta razveljavitev ne 
vpliva na obveznosti držav članic glede 
rokov za prenos v nacionalno zakonodajo in 
za začetek uporabe, kakor izhaja iz 
razveljavljene Direktive.

1. 1. Direktiva 76/160/EGS se tako 
razveljavi z učinkom od 31. decembra 2010. 
V skladu z odstavkom 2 ta razveljavitev ne 
vpliva na obveznosti držav članic glede 
rokov za prenos v nacionalno zakonodajo in 
za začetek uporabe, kakor izhaja iz 
razveljavljene Direktive.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s predlogoma sprememb 2 in 3 s strani poročevalca ponovno 
predlaga rok, ki je bolj ali manj isti, kot je predviden v členu 12 predloga Komisije (pet let po 
začetku veljavnosti).

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 59
Člen 18, odstavek 1, pododstavek 1, opomba

* Tri leta po začetku veljavnosti te direktive. * Dve leti po začetku veljavnosti te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba določb člena 22 predloga Komisije. Ni razloga, zakaj bi države članice 
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morale imeti na razpolago še eno leto za izvajanje določb.

Predlog spremembe, ki ga vloži Adamos Adamou

Predlog spremembe 60
Priloga I

(Priloga I iz prvotnega predloga Komisije se izbriše in ponovno uvede KOM(2002)0581) 
Skupno stališče Sveta

PRILOGA I ZA CELINSKE VODE
A B C D E

Parameter Odlična 
kakovost

Dobra 
kakovost

Zadostna 
kakovost

Referenčne 
analizne metode

1 Intestinalni 
enterokoki (cfu/100 
mL)

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

2 Escherichia coli 
(cfu/100 mL)

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

ZA OBALNO MORJE IN SOMORNICO
A B C D E

Parameter Odlična 
kakovost

Dobra 
kakovost

Zadostna 
kakovost

Referenčne 
analizne metode

1 Intestinalni 
enterokoki (cfu/100 
mL)

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

2 Escherichia coli 
(cfu/100 mL)

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

* Na podlagi vrednotenja 95-ega percentila. Glej Prilogo II.
** Na podlagi vrednotenja 90-ega percentila. Glej Prilogo II.

Predlog spremembe

Prvotni predlog Komisije (KOM(2002)0581)
PRILOGA I
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Parametri kakovosti kopalnih voda
A B C D

Mikrobiološki 
parametri

Odlična 
kakovost

Dobra kakovost Analizne metode

1 intestinalni 
enterokoki (I.E.) v 
cfu/100 ml

1001 20058 ISO 7899-

2 Escherischia coli 
(E.C.) v cfu/100m

25058 50058 ISO 9308-1

3 razraščanje 
fitoplanktona ali 
makroalg2

negativni rezultati 
preizkusa

mikroskopsko 
opazovanje3, 
preizkusi 
toksičnosti4, 
pregledi vidnih 
sprememb.

fizikalno-kemijski 
parametri

odlična 
kakovost

dobra kakovost analizne metode

4 mineralna olja – Na površini vode ni 
vidnega filma in 
nobenega vonja.

pregledi vidnih 
sprememb in 
vonja 

5 ostanki katrana in 
plavajočega 
materiala, kot so les, 
plastika, steklo, guma 
ali katera koli druga 
odpadna snov. 

– odsotnost pregledi vidnih 
sprememb

6 pH5 – 6 to 9 
Ni nerazložljivih 
sprememb

elektrometrična 
kalibracija z 
vrednostma pH 7 
in pH 9

Vrednost 95-ega percentila se izračuna takole6.
Na podlagi vrednotenja 95-ega percentila log10 normalne funkcije verjetnostne gostote 

  
1 Na podlagi vrednotenja 95-ega percentila.
2 Samo za območja, za katera veljajo določena strupena razraščanja (npr. dinophysis, alexandrium, modre 

alge)
3 določanje in štetje celic
4 test na miših, test na koži ali z neposrednim odmerkom toksina v celice planktona ali vode
5 samo za sladke vode
6 Bartram, J in Rees, G (Eds) Monitoring Bathing Waters. E in F N Spon, London.
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mikrobioloških podatkov, pridobljenih iz določene kopalne vode; se vrednost 95-ega 
percentila izračuna takole:
(i) vzemite vrednost log10 vseh bakterijskih vrednotenj v zaporedju podatkov, ki se ga 
vrednoti,
(ii) izračunajte aritmetično sredino vrednosti log10 (µ),
(iii) izračunajte standardni odklon vrednosti log10 (σ).
Zgornjo točko 95-ega percentila funkcije verjetnostne gostote podatkov dobite z naslednjo 
enačbo:
zgornji 95-i percentil = antilog ((μ) +( 1,65 x σ )).

Or. en

Obrazložitev

Spremeni nov element, uveden v skupno stališče Sveta. 

Črtanje Priloge I spremeni preostanek predloga, ki je potreben, da bi bila direktiva dosledna. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 61
Priloga I, tabela 1, vrstica 1, stolpec B, Odlična kakovost

200* 100*

Or. nl

Obrazložitev

Predlaga novo število v predlogu Komisije (KOM(2002)581).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 62
Priloga I, tabela 1, vrstica 1, stolpec C, Dobra kakovost

400* 200*

Or. nl
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Obrazložitev

Predlaga novo število v predlogu Komisije (KOM(2002)581).

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 63
Priloga I, tabela 1, vrstica 1, stolpec D, Zadostna

360** 200**

Or. nl

Obrazložitev

Spremeni nov element, ki ga uvede Svet.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 64
Priloga I, tabela 1, vrstica 2, stolpec B, Odlična kakovost

500* 250*

Or. nl

Obrazložitev

Predlaga novo število v predlogu Komisije (KOM(2002)581)

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 65
Priloga I, tabela 1, vrstica 2, stolpec C, Dobra kakovost

1000* 500*

Or. nl
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Obrazložitev

Predlaga novo število v predlogu Komisije (KOM(2002)581).

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 66
Priloga I, tabela 1, stolpec D, Zadostna

D črtano
Zadostna kakovost

360**
900**

**Na podlagi vrednotenja 90-ega 
percentila. Glej Prilogo II.

Or. de

Obrazložitev

Prvotno vrednotenje kakovosti v predlogu Komisije se ohrani; vsebuje le kategoriji „odlična“ 
in „dobra“ kakovost. Parlament je z veliko večino na prvi obravnavi zavrnil tako strožje kot 
bolj prizanesljive vrednosti. Vrednosti, ki jih je sprva sprejela Komisija, temeljijo na 
raziskavi, ki jo opravlja WHO, in izražajo visoko stopnjo varstva. Vključitev tretje kategorije 
– „zadostna“ – bi ohranila direktivo o kopalnih vodah iz leta 1976 in ne bi bila v skladu z 
minimalnimi zahtevami, ki so v specifikacijah Svetovne zdravstvene organizacije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 67
Priloga I, tabela 2, stolpec D, Zadostna kakovost

D črtano
Zadostna kakovost

200**
500**

**Na podlagi vrednotenja 90-ega 
percentila. Glej Prilogo II.

Or. de
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Obrazložitev

Prvotno vrednotenje kakovosti v predlogu Komisije se ohrani; označuje le kategoriji 
„odlična“ in „dobra“ kakovost. Parlament je z veliko večino na prvi obravnavi zavrnil tako 
strožje kot bolj prizanesljive vrednosti. Vrednosti, ki jih je sprva sprejela Komisija, temeljijo 
na raziskavi, ki jo opravlja WHO, in izražajo visoko stopnjo varstva. Vključitev tretje 
kategorije – „zadostna“ – bi ohranila direktivo o kopalnih vodah iz leta 1976 in ne bi bila v
skladu z minimalnimi zahtevami, ki so v specifikacijah Svetovne zdravstvene organizacije.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 68
Priloga I, tabela 2, peti stolpec D „Zadostna“

D črtano
Zadostna kakovost
200**
500**
**Na podlagi vrednotenja 90-ega 
percentila. Glej Prilogo II.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje novega elementa v skupnem stališču, da se ponovno uvede določila o stanju kakovosti 
v skladu s členoma 4 in 9 in Priloge I predloga Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 69
Priloga II, odstavek 1, „Slaba kakovost“

Kopalne vode se zvrstijo kot „slabe“, če so v 
skupku podatkov o kakovosti kopalnih voda 
za zadnje ocenjevalno obdobjea percentilne 
vrednostib za mikrobiološka vrednotenja 
slabšec od „zadostnih“ vrednosti, določenih 
v stolpcu D Priloge I.

Kopalne vode se zvrstijo kot „slabe“, če so v 
skupku podatkov o kakovosti kopalnih voda 
za zadnje ocenjevalno obdobjea percentilne 
vrednostib za mikrobiološka vrednotenja 
slabšec od „dobrih“ vrednosti, določenih v 
stolpcu C Priloge I.
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Or. en

Obrazložitev

Črtanje novega elementa v skupnem stališču, da se ponovno uvede določila o stanju kakovosti 
v skladu s členoma 4 in 9 in Priloge I in II predloga Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 70
Priloga II, odstavek 1, Slaba kakovost

Kopalne vode se zvrstijo kot „slabe“, če so v 
skupku podatkov o kakovosti kopalnih voda 
za zadnje ocenjevalno obdobjea percentilne 
vrednostib za mikrobiološka vrednotenja 
slabšec od „zadostnih“ vrednosti, določenih 
v stolpcu D Priloge I.

Kopalne vode se zvrstijo kot „slabe“, če so v 
skupku podatkov o kakovosti kopalnih voda 
za zadnje ocenjevalno obdobjea percentilne 
vrednostib za mikrobiološka vrednotenja 
slabšec od „dobrih“ vrednosti, določenih v 
stolpcu D Priloge I.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predloge sprememb tabel 1 in 2 v Prilogi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 71
Priloga II, odstavek 2, Zadostna kakovost

2. ZADOSTNA KAKOVOST črtano

Kopalne vode se razvrstijo kot „zadostne“:
1) če so v skupku podatkov kakovosti 

kopalnih voda za zadnje ocenjevalno 
obdobje percentilne vrednosti za 
mikrobiološka vrednotenja enake ali 
boljšed kot „zadostne“ vrednosti, 



AM\560006SL.doc 29/37 PE 355.592v02-00

SL

določene v Stolpcu D Priloge I, in

2) če so kopalne vode izpostavljene 
kratkotrajnemu onesnaženju, pod 
pogojem, da:

(i) so bili sprejeti ustrezni ukrepi 
upravljanja, vključno z 
nadzorovanjem, sistemi zgodnjega 
opozarjanja in spremljanja, da bi
preprečili izpostavljenost kopalcev z 
opozorilom ali, kjer je to potrebno, s 
prepovedjo kopanja,

(ii) so bili sprejeti ustrezni ukrepi za 
preprečitev, zmanjšanje ali odpravo 
vzrokov onesnaženja,  and

(iii) število vzorcev, prezrtih v skladu s 
členom 3(6) zaradi kratkotrajnih 
onesnaženj v zadnjem ocenjevalnem 
obdobju, ni presegalo 15 % skupnega 
števila vzorcev, predvidenih v 
koledarjih spremljanja, ki so bili 
določeni za to obdobje, oziroma ne 
več kot en vzorec na kopalno sezono, 
kar je večje.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predloge sprememb tabel 1 in 2 v Prilogi I.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 72
Priloga II, odstavek 2, „Zadostna kakovost“

2. 2. ZADOSTNA KAKOVOST črtano
Kopalne vode se razvrstijo kot „zadostne“:

1) če so v skupku podatkov kakovosti 
kopalnih voda za zadnje ocenjevalno 
obdobje percentilne vrednosti za 
mikrobiološka vrednotenja enake ali boljšed
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kot „zadostne“ vrednosti, določene v 
Stolpcu D Priloge I; in

2) če so kopalne vode izpostavljene 
kratkotrajnemu onesnaženju, pod pogojem, 
da:
(i) so bili sprejeti ustrezni ukrepi 
upravljanja, vključno z nadzorovanjem, 
sistemi zgodnjega opozarjanja in 
spremljanja, da bi preprečili izpostavljenost 
kopalcev z opozorilom ali, kjer je to 
potrebno, s prepovedjo kopanja,
(ii) so bili sprejeti ustrezni ukrepi za 
preprečitev, zmanjšanje ali odpravo vzrokov 
onesnaženja,  in
(iii) število vzorcev, prezrtih v skladu s 
členom 3(6) zaradi kratkotrajnih 
onesnaženj v zadnjem ocenjevalnem 
obdobju, ni presegalo 15 % skupnega 
števila vzorcev, predvidenih v koledarjih 
spremljanja, ki so bili določeni za to 
obdobje, oziroma ne več kot en vzorec na 
kopalno sezono, kar je večje.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje novega elementa v skupnem stališču, da se ponovno uvede določila o stanju kakovosti 
v skladu s členoma 4 in 9 in Priloge I in II predloga Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 73
Priloga II, odstavek 4, točka 1 a (novo)

1a) če dolga kopalna sezona in ukrepi 
upravljanja vplivajo na druge rekreacijske 
aktivnosti, ki se izvajajo.

Or. en
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Obrazložitev

Ponovna uvedba določila iz Priloge II predloga Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Guido Sacconi

Predlog spremembe 74
Priloga II, točka 4, Odlična kakovost, odstavek 2 (iii)

(iii) število vzorcev, prezrtih v skladu s 
členom 3(6) zaradi kratkotrajnih 
onesnaženj v zadnjem ocenjevalnem 
obdobju, ni presegalo 15 % skupnega 
števila vzorcev, predvidenih v koledarjih 
spremljanja, ki so bili določeni za to 
obdobje, oziroma ne več kot en vzorec na 
kopalno sezono, kar je večje.

črtano

Or. it

Obrazložitev

Neprimerno je neupoštevanje vzorcev zaradi kratkotrajnih onesnaževanj celo v vodah, ki se 
zvrstijo kot „odlične kakovosti“. Zahteva, da vode odlične kakovosti, ne smejo biti 
izpostavljene onesnaženju, je pomembna, čeprav, če je onesnaženje predvideno, se izvajajo 
ukrepi, ki zaščitijo kopalce pred izpostavljanjem.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 75
Priloga II, opombe, točka (b), pododstavek 2

Zgornjo točko 90-ega percentila funkcije 
verjetnostne gostote podatkov dobite z 
naslednjo enačbo: zgornji 90-i percentil = 
antilog (μ + 1.282 σ ).

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Črtanje novega elementa v skupnem stališču, da se ponovno uvede določila o stanju kakovosti 
v skladu s členoma 4 in 9 in Priloge I in II predloga Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 76
Priloga III, odstavek 1, točka (b)

(b) ugotovitev in oceno vzrokov 
onesnaževanja, ki bi lahko vplivali na 
kopalne vode in poslabšali zdravje kopalcev;

(b) ugotovitev – kakovostna in količinska –
in oceno vseh potencialnih virov in vzrokov 
onesnaževanja, ki bi lahko vplivali na 
kopalne vode in poslabšali zdravje kopalcev, 
prav tako pa oceno okoljskega standarda za 
kopalne vode v skladu z okvirno direktivo o 
vodah. To oceno je treba opraviti, da se 
ugotovi pogostost – naključna ali kronična 
možnost tveganja – narava in trajanje 
onesnaženja ter možnega onesnaženja 
odplak in njihovih ocenjenih vplivov glede 
na oddaljenost od kopalnih voda.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba Priloge III, točke c predloga Komisije, kakor je bil spremenjen s predlogom 
spremembe 33 na prvi obravnavi, sprejetim 21. oktobra 2003 (UR L 82, 1. 4. 2004).

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 77
Priloga III, odstavek 1, točka (f a) (novo)

fa) ocena, ali to spremljanje prav tako 
zagotavlja reprezentativne podatke za druge 
rekreacijske aktivnosti, ki se izvajajo s 
podobno nevarnostjo zaužitja vode kot pri 
kopanju (npr. jadranje na deski in vožnja s 
kajakom).
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Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba ustrezne določbe iz Priloge III predloga Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 78
Priloga III, odstavek 2, pododstavek 1

2. 2. Če so kopalne vode razvrščene kot 
„dobre“, „zadostne“ ali „slabe“, se profil 
kopalnih voda redno pregleduje, da se oceni, 
ali se je spremenil kateri koli izmed vidikov, 
navedenih v odstavku 1. Če je treba, se ga 
posodobi. Pogostost in obseg pregledov se 
določi na podlagi narave in resnosti 
onesnaženja. Vendar pa se pri pregledih 
upoštevajo vsaj določbe iz naslednje tabele, 
ki določa tudi njihovo najmanjšo pogostost.

2. 2. Če so kopalne vode razvrščene kot 
„dobre“, ali „slabe“, se profil kopalnih voda 
redno pregleduje, da se oceni, ali se je 
spremenil kateri koli izmed vidikov, 
navedenih v odstavku 1. Če je treba, se ga 
posodobi. Pogostost in obseg pregledov se 
določi na podlagi narave in resnosti 
onesnaženja. Vendar pa se pri pregledih 
upoštevajo vsaj določbe iz naslednje tabele, 
ki določa tudi njihovo najmanjšo pogostost.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predloge sprememb tabel 1 in 2 v Prilogi I.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 79
Priloga III, odstavek 2, pododstavek 1

2. 2. Če so kopalne vode razvrščene kot 
„dobre“, „zadostne“ ali „slabe“, se profil 
kopalnih voda redno pregleduje, da se oceni, 
ali se je spremenil katerikoli izmed vidikov, 
navedenih v odstavku 1. Če je treba, se ga 
posodobi. Pogostost in obseg pregledov se 
določi na podlagi narave in resnosti 
onesnaženja. Vendar pa se pri pregledih 

2. 2. Če so kopalne vode razvrščene kot 
„dobre“, ali „slabe“, se profil kopalnih voda 
redno pregleduje, da se oceni, ali se je 
spremenil katerikoli izmed vidikov, 
navedenih v odstavku 1. Če je treba, se ga 
posodobi. Pogostost in obseg pregledov se 
določi na podlagi narave in resnosti 
onesnaženja. Vendar pa se pri pregledih 
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upoštevajo vsaj določbe iz naslednje tabele, 
ki določa tudi njihovo najmanjšo pogostost.

upoštevajo vsaj določbe iz naslednje tabele, 
ki določa tudi njihovo najmanjšo pogostost.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje novega elementa v skupnem stališču, da se ponovno uvede določila o stanju kakovosti 
v skladu s členoma 4 in 9 in Priloge I, II in III predloga Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 80
Priloga III, odstavek 2, tabela, tretji stolpec, „Zadostna kakovost“

„Zadostna kakovost“ črtano
3 leta
od (a) do (f)

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predloge sprememb tabel 1 in 2 v Prilogi I.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 81
Priloga III, odstavek 2, pododstavek 2

Če so bile kopalne vode prej razvrščene kot 
„odlične“, se profil kopalnih voda pregleduje 
in, če je potrebno, posodobi le v primeru, če 
se razvrstitev spremeni v „dobre“ ali 
„zadostne“. Pregled pokriva vse vidike, 
omenjene v odstavku 1.

Če so bile kopalne vode prej razvrščene kot 
„odlične“, se profil kopalnih voda pregleduje 
in, če je potrebno, posodobi le v primeru, če 
se razvrstitev spremeni v „dobre“ ali 
„slabe“. Pregled pokriva vse vidike, 
omenjene v odstavku 1.

Or. de
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Obrazložitev

Glej obrazložitev za predloge sprememb tabel 1 in 2 v Prilogi I.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 82
Priloga III, odstavek 2, pododstavek 2

Če so bile kopalne vode prej razvrščene kot 
„odlične“, se profil kopalnih voda pregleduje 
in, če je potrebno, posodobi le v primeru, da 
se razvrstitev spremeni v „dobre“ ali 
„zadostne“. Pregled pokriva vse vidike, 
omenjene v odstavku 1.

Če so bile kopalne vode prej razvrščene kot 
„odlične“, se profil kopalnih voda pregleduje 
in, če je potrebno, posodobi le v primeru, če 
se razvrstitev spremeni v „dobre“ ali 
„slabe“. Pregled pokriva vse vidike, 
omenjene v odstavku 1.

Or. en

Obrazložitev

Črtanje novega elementa v skupnem stališču, da se ponovno uvede določila o stanju kakovosti 
v skladu s členoma 4 in 9 in Priloge I, II in III predloga Komisije.

Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin in Caroline Lucas

Predlog spremembe 83
Priloga III, odstavek 4

4. Ko je to potrebno, se informacije iz 
odstavkov 1(a) in (b) zagotovijo na podrobni 
karti.

4. Informacije, navedene v odstavku 1(a) in 
(b), se zagotovijo na podrobni karti.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba ustrezne določbe iz Priloge III predloga Komisije.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Marie Anne Isler Béguin and Caroline Lucas

Predlog spremembe 84
Priloga V, odstavek 4, pododstavek 3

Čas med odvzemom vzorca in analizo je čim 
krajši. Priporoča se, da se vzorci analizirajo 
istega delovnega dne. Če to zaradi praktičnih 
razlogov ni mogoče, se vzorec obdela 
najpozneje v 24 urah. Medtem so shranjeni v 
temi in pri temperaturi 4 °C ± 3 °C.

Čas med odvzemom vzorca in analizo je čim 
krajši. Priporoča se, da se vzorci analizirajo 
istega delovnega dne. Če to zaradi praktičnih 
razlogov ni mogoče, se vzorec obdela 
najpozneje v 24 urah. Medtem so shranjeni v 
temi in pri temperaturi 4 °C ± 3 °C. V 
primeru zamude med vzorčenjem in 
analizo, se izmerjena koncentracija bakterij 
prilagodi po znani formuli T-90 v času 
vzorčenja za določitev koncentracije 
bakterij v času vzorčenja.

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba predloga spremembe 75 iz prve obravnave, sprejetega 21. oktobra 2003, 
(UR L 82, 1. 4. 2004). Tudi pri 4 C bakterije propadejo. Da bi zagotovili, da merjenje 
predstavlja koncentracijo v času vzorčenja, je treba uvesti enostavno prilagoditev po znani 
formuli(T-90).
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