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PR_COD_2am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.



PR\555519DA.doc 3/14 PE 353.641v01-00

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5

BEGRUNDELSE .................................................................................................................13



PE 353.641v01-00 4/14 PR\555519DA.doc

DA



PR\555519DA.doc 5/14 PE 353.641v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om forvaltning af badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (KOM(2002)0581)2 og til dens ændrede forslag 
(KOM(2004)0254)3,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (A6-0000/2005),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 8 a (ny)

(8a) For at beskytte offentligheden og 
holde den underrettet om ekstraordinære 
begivenheder, f.eks.oversvømmelser eller 
brud på infrastrukturer, bør der 
udarbejdes passende beredskabsplaner, 
herunder tidlige varslingssystemer.

Begrundelse

Genindsættelse af betragtning 12 fra Kommissionens oprindelige forslag. Skal ses i 
sammenhæng med ændringsforslag 6.

  
1 EUT C 82 E af 1.4.2004, s. 115.
2 EUT C 45E af 25.2.2003, s. 127.
3 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 2
Artikel 5, stk. 2

2. Den første klassificering i henhold til 
kravene i dette direktiv skal være afsluttet 
senest ved udgangen af badesæsonen 2015.

2. Den første klassificering i henhold til 
kravene i dette direktiv skal være afsluttet 
senest ved udgangen af badesæsonen 2011.

Begrundelse

Ændring, der vedrører et nyt element i Rådets fælles holdning.

Ændringsforslag 3
Artikel 5, stk. 3

3. Medlemsstaterne sørger for, at alt 
badevand ved udgangen af badesæsonen 
2015 mindst er "tilfredsstillende". De 
træffer sådanne realistiske og til formålet 
rimelige foranstaltninger, som de finder 
hensigtsmæssige, med henblik på at øge 
antallet af badevande, der klassificeres som 
"udmærket" eller "godt".

3. Medlemsstaterne sørger for, at alt 
badevand ved udgangen af badesæsonen 
2011 mindst er "tilfredsstillende". De 
træffer sådanne realistiske og til formålet 
rimelige foranstaltninger, som de finder 
hensigtsmæssige, med henblik på at øge 
antallet af badevande, der klassificeres som 
"udmærket" eller "godt".

Begrundelse

Se ændringsforslag 2.

Ændringsforslag 4
Artikel 5, stk. 4, litra a, nr. ii a (nyt)

iia) offentligheden advares ved hjælp af et 
klart og enkelt advarselsskilt og 
underrettes desuden om årsagerne til 
forureningen/kontamineringen og om alle 
de trufne foranstaltninger.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 18 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 
(EFT C 82 af 1.4.2004).
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Ændringsforslag 5
Artikel 6, stk. 1, fodnote

1 Seks år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

1 Fem år efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden.

Begrundelse

Genindsætter en del af ændringsforslag 12 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 
2003 (EFT C 82 af 1.4.2004). 

Ændringsforslag 6
Artikel 7

Medlemsstaterne sørger for, at der træffes 
rettidige og passende 
forvaltningsforanstaltninger, når de bliver 
opmærksomme på uventede situationer, 
som har eller med rimelighed kan 
forventes at få negativ påvirkning af  
badevandskvaliteten eller af de badendes 
sundhed. Sådanne foranstaltninger 
omfatter information af offentligheden og 
om nødvendigt et midlertidigt badeforbud.

1. Medlemsstaterne opstiller 
beredskabsplaner for begivenheder, 
såsom oversvømmelser, uheld eller brud 
på infrastrukturer, der kan indvirke 
negativt på badevandets kvalitet. Planerne 
påpeger potentielle årsager til og risici for 
sådanne virkninger, opstiller systemer for 
tilsyn og/eller tidlig varsling og giver 
retningslinjer for forebyggelse eller 
afhjælpning af skader.
2. Medlemsstaterne sørger for, at der 
oprettes omfattende nationale og/eller 
lokale tilsynssystemer og tidlige 
varslingssystemer, og at disse forbedres og 
vedligeholdes, således at det er muligt:
(a) at identificere forureningsuheld eller 
alvorlige trusler om sådanne uheld, som 
kan påvirke badevandskvaliteten, 
herunder i forbindelse med ekstreme 
vejrforhold
(b) at give de berørte offentlige 
myndigheder hurtig og klar underretning 
om sådanne uheld eller trusler
(c) ved overhængende fare for 
folkesundheden, at videreformidle al 
information, som en offentlig myndighed 
er i besiddelse af, og som vil kunne hjælpe 
offentligheden med at forebygge eller 
afhjælpe skader, til de medlemmer af 
befolkningen, som kan blive ramt af en 
sådan trussel
(d) at fremsætte henstillinger til de berørte 
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offentlige myndigheder og i nødvendigt 
omfang til offentligheden om 
forebyggende og afhjælpende 
foranstaltninger
e) i forbindelse med nødsituationer at 
anbringe midlertidig skiltning på 
iøjnefaldende steder ved badevandet.
3. Medlemsstaterne sørger for, at de 
berørte offentlige myndigheder har den 
fornødne kapacitet til at sætte ind over for 
sådanne uheld eller risici i 
overensstemmelse med den relevante 
beredskabsplan.
4. Tilsyns- og tidlige varslingssystemer, 
beredskabsplaner og indsatskapaciteten i 
forbindelse med uheld og trusler mod 
badevandskvaliteten kan kombineres med 
tilsvarende ordninger på andre områder.

Begrundelse

Genindsættelse af artikel 12 fra Kommissionens oprindelige forslag som ændret af 
Parlamentet, ændringsforslag 15 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 (EFT 
C 82 af 1.4.2004). 

Ændringsforslag 7
Artikel 11

Medlemsstaterne tilskynder til 
offentlighedens inddragelse i dette 
direktivs gennemførelse ved at give den 
berørte befolkning lejlighed til at 
fremkomme med forslag, bemærkninger 
eller indsigelser. De kompetente 
myndigheder tager behørigt hensyn til alle 
oplysninger, som de modtager.

Medlemsstaterne sørger for, at alle 
interesserede parter, også på lokalt plan, 
høres og gives mulighed for at deltage i 
forbindelse med udarbejdelse, revurdering 
og ajourføring af badevandslisten, 
badevandsprofilen og 
forvaltningsforanstaltningerne. 
Medlemsstaterne meddeler Kommissionen 
og offentligheden, hvilke procedurer der 
følges i dette øjemed.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 20 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 
(EFT C 82 af 1.4.2004).

Ændringsforslag 8
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Artikel 12, stk. 1, litra b

b) en generel beskrivelse af badevandet i et 
ikke-teknisk sprog baseret på den i 
overensstemmelse med bilag III opstillede 
badevandsprofil

b) en generel beskrivelse af badevandet i et 
ikke-teknisk sprog baseret på den i 
overensstemmelse med bilag III opstillede 
badevandsprofil samt et af Kommissionen 
godkendt, iøjnefaldende placeret symbol, 
der oplyser brugerne om den aktuelle 
badevandskvalitet

Begrundelse

Genindsætter dele af ændringsforslag 21 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 
2003 (EFT C 82 af 1.4.2004).

Ændringsforslag 9
Artikel 12, stk. 1, litra f a (nyt)

fa) oplysninger om kvaliteten af vand, i 
hvilket der traditionelt udøves andre 
fritidsaktiviteter, under forudsætning af at 
disse vandområder har særlig risiko for 
forurening fra byspildevand og/eller 
andre forureningskilder.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 7 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 (EFT 
C 82 af 1.4.2004).

Ændringsforslag 10
Artikel 12, stk. 1 a (nyt)

1a. I nødsituationer sikrer de offentlige 
myndigheder i samarbejde med alle 
berørte parter, at publikum ved 
midlertidig skiltning på badestedet på klar 
og sammenhængende vis informeres om 
enhver potentiel risiko.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 24 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 
(EFT C 82 af 1.4.2004).
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Ændringsforslag 11
Artikel 12, stk. 2, afsnit 1, indledning

2. Medlemsstaterne gør brug af passende 
medier og teknologi, herunder internettet, 
til aktivt og omgående at formidle de i stk. 
1 omhandlede oplysninger om badevandet, 
samt følgende oplysninger:

2. Medlemsstaterne gør brug af passende 
medier og teknologi, herunder internettet, 
til aktivt og omgående at formidle de i stk. 
1 omhandlede oplysninger om badevandet, 
herunder i det mindste en engelsk og 
fransk oversættelse heraf, samt følgende 
oplysninger:

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 25 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 
(EFT C 82 af 1.4.2004).

Ændringsforslag 12
Artikel 12, stk. 2, afsnit 1, litra b

b) klassificering af det enkelte badevand i 
de seneste tre år samt dets badevandsprofil, 
herunder resultaterne af den 
kontrolovervågning, der er gennemført i 
henhold til dette direktiv siden den seneste 
klassificering

b) klassificering af det enkelte badevand i 
de seneste tre år samt dets badevandsprofil, 
herunder resultaterne af den 
kontrolovervågning, der er gennemført i 
henhold til dette direktiv siden den seneste 
klassificering; resultater af 
vandundersøgelser gøres tilgængelige på 
internettet inden for en uge

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 26 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 
(EFT C 82 af 1.4.2004).

Ændringsforslag 13
Artikel 12, stk. 4

4. Når det er muligt, formidler 
medlemsstaterne og Kommissionen 
oplysninger til offentligheden ved 
anvendelse af georefereret teknologi og 
fremlægger oplysningerne på en klar og 
sammenhængende måde, navnlig ved 
brug af tegn og symboler.

4. Kommissionen udvikler efter høring af 
medlemsstaterne, relevante turist- og 
forbrugerorganisationer og andre berørte 
parter inden for en frist på to år et simpelt 
standardiseret system af symboler - f.eks. 
smileys - der af medlemsstaterne, 
regionale og lokale myndigheder og 
lokale turistvirksomheder og andre som ét 
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blandt flere informationsværktøjer kan 
benyttes til at informere offentligheden 
om forskellige spørgsmål. Systemet skal 
være tilgængeligt på en EU-hjemmeside.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 27 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 
(EFT C 82 af 1.4.2004).

Ændringsforslag 14
Artikel 14, stk. 3

3. På baggrund af denne rapport og en 
udvidet konsekvensanalyse kan
Kommissionen i givet fald lade sin rapport 
ledsage af forslag til ændring af dette 
direktiv.

3. På baggrund af denne rapport og en 
udvidet konsekvensanalyse tager
Kommissionen dette direktiv op til revision 
senest i 2020, navnlig for så vidt angår 
parametrene for badevandskvalitet, og 
forelægger i givet fald de nødvendige 
forslag til retsakter i overensstemmelse 
med traktatens artikel 251.

Begrundelse

Genindsætter ændringsforslag 28 fra førstebehandlingen, vedtaget den 21. oktober 2003 
(EFT C 82 af 1.4.2004).

Ændringsforslag 15
Bilag I, tabel 1

Tabel 1 udgår

Begrundelse

Ændring, der vedrører et nyt element i Rådets fælles holdning.

Ændringsforslag 16
Bilag I, tabel 2, overskrift

FOR KYSTVANDE OG 
OVERGANGSVANDE

FOR INDVANDE, KYSTVANDE OG 
OVERGANGSVANDE
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Begrundelse

Ændring, der vedrører et nyt element i Rådets fælles holdning.

Ændringsforslag 17
Bilag I, tabel 2, linje 1, kolonne D

Tilfredsstillende kvalitet 200** Tilfredsstillende kvalitet 180**

Begrundelse

Ændring, der vedrører et nyt element i Rådets fælles holdning.

Ændringsforslag 18
Bilag I, tabel 2, linje 2, kolonne D

Tilfredsstillende kvalitet 500** Tilfredsstillende kvalitet 450**

Begrundelse

Ændring, der vedrører et nyt element i Rådets fælles holdning.
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BEGRUNDELSE

På plenarmødet den 21. oktober 2003 vedtog Europa-Parlamentet med en række ændringer 
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forvaltning af 
badevandskvalitet og om ophævelse af direktiv 76/160/EØF. I sin fælles holdning af 20. 
december 2004 har Rådet overtaget en lang række af disse ændringer, men ikke alle. På disse 
punkter er den fælles holdning sandsynligvis et kompromis mellem de forskellige nationale 
interesser, der spiller en stor rolle ved udarbejdelsen af dette direktiv.

Parlamentet skal nu tage stilling til, hvilke af de ændringsforslag, der blev vedtaget under 
førstebehandlingen, man nu ønsker at genfremsætte under andenbehandlingen.

Efter ordførerens opfattelse var det nødvendigt at ajourføre det oprindelige direktiv fra 1976, 
men under førstebehandlingen stillede han det spørgsmål, om badevandets kvalitet i Europa 
fortsat skulle reguleres fra Bruxelles. 

Et aspekt, som Parlamentet behandlede under førstebehandlingen, var retsgrundlaget for det 
foreslåede badevandsdirektiv. Som retsgrundlag har man valgt artikel 175, stk. 1. Dette 
betyder, at Kommissionen har udarbejdet direktivet inden for rammerne af miljølovgivningen. 
Kommissionen begrunder dog hovedsagelig sin handlemåde ved at henvise til følgerne for 
turismen. Det er derfor blevet foreslået, at denne lovgivning skulle have hjemmel i artikel 95 
om fri bevægelighed for personer.

Trods tvivlen om subsidiaritet og retsgrundlag blev forslaget vedtaget under 
førstebehandlingen.

Af de ændringer, som Rådet ikke har overtaget fra Parlamentet, er det navnlig to, der springer 
i øjnene.

For det første den manglende udvidelse af direktivets anvendelsesområde, således at det også 
omfatter andre rekreative aktiviteter. Hvis vande, der anvendes til andre rekreative aktiviteter 
end badning, ikke falder ind under direktivets anvendelsesområde, bør de personer, der 
udøver disse fritidsaktiviteter, i det mindste informeres om kvaliteten af de vande, hvor de 
udøver aktiviteterne. På denne måde kan de i hvert fald træffe en velovervejet beslutning om, 
hvorvidt de ønsker at udøve deres aktiviteter i de pågældende vande.

For det andet springer det i øjnene, at Rådet har indført en sondring mellem indvande og 
kystvande. Så længe sondringen mellem indvande og kystvande ikke er troværdig og 
videnskabeligt bevist, er det helt uforståeligt for borgerne, at indvande ikke skal opfylde de 
samme krav som kystvande. Ordføreren foreslår derfor, at denne sondring udgår, og at teksten 
tilpasses til Kommissionens oprindelige forslag.

Derimod er der noget, der taler for den ekstra kategori, "tilfredsstillende" kvalitet, som Rådet 
har indført. En ekstra kategori, der kan sikre samme niveau af sundhedsbeskyttelse som 
minimumskravene i det gældende direktiv, virker samtidig som et springbræt til "god" og 
"udmærket" kvalitet.
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For at anspore medlemsstaterne til at opnå en bedre badevandskvalitet er det meget vigtigt 
med fyldestgørende informationer. Det kan derfor ikke understreges tilstrækkeligt ofte, at 
offentligheden skal have let adgang til disse informationer såvel via internettet som på selve 
badestedet. Man kan jo ikke forvente, at hver badende har en bærbar pc ved hånden for ved 
kysten at kontrollere, om vandet opfylder normerne. Desuden skal de disponible 
informationer være aktuelle og således ikke angive forrige års badevandskvalitet, og 
oplysningerne skal mindst foreligge på engelsk og fransk.

Rådet understreger i sin begrundelse, at der bør anvendes tegn og symboler, men dette 
udmøntes kun i utilstrækkelig grad i den fælles holdning. Dette aspekt må styrkes ved at 
genfremsætte et af Parlamentets ændringsforslag fra førstebehandlingen, hvori Kommissionen 
opfordres til at udvikle et simpelt standardiseret system af symboler.

Rådet fraviger det oprindelige forslag ved at begrænse artiklen om beredskabsplaner. For 
nylig er der atter sket oversvømmelser i forskellige medlemsstater, og netop nu ville en artikel 
om beredskabsplaner være på sin plads, herunder relevant information til offentligheden.

Med hensyn til offentlighedens inddragelse er der ligeledes mulighed for forbedring af den 
fælles holdning. Parlamentets ændringsforslag fra førstebehandlingen på dette punkt bør 
derfor genfremsættes.
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