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PR_COD_2am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά σχετικά με τη διαχείριση της 
ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της οδηγίας 76/160/ΕΟΚ
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2002)0581)2, και 
την τροποποιημένη πρόταση (COM(2004)0254)3,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

2. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

8α. Για την προστασία και έγκαιρη 
ενημέρωση του πληθυσμού σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. 
πλημμύρες ή βλάβες υποδομών), 
απαιτούνται ενδεδειγμένα σχέδια 
αντιμετώπισης, συμπεριλαμβανομένων 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης.

  
1 ΕΕ C 82 E της 1.4.2004, σελ. 115.
2 ΕΕ C 45 E της 25.2.2003, σελ. 127.
3 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 12 του αρχικού κειμένου της Επιτροπής. Συνδέεται 
με την τροπολογία 6.

Τροπολογία 2
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Η πρώτη ταξινόμηση σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας θα 
ολοκληρωθεί έως το τέλος της 
κολυμβητικής περιόδου του 2015.

2. Η πρώτη ταξινόμηση σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας θα 
ολοκληρωθεί έως το τέλος της 
κολυμβητικής περιόδου του 2011.

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση νέου στοιχείου που έχει περιληφθεί στην κοινή θέση του Συμβουλίου.

Τροπολογία 3
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, μέχρι 
το τέλος της κολυμβητικής περιόδου του 
2015, όλα τα ύδατα κολύμβησης να είναι 
τουλάχιστον «επαρκούς ποιότητας». Τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν ρεαλιστικά και 
αναλογικά μέτρα τα οποία θεωρούν 
κατάλληλα με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός 
των τοποθεσιών υδάτων κολύμβησης που 
χαρακτηρίζονται «εξαιρετικής ποιότητας» 
ή «καλής ποιότητας».

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε, μέχρι 
το τέλος της κολυμβητικής περιόδου του 
2011, όλα τα ύδατα κολύμβησης να είναι 
τουλάχιστον «επαρκούς ποιότητας». Τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν ρεαλιστικά και 
αναλογικά μέτρα τα οποία θεωρούν 
κατάλληλα με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός 
των τοποθεσιών υδάτων κολύμβησης που 
χαρακτηρίζονται «εξαιρετικής ποιότητας» 
ή «καλής ποιότητας».

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 2.

Τροπολογία 4
Άρθρο 5, παράγραφος 4, σημείο (α), σημείο (ii α) (νέο)

(ii α) ενημερώνεται ο πληθυσμός με σαφή 
και απλή προειδοποιητική πινακίδα για 
τα αίτια της ρύπανσης/μόλυνσης και για 
τα μέτρα που λαμβάνονται. 
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Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση του κειμένου της τροπολογίας 18 σε πρώτη ανάγνωση, όπως εγκρίθηκε στις 
21 Οκτωβρίου 2003, (ΕΕ C 82, 1.4.2004).

Τροπολογία 5
Άρθρο 6, παράγραφος 1, υποσημείωση

1 Έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

1 Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση μέρους της τροπολογίας 12 σε πρώτη ανάγνωση, όπως εγκρίθηκε στις 21 
Οκτωβρίου 2003, (ΕΕ C 82, 1.4.2004).

Τροπολογία 6
Άρθρο 7

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
λαμβάνονται έγκαιρα και κατάλληλα 
διαχειριστικά μέτρα όταν γνωρίζουν ότι 
υπάρχουν απροσδόκητες καταστάσεις 
που επηρεάζουν ή θα μπορούσαν ευλόγως 
να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα 
των υδάτων κολύμβησης και την υγεία 
των λουομένων. Τα μέτρα αυτά 
περιλαμβάνουν ενημέρωση του κοινού 
και, εφόσον απαιτείται, προσωρινή 
απαγόρευση της κολύμβησης.

Τα κράτη μέλη εκπονούν σχέδια 
αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων 
(π.χ. πλημμυρών, ατυχημάτων ή 
καταστροφών σε έργα υποδομής) οι 
οποίες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα 
υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων 
κολύμβησης. Τα σχέδια αυτά 
προσδιορίζουν πιθανές αιτίες και 
κινδύνους, καθιερώνουν συστήματα 
επιτήρησης ή/και έγκαιρης 
προειδοποίησης και παρέχουν 
κατευθύνσεις για πρόληψη ή μετριασμό 
των ζημιών.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
δημιουργία, βελτίωση ή συντήρηση 
εθνικής ή/και τοπικής εμβέλειας 
συστημάτων επιτήρησης και έγκαιρης 
προειδοποίησης, μέσω των οποίων:
(α) εντοπίζονται περιστατικά ρύπανσης ή 
σοβαρούς κινδύνους για τέτοια 
περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων 
ακραίων καιρικών συνθηκών, που 
ενδέχεται να οδηγήσουν σε υποβάθμιση 
της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης·
(β) ειδοποιούνται χωρίς καθυστέρηση και 
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με απόλυτη σαφήνεια οι αρμόδιες 
κρατικές αρχές για τέτοια περιστατικά ή 
κινδύνους·
(γ) σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου 
για τη δημόσια υγεία, γνωστοποιούνται 
στα τμήματα εκείνα του πληθυσμού που 
ενδέχεται να θιγούν όλες οι σχετικές 
πληροφορίες που έχει στην κατοχή της 
μια κρατική αρχή και οι οποίες θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν τον πληθυσμό 
να προλάβει ή να μετριάσει τη ζημιά·
(δ) υποβάλλονται συστάσεις προς τις 
αρμόδιες κρατικές αρχές και, κατά 
περίπτωση, προς το ευρύ κοινό για 
προληπτικές και διορθωτικές δράσεις.
(ε) Σε περίπτωση εκτάκτων 
καταστάσεων, προσωρινές πινακίδες 
πρέπει να τοποθετούνται σε εμφανή 
σημεία στα ύδατα κολύμβησης.
3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
αρμόδιες κρατικές αρχές να διαθέτουν το 
δυναμικό που απαιτείται ώστε να 
ανταποκρίνονται σε τέτοια περιστατικά ή 
κινδύνους σύμφωνα με το αντίστοιχο 
σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων.
4. Συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης 
προειδοποίησης, σχέδια αντιμετώπισης 
έκτακτων καταστάσεων και το δυναμικό 
ανταπόκρισης σε περιστατικά και 
κινδύνους που απειλούν την ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης μπορούν να 
συνδυάζονται με αντίστοιχα άλλων 
καταστάσεων.

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση του άρθρου 12 του αρχικού κειμένου της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε 
από το Κοινοβούλιο, τροπολογία 15 σε πρώτη ανάγνωση, όπως εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου 
2003 (ΕΕ C 82, 1.4.2004).

Τροπολογία 7
Άρθρο 11
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Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή του κοινού στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας παρέχοντας 
δυνατότητες στο ενδιαφερόμενο κοινό να 
διατυπώνει συστάσεις, παρατηρήσεις ή 
παράπονα. Οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τις πληροφορίες που 
λαμβάνονται. 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
ζητείται η γνώμη όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών, και σε τοπικό 
επίπεδο στα οποία και να δίδεται η 
δυνατότητα συμμετοχής στην κατάρτιση, 
επανεξέταση και αναπροσαρμογή του 
πίνακα υδάτων κολύμβησης, της 
ταυτότητας των υδάτων κολύμβησης και 
των διαχειριστικών μέτρων. Τα κράτη 
μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και το 
κοινό για τους τρόπους με τους οποίους 
οργανώνουν τούτο.

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας 20 σε πρώτη ανάγνωση όπως εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου 
2003 (ΕΕ C 82, 1.4.2004).

Τροπολογία 8
Άρθρο 12, παράγραφος 1, εδάφιο (β)

(β) γενική περιγραφή των υδάτων 
κολύμβησης, σε μη τεχνική γλώσσα, βάσει 
της ταυτότητας των υδάτων κολύμβησης 
που καταρτίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙΙ·

(β) γενική περιγραφή των υδάτων 
κολύμβησης, σε μη τεχνική γλώσσα, βάσει 
της ταυτότητας των υδάτων κολύμβησης 
που καταρτίζεται σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙΙ. Σε δεσπόζουσα θέση 
υπάρχει σύμβολο που έχει εγκριθεί από 
την Επιτροπή και που ενημερώνει τους 
χρήστες για την τρέχουσα ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης.

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση τμημάτων της τροπολογίας 21 σε πρώτη ανάγνωση, όπως εγκρίθηκε στις 21 
Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ C 82, 1.4.2004).

Τροπολογία 9
Άρθρο 12, παράγραφος 1, σημείο (στ) (α) (νέο)

(στα) πληροφορίες σχετικά με την 
ποιότητα του ύδατος εκεί όπου συνήθως 
πραγματοποιούνται “άλλες 
δραστηριότητες αναψυχής”, υπό τον όρο 
ότι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο 
ρύπανσης από αστικά λύματα και/ή άλλες 
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πηγές ρύπανσης,

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας 7 σε πρώτη ανάγνωση όπως εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου 
2003 (ΕΕ C 82, 1.4.2004).

Τροπολογία 10
Άρθρο 12, παράγραφος 1 α (νέα)

1α.  σε περίπτωση εκτάκτων 
καταστάσεων, οι δημόσιες αρχές 
καταβάλλουν από κοινού προσπάθειες με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να 
εξασφαλίσουν ότι το κοινό ενημερώνεται 
με σαφήνεια και συνέπεια για 
οποιονδήποτε ενδεχόμενο κίνδυνο μέσω 
προσωρινών πινακίδων σε σημεία της 
τοποθεσίας κολύμβησης.

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας 24 σε πρώτη ανάγνωση όπως εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου 
2003 (ΕΕ C 82, 1.4.2004).

Τροπολογία 11
Άρθρο 12, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος

2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
πρόσφορα μέσα και τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου, για 
την ενεργό και άμεση διάδοση των 
πληροφοριών της παραγράφου 1 που 
αφορούν τα ύδατα κολύμβησης, καθώς και 
των εξής πληροφοριών:

2. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
πρόσφορα μέσα και τεχνολογίες, 
περιλαμβανομένου του Διαδικτύου, για την 
ενεργό και άμεση διάδοση των δεδομένων 
της παραγράφου 1, μεταφρασμένων 
τουλάχιστον στα αγγλικά και γαλλικά, που 
αφορούν τα ύδατα κολύμβησης καθώς 
επίσης και των κάτωθι πληροφοριών:

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας 25 σε πρώτη ανάγνωση όπως εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου 
2003 (ΕΕ C 82, 1.4.2004).

Τροπολογία 12
Άρθρο 12, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1, εδάφιο (β)
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(β) ταξινόμηση κάθε τοποθεσίας υδάτων 
κολύμβησης κατά τα τελευταία τρία έτη 
και ταυτότητα των αντίστοιχων υδάτων 
κολύμβησης, συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης που 
έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία από την τελευταία 
ταξινόμηση και μετά, 

(β) ταξινόμηση κάθε τοποθεσίας υδάτων 
κολύμβησης κατά τα τελευταία τρία έτη 
και ταυτότητα των αντίστοιχων υδάτων 
κολύμβησης, συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων της παρακολούθησης που 
έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία από την τελευταία 
ταξινόμηση και μετά. Τα αποτελέσματα 
της επιθεώρησης των υδάτων πρέπει να 
δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο εντός 
μιας εβδομάδας.

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας 26 σε πρώτη ανάγνωση όπως εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου 
2003 (ΕΕ C 82, 1.4.2004).

Τροπολογία 13
Άρθρο 12, παράγραφος 4

4. Όποτε είναι δυνατόν, τα κράτη μέλη 
και η Επιτροπή παρέχουν στο κοινό 
πληροφορίες χρησιμοποιώντας 
τεχνολογία γεωγραφικών αναφορών και 
τις παρουσιάζουν κατά σαφή και συνεπή 
τρόπο, ιδίως μέσω της χρήσης πινακίδων 
και συμβόλων.

4. Η Επιτροπή αφού ζητήσει τη γνώμη 
των κρατών μελών, των σχετικών 
οργανώσεων των τουριστών και 
καταναλωτών και άλλων ενδιαφερομένων 
μερών, αναπτύσσει, εντός δύο ετών, απλό 
τυποποιημένο σύστημα συμβόλων που 
μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διάφορα 
ζητήματα από τα κράτη μέλη, τους 
δήμους και τις κοινότητες, τον 
τουριστικό κλάδο κ.λπ. ως ένα μέσο 
μεταξύ άλλων για την παροχή 
ενημέρωσης στο κοινό. Το σύστημα 
πρέπει να δημοσιοποιείται σε ιστοθέση 
της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας 27 σε πρώτη ανάγνωση όπως εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου 
2003 (ΕΕ C 82, 1.4.2004).

Τροπολογία 14
Άρθρο 14, παράγραφος 3

3. Βάσει της έκθεσης αυτής καθώς και της 
εκτενούς αξιολόγησης επιπτώσεων, η 

3. Βάσει της έκθεσης αυτής καθώς και της 
εκτενούς αξιολόγησης επιπτώσεων, η 
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Επιτροπή δύναται, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο, να συνοδεύσει την έκθεσή 
της με προτάσεις τροποποίησης της 
παρούσας οδηγίας.

Επιτροπή θα επανεξετάσει την παρούσα 
οδηγία, το αργότερο το 2020, 
λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις 
παραμέτρους για την ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης και θα υποβάλει τις 
δέουσες νομοθετικές προτάσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 251 της Συνθήκης.

Αιτιολόγηση

Επαναδιατύπωση της τροπολογίας 28 σε πρώτη ανάγνωση όπως εγκρίθηκε στις 21 Οκτωβρίου 
2003 (ΕΕ C 82, 1.4.2004).

Τροπολογία 15
Παράρτημα Ι, πίνακας 1 "Για τα εσωτερικά ύδατα"

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση νέου στοιχείου που περιλήφθηκε στην κοινή θέση του Συμβουλίου.

Τροπολογία 16
Παράρτημα Ι, πίνακας 2, Τίτλος

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ, ΤΑ 
ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΥΔΑΤΑ 

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση νέου στοιχείου που συμπεριλήφθηκε στην κοινή θέση του Συμβουλίου.

Τροπολογία 17
Παράρτημα Ι, πίνακας 2, σειρά 1, στήλη Δ4 "Επαρκής ποιότητα"

200 180

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση νέου στοιχείου που συμπεριλήφθηκε στην κοινή θέση του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 18
Παράρτημα Ι, πίνακας 2, σειρά 2, στήλη Δ4 "Επαρκής ποιότητα"

500 450

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση νέου στοιχείου που έχει συμπεριληφθεί στην κοινή θέση του Συμβουλίου.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη συνεδρίασή του στις 21 Οκτωβρίου 2003 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την 
πρόταση της Επιτροπής για "οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης" και "σχετικά με την απόσυρση της 
οδηγίας 76/160/ΕΟΚ", λαμβάνοντας υπόψη έναν αριθμό τροπολογιών. Στην κοινή θέση του 
στις 20 Δεκεμβρίου 2004 το Συμβούλιο ενέκρινε ένα μεγάλο αριθμό αυτών των τροπολογιών 
αλλά και αρκετές δεν ενέκρινε. Ως προς αυτά τα σημεία η κοινή θέση αποτελεί, κατά πάσα 
πιθανότητα, συμβιβασμό μεταξύ των διάφορων εθνικών συμφερόντων που διαδραματίζουν 
μεγάλο ρόλο στην υλοποίηση της παρούσας οδηγίας.

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει τώρα να εξετάσει ποιες από τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν σε 
πρώτη ανάγνωση επιθυμεί τώρα να καταθέσει εκ νέου στη δεύτερη ανάγνωση.

Ο εισηγητής φρονεί μεν ότι η αρχική οδηγία του 1976 ήταν πλέον ώριμη για ανανέωση αλλά 
έθεσε το ερώτημα, στην πρώτη ανάγνωση, αν η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην 
Ευρώπη θα πρέπει να εξακολουθεί να ρυθμίζεται από τις Βρυξέλλες.

Ένα στοιχείο που στην πρώτη ανάγνωση προσέλκυσε την προσοχή του Κοινοβουλίου ήταν η 
νομική βάση της προτεινόμενης οδηγίας για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Ως 
νομική βάση επελέγη το άρθρο 175(1), γεγονός που σημαίνει ότι η Επιτροπή έχει εκπονήσει 
την παρούσα οδηγία στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ωστόσο, η Επιτροπή 
δικαιολόγησε την επιλογή της επισημαίνοντας κυρίως τις επιπτώσεις της οδηγίας στον 
τουρισμό. Ωστόσο κάτι τέτοιο εμπίπτει στο πλαίσιο του άρθρου 95 σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων.

Παρά τις αμφιβολίες για την επικουρικότητα και τη νομική βάση η πρόταση εγκρίθηκε σε 
πρώτη ανάγνωση.

Από τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου που δεν ενέκρινε το Συμβούλιο δύο αξίζουν την 
προσοχή μας.

Κατά πρώτον, η μη επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας έτσι ώστε να 
συμπεριληφθούν και άλλες δραστηριότητες αναψυχής. Εάν το νερό που χρησιμοποιείται για 
άλλες δραστηριότητες αναψυχής και όχι την κολύμβηση, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει οι χρήστες του να ενημερώνονται τουλάχιστον για την 
ποιότητα του νερού που χρησιμοποιούν για τις δραστηριότητές τους. Με αυτό τον τρόπο, θα 
μπορούν, σε κάθε περίπτωση, να επιλέγουν με περίσκεψη αν θέλουν να ασκούν τη 
δραστηριότητά τους στα εν λόγω ύδατα. 

Κατά δεύτερον, εκπλήσσει το γεγονός ότι το Συμβούλιο προβαίνει σε διάκριση μεταξύ 
εσωτερικών και παράκτιων υδάτων. Στο βαθμό που η διάκριση μεταξύ εσωτερικών και 
παράκτιων υδάτων δεν γίνεται με πειστικό τρόπο και δεν στοιχειοθετείται επιστημονικώς, για 
τον πολίτη είναι τελείως ακατάληπτο τα εσωτερικά ύδατα να μην πρέπει να ικανοποιούν τις 
ίδιες απαιτήσεις όπως τα παράκτια ύδατα. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προτείνει να μη 
ληφθεί υπόψη αυτή η διάκριση και το κείμενο να προσαρμοσθεί στην αρχική πρόταση της 
Επιτροπής.
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Αντιθέτως, αξίζει να αναφερθεί η επιπλέον κατηγορία που εισήγαγε το Συμβούλιο σχετικά με 
την ποιότητα, δηλαδή η κατηγορία "αποδεκτά". Αυτή η κατηγορία μπορεί να συμβάλει στην 
προστασία της υγείας και μπορεί συγχρόνως να χρησιμεύσει ως σκαλοπάτι προς τις 
κατηγορίες "καλή" και "εξαιρετική" ποιότητα.

Για να κινητοποιηθούν τα κράτη μέλη ώστε να επιδιώξουν μια καλύτερη ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σωστοί δίαυλοι ενημέρωσης. 
Δηλαδή, μπορεί να μην είναι αρκετό το κοινό να έχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες 
μέσω του Διαδικτύου αφού δεν είναι δυνατό να αναμένεται ότι κάθε τουρίστας θα έχει στα 
γόνατά του ένα laptop ώστε να ελέγχει την ποιότητα του ύδατος στην ακτή που θέλει να 
κολυμπήσει. Οι διαθέσιμες πληροφορίες πρέπει να είναι σύγχρονες, να είναι διατυπωμένες 
τουλάχιστον στα αγγλικά και στα γαλλικά και να μην παραθέτουν στοιχεία για την ποιότητα 
του ύδατος πριν από, π.χ., ένα έτος.

Στην αιτιολόγηση της απόφασής του το Συμβούλιο τονίζει μεν τη χρήση σημείων και 
συμβόλων, όμως αυτό δεν το εκφράζει επαρκώς στην κοινή του θέση. Αυτό θα πρέπει να 
τονισθεί με την επαναδιατύπωση μιας τροπολογίας του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση 
επί τη βάσει της οποίας η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει ένα απλό τυποποιημένο σύστημα 
συμβόλων.

Το Συμβούλιο παρεκκλίνει από την αρχική πρόταση με το άρθρο το οποίο αναφέρεται στον 
περιορισμό των σχεδίων ενόψει καταστροφών. Προσφάτως συνέβησαν πολλές πλημμύρες σε 
διάφορα κράτη μέλη και θα ήταν σωστό να υπάρχει άρθρο σχετικά με σχέδια για την 
αποφυγή καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πληροφοριών για το κοινό.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του κοινού η κοινή θέση μπορεί επίσης να βελτιωθεί. Κατά 
συνέπεια, συνιστάται επαναδιατύπωση της τροπολογίας του Κοινοβουλίου από την πρώτη 
ανάγνωση για το εν λόγω θέμα.


