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Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 20
Skäl 6

(6) I enlighet med fördraget skall 
gemenskapen när den utarbetar sin 
miljöpolitik bland annat beakta tillgängliga 
vetenskapliga och tekniska data. I detta 
direktiv bör vetenskapliga data ligga till 
grund för fastställandet av tillförlitliga 
indikatorparametrar som gör det möjligt att 
förutsäga mikrobiologiska hälsorisker och 
uppnå en hög skyddsnivå. Ytterligare 
epidemiologiska studier bör skyndsamt 
göras om hälsorisker i samband med bad, 
i synnerhet i sötvatten.

(6) I enlighet med fördraget skall 
gemenskapen när den utarbetar sin 
miljöpolitik bland annat beakta tillgängliga 
vetenskapliga och tekniska data. I detta 
direktiv bör vetenskapliga data ligga till 
grund för fastställandet av tillförlitliga 
indikatorparametrar som gör det möjligt att 
förutsäga mikrobiologiska, fysikaliska och 
kemiska hälsorisker och uppnå en hög 
skyddsnivå. Ytterligare epidemiologiska 
studier bör skyndsamt göras om hälsorisker i 
samband med bad, i synnerhet i sötvatten.

Or. en

Motivering

Delvis återinförande av ändringarna 2 och 58 som antogs vid första behandlingen den 
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21 oktober 2003 (EUT C 82, 1.4.2004).

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 21
Skäl 8a (nytt)

(8a) Det här direktivet bör omfatta de nya 
typer av vattenaktiviteter som har blivit allt 
populärare beroende på sociala 
förändringar och nya typer av 
sportmaterial och -utrustning.

Or. en

Motivering

Återinförande av skäl 10 i kommissionens ursprungliga förslag.

Nya typer av vattensporter är en daglig företeelse i många av Europeiska unionens badvatten. 
Risken att svälja vatten är lika stor när man utövar dessa sporter som när man badar. Det 
finns därför anledning att se till att de som utövar dessa nya sporter också nämns i direktivet.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 22
Skäl 11

(11) Den 25 juni 1998 undertecknade 
gemenskapen FN–ECE:s konvention om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång till 
rättslig prövning i miljöfrågor 
(Århuskonventionen). 
Gemenskapslagstiftningen bör stämma väl 
överens med den konventionen, så att den 
kan ratificeras av gemenskapen. Detta 
direktiv bör därför innehålla bestämmelser 
om allmänhetens tillgång till information 
och om allmänhetens deltagande i dess 
genomförande.

(11) Den 25 juni 1998 undertecknade 
gemenskapen FN–ECE:s konvention om 
tillgång till information, allmänhetens 
deltagande i beslutsprocesser och tillgång till 
rättslig prövning i miljöfrågor 
(Århuskonventionen). 
Gemenskapslagstiftningen bör stämma väl 
överens med den konventionen, så att den 
kan ratificeras av gemenskapen. Detta 
direktiv bör därför innehålla bestämmelser 
om allmänhetens tillgång till information 
och om allmänhetens deltagande i dess 
genomförande i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 
om allmänhetens tillgång till 
miljöinformation1 och Europaparlamentets 
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och rådets direktiv 2003/35/EG av den 
26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens 
deltagande i utarbetandet av vissa planer 
och program avseende miljön2.

__________
1 EUT L 41, 14.2.2003, s. 26.
2 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17.

Or. en

Motivering

Återinförande av skäl 13 i kommissionens förslag i en ändrad och uppdaterad version.

Eftersom de relevanta bestämmelserna i Århuskonventionen har genomförts genom 
två särskilda direktiv bör dessa direktiv nämnas uttryckligen.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 23
Skäl 14

(14) Den fortsatta betydelsen av 
gemenskapens badvattenpolitik framgår 
tydligt varje badsäsong eftersom den 
skyddar allmänheten mot tillfälliga och 
kroniska föroreningar som släpps ut vid eller 
i närheten av gemenskapens badplatser. 
Badvattenkvaliteten har överlag förbättrats 
avsevärt sedan direktiv 76/160/EEG trädde i 
kraft. Det direktivet speglar emellertid den 
kunskapsnivå och de erfarenheter man hade i 
början av 1970-talet. Sedan dess har 
användningen av badvatten utvecklats, 
liksom det vetenskapliga och tekniska 
kunnandet. Det direktivet bör därför 
upphävas.

(14) Den fortsatta betydelsen av 
gemenskapens badvattenpolitik framgår 
tydligt varje badsäsong eftersom den 
skyddar allmänheten mot tillfälliga och 
kroniska föroreningar som släpps ut vid eller 
i närheten av gemenskapens badplatser. 
Badvattenkvaliteten har överlag förbättrats 
avsevärt sedan direktiv 76/160/EEG trädde i 
kraft. Det direktivet speglar emellertid den 
kunskapsnivå och de erfarenheter man hade i 
början av 1970-talet. Sedan dess har 
användningen av badvatten och 
användningen av vatten i rekreationssyfte 
utvecklats, liksom det vetenskapliga och 
tekniska kunnandet. Det direktivet bör därför 
upphävas.

Or. en

Motivering

Delvis återinförande av skäl 4 i kommissionens ursprungliga förslag.
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Nya typer av vattensporter är en daglig företeelse i många av Europeiska unionens badvatten. 
Risken att svälja vatten är lika stor när man utövar dessa sporter som när man badar. Det 
finns därför anledning att se till att de som utövar dessa nya sporter också nämns i direktivet.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 24
Artikel 1, punkt 2

2. Direktivet syftar till att bevara, skydda 
och förbättra miljön och skydda människors 
hälsa genom att komplettera 
direktiv 2000/60/EG.

2. Direktivet syftar till att bevara, skydda 
och förbättra miljön och skydda människors 
hälsa genom att komplettera och stödja de 
mål och åtgärder samt gemensamma 
standarder för kemisk kvalitet som 
fastställts i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Återinförande av ändring 4 som antogs vid första behandlingen den 21 oktober 2003 
(EUT C 82, 1.4.2004).

Badvatten måste också uppfylla de kemiska kvalitetsstandarderna i vattenramdirektivet.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 25
Artikel 1, punkt 2

2. Direktivet syftar till att bevara, skydda 
och förbättra miljön och skydda människors 
hälsa genom att komplettera 
direktiv 2000/60/EG.

2. Direktivet syftar till att bevara, skydda 
och förbättra miljön för att skydda 
människors hälsa mot kemiska och 
mikrobiologiska föroreningar i samband 
med badning eller annan användning av 
vatten i rekreationssyfte genom att 
komplettera direktiv 2000/60/EG.

Or. en
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Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 26
Artikel 1, punkt 3, inledningen

3. Detta direktiv skall tillämpas på varje 
ytvattenförekomst där behörig myndighet 
förväntar sig att ett stort antal personer badar 
och där den inte har infört ett permanent 
förbud mot eller utfärdat en permanent 
avrådan från bad (nedan kallat "badvatten"). 
Det skall inte tillämpas på

3. Detta direktiv skall tillämpas på varje 
ytvattenförekomst där

i) behörig myndighet förväntar sig att ett 
stort antal personer badar eller

ii) offentliga organ eller kommersiella 
intressenter aktivt främjar badning eller
iii) andra fritidsaktiviteter i tränings- eller
tävlingssyfte traditionellt utövas av en 
erkänd sammanslutning
och där den behöriga myndigheten inte har 
infört ett permanent förbud mot eller utfärdat 
en permanent avrådan från bad (nedan kallat 
"badvatten"). Det skall inte tillämpas på

Or. en

Motivering

Återinförande av artikel 3.1 b i kommissionens förslag och ändring 7 från 
första behandlingen i en ändrad version för att finna en kompromisslösning.

I definitionen av badvatten bör ytvatten där bad främjas ingå. Vatten som används i 
rekreationssyfte bör också ingå, men kan av kompromisskäl begränsas till de områden där 
sådan användning sker regelbundet.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 27
Artikel 1, punkt 3, inledningen

3. Detta direktiv skall tillämpas på varje 
ytvattenförekomst där behörig myndighet 
förväntar sig att ett stort antal personer 
badar och där den inte har infört ett 
permanent förbud mot eller utfärdat en 

3. I detta direktiv avses med ”badvatten”: 
allt rinnande eller stillastående sötvatten 
och havsvatten, i vilket:
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permanent avrådan från bad (nedan kallat 
"badvatten"). Det skall inte tillämpas på

- badning är uttryckligen tillåten av de 
behöriga myndigheterna i varje 
medlemsstat, eller
- badning inte är förbjuden och traditionellt 
utövas av ett stort antal badare.

Or. nl

Motivering

Den nya definitionen av badvatten är en mer generaliserad och utökad definition, vilket 
lämnar alltför stort utrymme för godtycke och gör medlemsstaten mindre effektiv när det 
gäller att eftersträva ett badvatten av god kvalitet. Jag föreslår att den ursprungliga 
definitionen av badvatten från direktiv 76/160/EEG används eftersom det då är mindre risk 
för utdragna diskussioner.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 28
Artikel 1, punkt 3, led ca (nytt)

ca) vatten som används till andra 
fritidsaktiviteter som utövas på mer än 
100 meters avstånd från stranden vid ebb 
eller utanför badsäsongen, förutsatt att 
detta vatten inte löper särskild risk för att 
förorenas av avloppsvatten från 
tätbebyggelse eller andra föroreningskällor.

Or. en

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 29
Artikel 2, led 1a (nytt)

1a. badvatten: allt rinnande eller 
stillastående inlandsytvatten, vatten i 
övergångszoner och kustvatten (eller delar 
av dessa) där
a) badning inte är förbjuden och 
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traditionellt utövas av ett stort antal 
personer under badsäsongen, eller
b) andra fritidsaktiviteter traditionellt 
utövas, förutsatt att detta vatten löper 
särskild risk för att förorenas av 
avloppsvatten från tätbebyggelse eller 
andra föroreningskällor, eller
c) där offentliga organ eller kommersiella 
intressenter aktivt främjar badning.

Or. en

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 30
Artikel 2, led 7, led fa (nytt)

fa) Upprättande av beredskapsplaner och 
övervakningssystem.

Or. en

Motivering

Återinförande av artikel 3.3 g i kommissionens förslag.

Detta ligger i linje med föredragandens ändring 6, där det föreslås att artikel 12 i 
kommissionens förslag skall återinföras.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 31
Artikel 2, led 7a (nytt)

7a. andra fritidsaktiviteter: aktiviteter där 
utrustning används för att förflytta sig över 
vattnet, med påtaglig risk för att svälja 
vatten, t.ex. surfing, vindsurfing och 
kajakpaddling.

Or. en
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Motivering

Återinförande av artikel 3.4 i kommissionens förslag.

Det behövs en definition av ”andra fritidsaktiviteter” eftersom föredragandens 
ändringsförslag 9 innehåller förslag om vissa krav beträffande andra fritidsaktiviteter.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 32
Artikel 2, led 8

8. kortvarig förorening: en mikrobiologisk 
kontaminering enligt bilaga I kolumn A som 
har klart identifierbara orsaker och som 
normalt inte förväntas påverka badvattnets 
kvalitet under mer än cirka 72 timmar och 
för vilken behörig myndighet har fastställt 
förfaranden för att förutsäga och hantera, 
enligt bilaga II.

8. kortvarig förorening: en mikrobiologisk 
kontaminering enligt bilaga I kolumn A som 
har klart identifierbara orsaker och som 
normalt inte förväntas påverka badvattnets 
kvalitet under mer än 48 timmar efter det att 
orsakerna fastställts och som inte varar 
längre än cirka 72 timmar och för vilken 
behörig myndighet har fastställt förfaranden 
för att förutsäga och hantera, enligt bilaga II.

Or. en

Motivering

Början av en kortvarig förorening kan ibland vara svår att fastställa. Därför behövs det en 
tydligare och mer exakt definition. Tidpunkten för när de klart identifierbara orsakerna 
upphör går att fastställa mer exakt.

Ändringsförslag från Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 33
Artikel 3, punkt 4

4. En kontrollplan skall fastställas för varje 
badvatten innan badsäsongen inleds, och 
första gången före den tredje hela 
badsäsongen efter det att detta direktiv har 
trätt ikraft. Kontroll skall genomföras senast 
fyra dagar efter den tidpunkt som anges i 
kontrollplanen.

4. En kontrollplan skall fastställas för varje 
badvatten innan badsäsongen inleds, och 
första gången före den tredje hela 
badsäsongen efter det att detta direktiv har 
trätt ikraft. Kontroll skall genomföras senast 
fyra dagar efter den tidpunkt som anges i 
kontrollplanen eller vid tidpunkten för 
återupptagandet av kontrollplanen efter det 
avbrott som avses i punkt 7 och 7a.
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Or. it

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra att även om kontrollen avbrutits på grund av en 
exceptionell situation eller en situation som gör att det är farligt eller omöjligt att genomföra 
en kontroll, bör det finnas fyra dagars marginal för provtagning efter det att situationen 
återgått till det normala.

Ändringsförslag från Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 34
Artikel 3, punkt 7a (ny)

7a. I händelse av särskilda metereologiska 
förhållanden eller force majeur som gör 
provtagning farlig och/eller ogenomförbar 
kan kontrollplanen i enlighet med punkt 4 
avbrytas och återupptas omedelbart efter 
det att den situation som gjort provtagning 
farlig och/eller ogenomförbar har upphört.

Or. it

Motivering

I överensstämmelse med punkt 7 bör ett avbrytande av kontrollen också kunna medges om det
uppstår en situation då provtagningen inte är genomförbar eftersom den är för farlig eller på 
grund av force majeur, till exempel vid hård sjögång eller svåra väderförhållanden.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 35
Artikel 5, punkt 1, led b

b) "tillfredsställande", utgår

Or. it

Motivering

Begreppet ”tillfredsställande” badvatten fanns inte upptaget i kommissionens förslag och 
infördes inte heller i de ändringar som antogs vid första behandlingen.

Ordalydelsen i den gemensamma ståndpunkten och bilagorna bör betraktas som ändrade på 
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motsvarande sätt.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 36
Artikel 5, punkt 1, led b

b) "tillfredsställande" utgår

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen angående tabell I och II i bilagan.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 37
Artikel 5, punkt 1, led b

b) "tillfredsställande" utgår

Or. en

Motivering

Ett tillägg i den gemensamma ståndpunkten utgår. I stället återinförs bestämmelserna om 
kvalitetsstatus i enlighet med artiklarna 4 och 9 i kommissionens förslag.

Detta är ett övergripande ändringsförslag. Om det antas måste alla hänvisningar i 
lagstiftningstexten och bilagorna ändras i enlighet med ändringsförslaget.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 38
Artikel 5, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall säkerställa att allt 
badvatten är åtminstone "tillfredsställande" 
senast vid slutet av 2015 års badsäsong. De 
skall vidta de rimliga och proportionella 
åtgärder som de anser lämpliga för att öka 
det antal badvatten som klassificeras som 

3. Medlemsstaterna skall säkerställa att allt 
badvatten är åtminstone ”bra” och att målen 
för den kemiska vattenstatusen nås i 
enlighet med de kriterier, klassifikationer 
och tidsfrister som fastställts i 
direktiv 2000/60/EG senast vid slutet av 
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"utmärkta" eller "bra". 2011 års badsäsong. De skall vidta de 
rimliga och proportionella åtgärder som de 
anser lämpliga för att öka det antal badvatten 
som klassificeras som ”utmärkta”.

Or. en

Motivering

Återinförande av ett tidigare datum för att uppnå kvalitetsstatus i enlighet med artikel 8.3 i 
kommissionens förslag, återinförande av ändring 16 som antogs vid första behandlingen och 
återinförande av kvalitetsstatus i enlighet med artiklarna 4 och 9 i kommissionens förslag.

Kommissionen har föreslagit fem år efter det att direktivet trätt i kraft (tre år efter tidsfristen 
på två år för genomförandet). Om direktivet träder i kraft i början av 2006 är det rimligt att 
det nya datumet fastställs till slutet av 2011 års badsäsong. Detta skulle ge medlemsstaterna 
mer tid än de fem år som angavs i det ursprungliga förslaget.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 39
Artikel 5, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall säkerställa att allt 
badvatten är åtminstone "tillfredsställande" 
senast vid slutet av 2015 års badsäsong. De 
skall vidta de rimliga och proportionella 
åtgärder som de anser lämpliga för att öka 
det antal badvatten som klassificeras som 
"utmärkta" eller "bra".

3. Medlemsstaterna skall säkerställa att allt 
badvatten är åtminstone ”tillfredsställande” 
senast vid slutet av 2015 års badsäsong. De 
skall vidta alla nödvändiga åtgärder som de 
anser lämpliga för att öka det antal badvatten 
som klassificeras som ”utmärkta” eller 
”bra”.

Or. nl

Motivering

Syftet är att inom en viss tid förbättra badvattnets kvalitet så att det hamnar i högsta 
kategorin. Medlemsstaterna får bedöma vilka de nödvändiga åtgärderna är.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 40
Artikel 5, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall säkerställa att allt 
badvatten är åtminstone "tillfredsställande" 

3. Medlemsstaterna skall säkerställa att allt 
badvatten är åtminstone ”bra” senast vid 
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senast vid slutet av 2015 års badsäsong. De 
skall vidta de rimliga och proportionella 
åtgärder som de anser lämpliga för att öka 
det antal badvatten som klassificeras som 
”utmärkta” eller ”bra”.

slutet av 2015 års badsäsong. De skall vidta 
de rimliga och proportionella åtgärder som 
de anser lämpliga för att öka det antal 
badvatten som klassificeras som ”utmärkta”.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen angående tabell I och II i bilagan.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 41
Artikel 5, punkt 4, inledningen

4. Trots det allmänna kravet i punkt 3 får 
badvatten tillfälligt klassificeras som 
”dåligt” och fortfarande överensstämma med 
direktivet. Skälen till att ”tillfredsställande” 
inte uppnåtts skall vara klarlagda. I sådana 
fall skall medlemsstaterna säkerställa att 
följande villkor är uppfyllda:

4. Trots det allmänna kravet i punkt 3 får 
badvatten tillfälligt klassificeras som 
”dåligt” och fortfarande överensstämma med 
direktivet. Skälen till att ”bra” inte uppnåtts 
skall vara klarlagda. I sådana fall skall 
medlemsstaterna säkerställa att följande 
villkor är uppfyllda:

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen angående tabell I och II i bilagan.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 42
Artikel 5, punkt 4, led a, led ia (nytt)

ia) Fastställande av orsakerna till den 
bristande överensstämmelsen.

Or. en

Motivering

Återinförande av artikel 13.2 i kommissionens förslag.
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Det är viktigt att uttryckligen kräva att orsakerna till den bristande överensstämmelsen 
fastställs.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 43
Artikel 5, punkt 4, led a, led ii

ii) Lämpliga förvaltningsåtgärder för att 
förhindra, minska eller undanröja orsakerna 
till förorening.

ii) Genomförande av lämpliga åtgärder för 
att förhindra, minska eller undanröja 
orsakerna till förorening. Dessa åtgärder 
skall ge positiva resultat inom tre år.

Or. en

Motivering

Återinförande av artikel 13.2 i kommissionens förslag.

Det är rimligare att tala om åtgärder i allmänhet än bara om förvaltningsåtgärder, i 
synnerhet som dessa åtgärder bland annat syftar till att förebygga orsakerna till förorening. 
De vidtagna åtgärderna måste ge resultat inom en viss tid.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels och Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 44
Artikel 5, punkt 4, led a, led iia (nytt)

iia) allmänheten informeras genom en 
tydlig och lättbegriplig symbol och får 
dessutom information om de kända 
orsakerna till föroreningar eller 
kontaminering och om alla de åtgärder som 
vidtagits med utgångspunkt från 
badvattenprofilen.

Or. nl

Motivering

Återinför ändringsförslag 18 från första behandlingen, som antogs den 21 oktober 2003. 
Texten har anpassats eftersom ändringsförslaget måste ses mot bakgrund av artikel 5 som rör 
badvattnets klassificering och kvalitetsstatus. Det handlar således inte om att varna, utan om 
att informera allmänheten. För övrigt visar studier att föroreningskällor inte alltid går att 
spåra. Allmänheten kan följaktligen endast informeras om kända orsaker. Avslutningsvis görs 
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ett tillägg om att allmänheten bör informeras om planerade åtgärder och det anges att 
informationen utgår från badvattenprofilen. 

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 45
Artikel 5, punkt 4, led b

b) Om ett badvatten klassificerats som 
"dåligt" under fem på varandra följande år 
skall ett permanent badförbud eller en 
permanent avrådan från bad utfärdas. En 
medlemsstat får dock införa ett permanent 
badförbud eller en permanent avrådan från 
bad före utgången av femårsperioden om 
den anser att det skulle vara omöjligt eller 
orimligt dyrt att uppnå kvaliteten 
"tillfredsställande".

b) Om badvattnets kvalitet inom tre år 
fortfarande inte uppnått klassificeringen 
”bra” skall det inte längre anses uppfylla 
kraven i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Återinförande av artikel 13.2 i kommissionens förslag.

Ett förbud bör endast införas som en tillfällig åtgärd. Det bör inte ge möjlighet att komma 
undan kravet på att uppnå god kvalitetsstatus.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 46
Artikel 5, punkt 4, led b

b) Om ett badvatten klassificerats som 
"dåligt" under fem på varandra följande år 
skall ett permanent badförbud eller en 
permanent avrådan från bad utfärdas. En 
medlemsstat får dock införa ett permanent 
badförbud eller en permanent avrådan från 
bad före utgången av femårsperioden om 
den anser att det skulle vara omöjligt eller 
orimligt dyrt att uppnå kvaliteten 
"tillfredsställande".

b) Om ett badvatten klassificerats som 
”dåligt” under fem på varandra följande år 
skall ett permanent badförbud eller en 
permanent avrådan från bad utfärdas. En 
medlemsstat får dock före utgången av 
femårsperioden stryka badvattnet från 
denna förteckning över angivna badplatser 
om den anser att kostnaderna för att 
uppfylla badvattennormen överskrider 
nyttan för folkhälsan och/eller att det skulle 
vara omöjligt eller orimligt dyrt att uppnå 
kvaliteten ”tillfredsställande”.
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Or. nl

Motivering

Det måste vara möjligt att utesluta badvatten för de medlemsstater som anser att kostnaderna 
för folkhälsan och säkerheten är orimligt höga.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 47
Artikel 5, punkt 4, led b

b) Om ett badvatten klassificerats som 
”dåligt” under fem på varandra följande år 
skall ett permanent badförbud eller en 
permanent avrådan från bad utfärdas. En 
medlemsstat får dock införa ett permanent 
badförbud eller en permanent avrådan från 
bad före utgången av femårsperioden om 
den anser att det skulle vara omöjligt eller 
orimligt dyrt att uppnå kvaliteten 
”tillfredsställande”.

b) Om ett badvatten klassificerats som 
”dåligt” under fem på varandra följande år 
skall ett permanent badförbud eller en 
permanent avrådan från bad utfärdas. En 
medlemsstat får dock införa ett permanent 
badförbud eller en permanent avrådan från 
bad före utgången av femårsperioden om 
den anser att det skulle vara omöjligt eller 
orimligt dyrt att uppnå kvaliteten ”bra”.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen angående tabell I och II i bilagan.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 48
Artikel 6, punkt 1, fotnoten

∗ Sex år efter det att detta direktiv har trätt 
ikraft.

∗ Tre år efter det att detta direktiv har trätt 
ikraft.

Or. en

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 49
Artikel 12, punkt 1, led b
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b) En allmän beskrivning av badvattnet på 
ett icke-tekniskt språk, på grundval av den 
badvattenprofil som upprättats i enlighet 
med bilaga III.

b) En allmän beskrivning av badvattnet på 
ett icke-tekniskt språk, på grundval av den 
badvattenprofil som upprättats i enlighet 
med bilaga III, inbegripet badvattnets status 
i enlighet med direktiv 2000/60/EG. Den 
skall på framträdande plats innehålla en av 
kommissionen godkänd symbol som 
informerar användarna om badvattnets 
aktuella kvalitet.

Or. en

Motivering

Återinförande av ändring 21 som antogs vid första behandlingen den 21 oktober 2003 
(EUT C 82, 1.4.2004).

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 50
Artikel 12, punkt 1, led ea (nytt)

ea) Om badvattnet har strukits från 
förteckningen över badvatten skall det 
finnas ett anslag som upplyser allmänheten 
om att badvattnet strukits från denna 
förteckning och om orsakerna till detta. 
Detta anslag skall sättas upp i badvattnets 
omedelbara närhet under den badsäsong 
då detta inträffade och under året närmast 
därefter. I anslutning till anslaget skall det 
finnas varningsskyltar på stranden, och 
allmänheten skall också informeras om 
närmast tillgängliga badvatten.

Or. en

Motivering

Återinförande av artikel 16.1 c i kommissionens förslag med ändrad ordalydelse i enlighet 
med ändring 23 som antogs vid första behandlingen den 21 oktober 2003 (EUT C 82, 
1.4.2004).
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Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 51
Artikel 12, punkt 2, inledningen

2. Medlemsstaterna skall använda lämpliga 
medier och tekniker, bland annat Internet, 
för att aktivt och snabbt sprida den 
information om badvattnet som avses i punkt 
1 och även följande information:

2. Medlemsstaterna skall använda lämpliga 
medier och tekniker, bland annat Internet, 
för att aktivt och snabbt sprida den 
information om badvattnet – som också 
skall vara översatt till de främmande språk 
som ofta används i området – som avses i 
punkt 1 och även följande information:

Or. en

Motivering

Information nödvändig för turister som talar andra språk.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 52
Artikel 12, punkt 2, inledningen

2. Medlemsstaterna skall använda lämpliga 
medier och tekniker, bland annat Internet, 
för att aktivt och snabbt sprida den 
information om badvattnet som avses i 
punkt 1 och även följande information:

2. Medlemsstaterna skall använda lämpliga 
medier och tekniker, bland annat Internet, 
för att så snabbt som möjligt sprida den 
information om badvattnet som avses i 
punkt 1 och även följande information:

Or. nl

Motivering

Vid informationsspridningen måste man ta hänsyn till flera praktiska moment, bland annat 
provtagning och laboratorieundersökning.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 53
Artikel 12, punkt 4

4. Medlemsstaterna och kommissionen 
skall, när så är möjligt, informera 
allmänheten med hjälp av teknik med 

4. Kommissionen skall, efter att ha hört 
medlemsstaterna, relevanta turist- och 
konsumentorganisationer, 
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georeferens och lägga fram informationen 
på ett klart och konsekvent sätt, särskilt 
med användning av tecken och symboler.

miljöorganisationer och andra berörda 
parter, senast* utveckla ett enkelt och 
standardiserat symbolsystem som kan 
användas på olika sätt av medlemsstater, 
regionala och lokala myndigheter, 
turistbranschen m.fl. som ett av flera 
kommunikationsverktyg för information till 
allmänheten. Systemet skall vara 
tillgängligt på en EU-webbplats.
_________

* Två år efter ikraftträdandet av detta 
direktiv.

Or. it

Motivering

Genom detta ändringsförslag återinförs en del av texten i ändring 27 som antogs vid 
första behandlingen.

Ändringsförslag från Adriana Poli Bortone

Ändringsförslag 54
Artikel 13, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall för varje badvatten 
till kommissionen överlämna 
kontrollresultaten och bedömningen av 
badvattnets kvalitet samt ge en beskrivning 
av viktiga förvaltningsåtgärder som 
vidtagits. Medlemsstaterna skall lämna 
denna information varje år senast 
den 31 december för den föregående 
badsäsongen. De skall börja att lämna 
informationen så snart den första 
bedömningen av badvattnets kvalitet har 
genomförts i enlighet med artikel 4.

1. Medlemsstaterna skall för varje badvatten 
till kommissionen överlämna 
kontrollresultaten och bedömningen av 
badvattnets kvalitet samt ge en beskrivning 
av viktiga förvaltningsåtgärder som 
vidtagits. Medlemsstaterna skall lämna 
denna information varje år senast 
den 28 februari för den föregående 
badsäsongen. De skall börja att lämna 
informationen så snart den första 
bedömningen av badvattnets kvalitet har 
genomförts i enlighet med artikel 4.

Or. it

Motivering

Det är orealistiskt att medlemsstaterna, speciellt de som har en särskilt lång badsäsong, skall 
kunna ge kommissionen de upplysningar som krävs, bland annat upplysningar om de 
relevanta förvaltningsåtgärder som vidtagits, bara några få månader efter badsäsongens slut. 
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Det är nödvändigt att ge medlemsstaterna mer tid om de skall kunna ge uttömmande och 
detaljerade upplysningar.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 55
Artikel 14, punkt -1 (ny)

-1. Kommissionen skall före utgången av 
2008 lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet som 
innehåller en översyn av hälsoskyddet för 
personer som utövar andra 
fritidsaktiviteter. Rapporten skall ta 
särskild hänsyn till resultaten från en 
relevant europeisk epidemiologisk studie 
utförd av kommissionen i samarbete med 
medlemsstaterna.
Mot bakgrund av denna rapport och en 
utvidgad konsekvensanalys skall 
kommissionen senast 2010 göra en översyn 
av detta direktiv med hänsyn till andra 
fritidsaktiviteter, samt vid behov lägga fram 
lämpliga lagstiftningsförslag i enlighet med 
artikel 251 i fördraget.

Or. en

Motivering

Nytt kompromissändringsförslag om hur frågan om andra fritidsaktiviteter skall behandlas i 
framtiden. Med tanke på rådets negativa inställning till att för närvarande låta andra 
fritidsaktiviteter omfattas av direktivet bör kommissionen och medlemsstaterna åtminstone 
studera frågan för att kunna lägga fram ett ändringsförslag till direktivet inom en bestämd 
tidsfrist.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 56
Artikel 15, inledningen

Det får, i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.2, beslutas

Det skall, i enlighet med förfarandet i 
artikel 16.2, beslutas
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Or. en

Motivering

Återinförande av ändring 29 och delar av ändring 30 från första behandlingen den 
21 oktober 2003 (EUT C 82, 1.4.2004).

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 57
Artikel 15, led ca (nytt)

ca) att parametrarna i bilaga I om 
virusdetektion kompletteras på grundval av 
vetenskapliga resultat,

Or. en

Motivering

Återinförande av ändring 30 som antogs vid första behandlingen den 21 oktober 2003 
(EUT C 82, 1.4.2004) med ändrad ordalydelse.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 58
Artikel 17, punkt 1

1. Direktiv 76/160/EEG skall upphöra att
gälla från och med den 31 december 2014. 
Om inte annat följer av punkt 2 skall detta 
upphävande inte påverka medlemsstaternas 
skyldigheter i fråga om de tidsfrister för 
införlivande och tillämpning som anges i det 
upphävda direktivet.

1. Direktiv 76/160/EEG skall upphöra att 
gälla från och med den 31 december 2010. 
Om inte annat följer av punkt 2 skall detta 
upphävande inte påverka medlemsstaternas 
skyldigheter i fråga om de tidsfrister för 
införlivande och tillämpning som anges i det 
upphävda direktivet.

Or. en

Motivering

Ändringsförslag i överensstämmelse med föredragandens ändringsförslag 2 och 3, där en 
tidsfrist återinförs som i stort är densamma som i artikel 21 i kommissionens förslag (fem år 
efter ikraftträdandet).
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Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 59
Artikel 18, punkt 1, stycke 1, fotnoten

∗ Tre år efter det att detta direktiv har trätt i 
kraft.

∗ Två år efter det att detta direktiv har trätt i 
kraft.

Or. en

Motivering

Återinförande av bestämmelserna i artikel 22 i kommissionens förslag. Det finns ingen 
anledning till att medlemsstaterna skall ges ett extra år för att genomföra bestämmelserna.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 60
Bilaga I

(Den nuvarande bilagan utgår. I stället återinförs bilaga I från kommissionens ursprungliga 
förslag KOM(2002)0581)

Rådets gemensamma ståndpunkt

FÖR INLANDSVATTEN
A B C D E

Parametrar Utmärkt 
kvalitet

Bra 
kvalitet

Tillfredsställande
kvalitet

Referens-
analysmetoder

1 Intestinala 
enterokocker 
(cfu/100 ml))

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

2 Escherichia coli 
(cfu/100 ml)

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

FÖR KUSTVATTEN OCH VATTEN I ÖVERGÅNGSZON
A B C D E



PE 355.592v02-00 22/36 AM\562390SV.doc

SV

Parametrar Utmärkt 
kvalitet

Bra
kvalitet

Tillfredsställande Referens-
analysmetoder

1 Intestinala 
enterokocker 
(cfu/100 ml)

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

2 Escherichia coli 
(cfu/100 ml)

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

* Baserat på en 95-percentilsbedömning. Se bilaga II.
** Baserat på en 90-percentilsbedömning. Se bilaga II.

Parlamentets ändringar

(Kommissionens ursprungliga förslag (KOM(2002)0581)
BILAGA I

Parametrar för badvattenkvalitet
A B C D

Mikrobiologiska 
parametrar

Utmärkt 
kvalitet

God kvalitet Analysmetoder

1 Intestinala 
enterokocker (IE) i 
cfu/100 ml

1001 2001 ISO 7899-

2 Escherischia coli
(EC) i cfu/100 ml

2501 5001 ISO 9308-1 

3 Algblomning eller 
utbredning av 
makroalger2

Negativa testresultat Mikroskopisk 
analys3, 
toxicitetstester4

och visuell 
kontroll

Fysikalisk-kemiska 
parametrar

Utmärkt 
kvalitet

God kvalitet Kontrollmetoder

4 Mineraloljor - Ingen synlig 
beläggning på 
vattenytan och 
ingen lukt

Visuell och 
olfaktorisk 
kontroll
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5 Tjärrester och 
flytande material, 
t.ex. trä, plast, gummi 
eller annat avfall.

- Inga Visuell kontroll

6 pH5 - 6 till 9
Inga oförklarliga 
variationer

Elektrometri med 
kalibrering vid 
pH 7 och pH 9

1. Baserat på 95-percentilsbedömning.
2. Endast för badplatser som ur fysiologisk synpunkt visat sig vara känsliga för viss 

algblomning (t.ex. dinophysis, alexandrium, blåalger).
3. Bestämning och räkning av celler.
4. Försök på möss, hudtest och genom direkt dosering i planktonceller eller vatten.
5. Endast i sötvatten.

95-percentilsvärdet beräknas enligt nedan1.
Med utgångspunkt i en uppskattning av 95-percentilen för tiologaritmen (log10) av den 
normala sannolikhetstätheten för de mikrobiologiska data som samlats in vid en viss 
badplats erhålls 95-percentilsvärdet på följande sätt:
(i) ta log10-värdet för antalet kolonibildande enheter (cfu) i den datamängd som 
utvärderas, 
(ii) beräkna det aritmetiska medelvärdet av log10-värdena (µ), 
(iii) beräkna standardavvikelsen för log10-värdena (σ).
Den övre 95-percentilspunkten för datasannolikhetstätheten erhålls från följande ekvation:
95-percentilen = antilog [(µ)+(1,65 x σ)] 
 
_________ 
1 Bartram, J and Rees, G (Eds) Monitoring Bathing Waters. E and F N Spon, London.

Or. en

Motivering

Ändring av ny text som införts i rådets gemensamma ståndpunkt.

Om bilaga I utgår måste andra ändringar göras i resten av förslaget för att texten i direktivet 
skall bli konsekvent.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 61
Bilaga I, tabell 1, rad 1, spalt B, Utmärkt kvalitet

200* 100*
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Or. nl

Motivering

Återinför kommissionens förslag (KOM(2002)0581).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 62
Bilaga I, tabell 1, rad 1, spalt C, Bra kvalitet

400* 200*

Or. nl

Motivering

Återinför kommissionens förslag (KOM(2002)0581).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 63
Bilaga I, tabell 1, rad 1, spalt D, Tillfredsställande kvalitet

360* 200*

Or. nl

Motivering

Ändring av en nyhet som införts av rådet.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 64
Bilaga I, tabell 1, rad 2, spalt B, Utmärkt kvalitet

500* 250*

Or. nl

Motivering

Återinför kommissionens förslag (KOM(2002)0581).
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 65
Bilaga I, tabell 1, rad 2, spalt C, Bra kvalitet

1000* 500*

Or. nl

Motivering

Återinför kommissionens förslag (KOM(2002)0581).

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 66
Bilaga I, tabell 1, spalt D, Tillfredsställande kvalitet

D utgår
Tillfredsställande kvalitet

360**
900**

**Baserat på en 90-percentilsbedömning. 
Se bilaga II.

Or. de

Motivering

Den ursprungliga kvalitetsklassificeringen i kommissionens förslag bör bibehållas. Där 
föreskrivs endast kategorierna ”utmärkt” och ”bra”. Redan i den första behandlingen 
avvisade Europaparlamentet med stor majoritet såväl strängare som generösare värden. De 
värden som kommissionen ursprungligen antog bygger på de undersökningar som WHO har 
genomfört och motsvarar en hög skyddsnivå. Att införa en tredje kategori, ”tillfredsställande 
kvalitet”, skulle innebära att badvattendirektivets bestämmelser från 1976 fortsatte att gälla 
och att minimikraven enligt de värden som WHO fastställt inte skulle uppfyllas.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 67
Bilaga I, tabell 2, spalt D, Tillfredsställande kvalitet
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D utgår
Tillfredsställande kvalitet

200**
500**

**Baserat på en 90-percentilsbedömning. 
Se bilaga II.

Or. de

Motivering

Den ursprungliga kvalitetsklassificeringen i kommissionens förslag bör bibehållas. Där 
föreskrivs endast kategorierna ”utmärkt” och ”bra”. De värden som kommissionen 
ursprungligen antog bygger på de undersökningar som WHO har genomfört och motsvarar 
en hög skyddsnivå. Att införa en tredje kategori, ”tillfredsställande kvalitet”, skulle innebära 
att badvattendirektivets bestämmelser från 1976 fortsatte att gälla och att minimikraven 
enligt de värden som WHO fastställt inte skulle uppfyllas.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 68
Bilaga I, tabell 2, spalt D, Tillfredsställande 

D utgår
Tillfredsställande

200**
500**

**Baserat på en 90-percentilsbedömning. 
Se bilaga II.

Or. en

Motivering

Ny text som införts i den gemensamma ståndpunkten utgår. I stället återinförs de 
bestämmelser om kvalitetsstatus som återfinns i artiklarna 4 och 9 och i bilaga I i 
kommissionens förslag.
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Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 69
Bilaga II, punkt 1, Dålig kvalitet

Badvatten skall klassificeras som "dåligt" 
om percentilvärdenab för antalet 
kolonibildande enheter, i 
badvattenkvalitetsdata för den senaste 
bedömningsperiodena, är sämrec än de 
värden på "tillfredsställande" kvalitet som 
anges i kolumn D i bilaga I.

Badvatten skall klassificeras som ”dåligt” 
om percentilvärdenab för antalet 
kolonibildande enheter, i 
badvattenkvalitetsdata för den senaste 
bedömningsperiodena, är sämrec än de 
värden på ”bra” kvalitet som anges i 
kolumn C i bilaga I.

Or. en

Motivering

Ny text som införts i den gemensamma ståndpunkten utgår. I stället återinförs de 
bestämmelser om kvalitetsstatus som återfinns i artiklarna 4 och 9 samt i bilagorna I och II i 
kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 70
Bilaga II, punkt 1, Dålig kvalitet

Badvatten skall klassificeras som "dåligt" 
om percentilvärdenab för antalet 
kolonibildande enheter, i 
badvattenkvalitetsdata för den senaste 
bedömningsperiodena, är sämrec än de 
värden på "tillfredsställande" kvalitet som 
anges i kolumn D i bilaga I.

Badvatten skall klassificeras som ”dåligt” 
om percentilvärdenab för antalet 
kolonibildande enheter, i 
badvattenkvalitetsdata för den senaste 
bedömningsperiodena, är sämrec än de 
värden på ”bra” kvalitet som anges i 
kolumn C i bilaga I.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen angående tabell I och II i bilagan.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 71
Bilaga II, punkt 2, Tillfredsställande kvalitet
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2. TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET utgår
Badvatten skall klassificeras som 
”tillfredsställande”
1. om percentilvärdena för antalet 
kolonibildande enheter, i 
badvattenkvalitetsdata för den senaste 
bedömningsperioden, är lika med eller 
bättre än de värden på ”tillfredsställande” 
kvalitet som anges i kolumn D i bilaga I, 
och
2. om badvattnet är utsatt för kortvarig 
förorening, på villkor att
i) adekvata förvaltningsåtgärder vidtas, 
inklusive övervakning, system för tidig 
varning och kontroll för att, genom 
varningar eller när det är nödvändigt 
badförbud, förhindra att badande utsätts 
för förorening,
ii) adekvata förvaltningsåtgärder vidtas för 
att förebygga, minska eller avlägsna 
föroreningsorsakerna, och
iii) att antalet prov som lämnats utan 
avseende i enlighet med artikel 3.6, på 
grund av kortvarig förorening under den 
senaste bedömningsperioden, inte utgjorde 
mer än 15 % av det totala antalet prov i de 
kontrollplaner som har fastställts för den 
perioden eller inte mer än ett prov per 
badsäsong, beroende på vilket antal som är 
störst.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen angående tabell I och II i bilagan.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 72
Bilaga II, punkt 2, Tillfredsställande kvalitet

2. TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET utgår
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Badvatten skall klassificeras som 
"tillfredsställande"
1. om percentilvärdena för antalet 
kolonibildande enheter, i 
badvattenkvalitetsdata för den senaste 
bedömningsperioden, är lika med eller 
bättre än de värden på "tillfredsställande" 
kvalitet som anges i kolumn D i bilaga I, 
och
2. om badvattnet är utsatt för kortvarig 
förorening, på villkor att
i) adekvata förvaltningsåtgärder vidtas, 
inklusive övervakning, system för tidig 
varning och kontroll för att, genom 
varningar eller när det är nödvändigt 
badförbud, förhindra att badande utsätts 
för förorening,
ii) adekvata förvaltningsåtgärder vidtas för 
att förebygga, minska eller avlägsna 
föroreningsorsakerna, och
iii) att antalet prov som lämnats utan 
avseende i enlighet med artikel 3.6, på 
grund av kortvarig förorening under den 
senaste bedömningsperioden, inte utgjorde 
mer än 15 % av det totala antalet prov i de 
kontrollplaner som har fastställts för den 
perioden eller inte mer än ett prov per 
badsäsong, beroende på vilket antal som är 
störst.

Or. en

Motivering

Ny text som införts i den gemensamma ståndpunkten utgår. I stället återinförs de 
bestämmelser om kvalitetsstatus som återfinns i artiklarna 4 och 9 samt i bilagorna I och II i 
kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 73
Bilaga II, punkt 4, led 1a (nytt)

1a. om badsäsongens längd och 
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förvaltningsåtgärderna återspeglar 
utövandet av andra fritidsaktiviteter,

Or. en

Motivering

Återinförande av en bestämmelse i bilaga II i kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Guido Sacconi

Ändringsförslag 74
Bilaga II, punkt 4, Utmärkt kvalitet, led 2, led iii

iii) antalet prov som lämnats utan avseende 
i enlighet med artikel 3.6, på grund av 
kortvarig förorening under den senaste 
bedömningsperioden, inte utgjorde mer än 
15 % av det totala antalet prov i de 
kontrollplaner som har fastställts för den 
perioden eller inte mer än ett prov per 
badsäsong, beroende på vilket antal som är 
störst.

utgår

Or. it

Motivering

Det kan inte vara lämpligt att prov skall kunna lämnas utan avseende på grund av kortvarig 
förorening om vattnet är av ”utmärkt” kvalitet. Det är ett viktigt krav att badvatten av 
utmärkt kvalitet inte utsätts för några som helst föroreningar, även om det är möjligt att i 
samband med förutsägbara föroreningar vidta åtgärder för att skydda de badande mot 
exponering.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 75
Bilaga II, noter, punkt b, stycke 2

Den övre 90-percentilspunkten för 
datasannolikhetstätheten erhålls genom 
följande ekvation: övre 90-percentil = 
antilog (µ + 1,282 σ).

utgår
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Or. en

Motivering

Ny text som införts i den gemensamma ståndpunkten utgår. I stället återinförs de 
bestämmelser om kvalitetsstatus som återfinns i artiklarna 4 och 9 samt i bilagorna I och II i 
kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 76
Bilaga III, punkt 1, led b

b) En bestämning och bedömning av 
föroreningskällor som kan påverka 
badvattnet och skada de badandes hälsa.

b) En bestämning – i kvantitativ och 
kvalitativt avseende – och bedömning av 
alla potentiella källor och orsaker till 
förorening som kan påverka badvattnet och 
skada de badandes hälsa, tillsammans med 
en bedömning av badvattnets miljökvalitet i 
enlighet med vattenramdirektivet. Denna 
bedömning skall göras med beaktande av 
tidsaspekten – tillfällig eller kronisk 
riskpotential – och med beaktande av alla 
förorenande och potentiellt förorenande 
utsläpps karaktär och volym.
Föroreningarnas effekter skall bedömas 
med hänsyn till avståndet från badvattnet.

Or. en

Motivering

Återinförande av bilaga III c i kommissionens förslag i den omformulerade version som 
återfinns i ändring 33 som antogs vid första behandlingen den 21 oktober 2003 (EUT C 82, 
1.4.2004).

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 77
Bilaga III, punkt 1, led fa (nytt)

fa) En bedömning av huruvida denna 
övervakning även ger information som är 
representativ för andra fritidsaktiviteter 
som, i likhet med badning, utövas med risk 
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för att svälja vatten (t.ex. vindsurfing och 
kajakpaddling). 

Or. en

Motivering

Återinförande av motsvarande bestämmelse i bilaga III i kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 78
Bilaga III, punkt 2, stycke 1

2. När det gäller badvatten som klassificerats 
som ”bra”, "tillfredsställande" eller "dåligt" 
skall badvattenprofilen ses över regelbundet 
för att det skall kunna bedömas om någon av 
profilaspekterna i punkt 1 har ändrats. 
Profilen skall vid behov uppdateras. 
Frekvensen och omfattningen av översynen 
skall fastställas på grundval av vilken typ av 
förorening det är fråga om och hur allvarlig 
den är. De skall dock som ett minimum 
uppfylla bestämmelserna och äga rum med 
åtminstone den frekvens som anges i 
följande tabell:

2. När det gäller badvatten som klassificerats 
som ”bra” eller ”dåligt” skall 
badvattenprofilen ses över regelbundet för 
att det skall kunna bedömas om någon av 
profilaspekterna i punkt 1 har ändrats. 
Profilen skall vid behov uppdateras. 
Frekvensen och omfattningen av översynen 
skall fastställas på grundval av vilken typ av 
förorening det är fråga om och hur allvarlig 
den är. De skall dock som ett minimum 
uppfylla bestämmelserna och äga rum med 
åtminstone den frekvens som anges i 
följande tabell:

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen angående tabell I och II i bilagan.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 79
Bilaga III, punkt 2, stycke 1

2. När det gäller badvatten som klassificerats 
som "bra", "tillfredsställande" eller "dåligt" 
skall badvattenprofilen ses över regelbundet 
för att det skall kunna bedömas om någon av 
profilaspekterna i punkt 1 har ändrats. 
Profilen skall vid behov uppdateras. 

2. När det gäller badvatten som klassificerats 
som ”bra” eller ”dåligt” skall 
badvattenprofilen ses över regelbundet för 
att det skall kunna bedömas om någon av 
profilaspekterna i punkt 1 har ändrats. 
Profilen skall vid behov uppdateras. 
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Frekvensen och omfattningen av översynen 
skall fastställas på grundval av vilken typ av 
förorening det är fråga om och hur allvarlig 
den är. De skall dock som ett minimum 
uppfylla bestämmelserna och äga rum med 
åtminstone den frekvens som anges i 
följande tabell:

Frekvensen och omfattningen av översynen 
skall fastställas på grundval av vilken typ av 
förorening det är fråga om och hur allvarlig 
den är. De skall dock som ett minimum 
uppfylla bestämmelserna och äga rum med 
åtminstone den frekvens som anges i 
följande tabell:

Or. en

Motivering

Ny text som införts i den gemensamma ståndpunkten utgår. I stället återinförs de 
bestämmelser om kvalitetsstatus som återfinns i artiklarna 4 och 9 samt i bilagorna I, II och 
III i kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 80
Bilaga III, punkt 2, tabell, spalt 3, Tillfredsställande

Tillfredsställande utgår
vart tredje år

a−f

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen angående tabell I och II i bilagan.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 81
Bilaga III, punkt 2, stycke 2

När det gäller badvatten som tidigare 
klassificerats som "utmärkt" skall 
badvattenprofilen ses över och vid behov 
uppdateras endast om klassificeringen 
ändras till "bra", "tillfredsställande" eller 
"dålig". Översynen skall omfatta alla 
aspekter som anges i punkt 1.

När det gäller badvatten som tidigare 
klassificerats som ”utmärkt” skall 
badvattenprofilen ses över och vid behov 
uppdateras endast om klassificeringen 
ändras till ”bra” eller ”dålig”. Översynen 
skall omfatta alla aspekter som anges 
i punkt 1.
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Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslagen angående tabell I och II i bilagan.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 82
Bilaga III, punkt 2, stycke 2

När det gäller badvatten som tidigare 
klassificerats som "utmärkt" skall 
badvattenprofilen ses över och vid behov 
uppdateras endast om klassificeringen 
ändras till "bra", "tillfredsställande" eller 
"dålig". Översynen skall omfatta alla 
aspekter som anges i punkt 1.

När det gäller badvatten som tidigare 
klassificerats som "utmärkt" skall 
badvattenprofilen ses över och vid behov 
uppdateras endast om klassificeringen 
ändras till ”bra” eller ”dålig”. Översynen 
skall omfatta alla aspekter som anges 
i punkt 1.

Or. en

Motivering

Ny text som införts i den gemensamma ståndpunkten utgår. I stället återinförs de 
bestämmelser om kvalitetsstatus som återfinns i artiklarna 4 och 9 samt i bilagorna I, II och 
III i kommissionens förslag.

Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 83
Bilaga III, punkt 4

4. Informationen enligt 1 a och 1 b skall i
förekommande fall lämnas på en detaljerad 
karta.

4. Informationen enligt 1 a och 1 b skall 
lämnas på en detaljerad karta.

Or. en

Motivering

Återinförande av motsvarande bestämmelse i bilaga III i kommissionens förslag.
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Ändringsförslag från Marie Anne Isler Béguin och Caroline Lucas

Ändringsförslag 84
Bilaga III, punkt 4, stycke 3

Tiden mellan provtagning och analys skall 
vara så kort som möjligt. Det 
rekommenderas att proverna analyseras 
samma dag som de tas. Om detta av 
praktiska skäl inte är möjligt måste proverna 
bearbetas inom högst 24 timmar. Under 
tiden skall de förvaras mörkt och vid en 
temperatur på 4°C + 3ºC.

Tiden mellan provtagning och analys skall 
vara så kort som möjligt. Det 
rekommenderas att proverna analyseras 
samma dag som de tas. Om detta av 
praktiska skäl inte är möjligt måste proverna 
bearbetas inom högst 24 timmar. Under 
tiden skall de förvaras mörkt och vid en 
temperatur på 4°C + 3ºC. I händelse av 
fördröjning mellan provtagning och analys 
skall den uppmätta koncentrationen av 
bakterier justeras enligt de kända 
formlerna för T 90-nedbrytning för att man 
skall få som resultat den 
bakteriekoncentration som rådde vid den 
tidpunkt då provet togs.

Or. en

Motivering

Återinförande av ändring 75 som antogs vid första behandlingen den 21 oktober 2003 
(EUT C, 1.4.2004). Även vid 4°C äger en nedbrytning av bakterierna rum. Det räcker med en 
enkel justering enligt de kända formlerna för T 90-nedbrytning för att garantera att 
mätningen motsvarar bakteriekoncentrationen vid provtagningstillfället.
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