
PR\555519ET.doc PE 353.641v01-00

ET ET

EUROOPA PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

ESIALGNE
2002/0254(COD)

18.2.2005

***II
TEISE LUGEMISE SOOVITUSE 
PROJEKT
Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
vastuvõtmise kohta, mis käsitleb suplusvee kvaliteedi haldamist ja millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiiv 76/160/EMÜ
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Jules Maaten



PE 353.641v01-00 2/14 PR\555519ET.doc

ET

PR_COD_2am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus häälteenamus
**I koostöömenetlus (esimene lugemine) häälteenamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise seisukoha 
heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise seisukoha 
tagasilükkamiseks või muutmiseks

*** nõusolekumenetlus parlamendi koosseisu enamus v.a EÜ 
asutamislepingu artiklites 105, 107, 161 ja 300 ja ELi lepingu 
artiklis 7 toodud juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) häälteenamus
***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) häälteenamus ühise 

seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi koosseisu enamus ühise 
seisukoha tagasilükkamiseks või muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) häälteenamus ühise 
seisukoha heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb Euroopa Komisjoni poolt ette pandud õiguslikul 
alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile paksus 
kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud tehnilistele 
osakondadele ja tähistab neid õigusakti osi, mille kohta on tehtud 
parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks (nt ilmselgelt valed või 
puuduvad lõigud mõnes tõlkeversioonis). Selliste parandusettepanekute 
puhul tuleb saada vastavate tehniliste osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi vastuvõtmise 
kohta, mis käsitleb suplusvee kvaliteedi haldamist ja millega tunnistatakse kehtetuks 
direktiiv 76/160/EMÜ
(KOM12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (12884/1/2004 – C6-0006/2005);

– võttes arvesse esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud 
Euroopa Komisjoni ettepaneku (KOM(2002)0581)2 küsimuses ja muudetud ettepaneku 
(KOM(2004)0254)3 küsimuses;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni teise lugemise 
soovitust (A6-0000/2005);

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2. teeb presidendile ülesandeks edastada parlamendi seisukoht nõukogule ja Euroopa 
Komisjonile.

Nõukogu ühine seisukoht Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 8 a (uus)

8 a) eriolukordade nagu üleujutuste või 
infrastruktuuri purustuste puhul 
avalikkuse õigeaegseks kaitsmiseks ja 
teavitamiseks tuleks välja töötada 
asjakohased hädaolukorra plaanid, 
sealhulgas õigeaegse hoiatamise 
süsteemid.

  
1 ELT C 82, 1.4.2004, lk 115.
2 ELT C 45, 25.2.2003, lk 127.
3 ELTs seni avaldamata.



PE 353.641v01-00 6/14 PR\555519ET.doc

ET

Justification

Reintroduction of Recital 12 of the initial Commission text. Linked to Amendment 6.

Muudatusettepanek 2
Artikli 5 lõige 2

2. Käesoleva direktiivi nõuete kohane 
esimene klassifitseerimine viiakse lõpule 
2015. aasta suplushooaja lõpuks.

2. Käesoleva direktiivi nõuete kohane 
esimene klassifitseerimine viiakse lõpule 
2011. aasta suplushooaja lõpuks.

Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.

Muudatusettepanek 3
Artikli 5 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad, et 2015. aasta 
suplushooaja lõpuks on kõik suplusveed 
vähemalt "rahuldavad". Liikmesriigid 
võtavad selliseid realistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, mida nad 
peavad vajalikuks "suurepäraseks" või 
"heaks" klassifitseeritud suplusvete arvu 
suurendamiseks.

3. Liikmesriigid tagavad, et 2011. aasta 
suplushooaja lõpuks on kõik suplusveed 
vähemalt "rahuldavad". Liikmesriigid 
võtavad selliseid realistlikke ja 
proportsionaalseid meetmeid, mida nad 
peavad vajalikuks "suurepäraseks" või 
"heaks" klassifitseeritud suplusvete arvu 
suurendamiseks.

Justification

See amendment 2.

Muudatusettepanek 4
Artikli 5 lõike 4 punkti a alapunkt ii a (uus)

ii a) reostuse ja saaste puhul 
alarmeeritakse avalikkust selge ja lihtsa 
hoiatusmärguandega ning teavitatakse 
samuti kõikidest võetud meetmetest.

Justification

Reinstates text of Amendment 18 at first reading, adopted on 21 October 2003, (OJ C 82, 
1.4.2004).
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Muudatusettepanek 5
Artikli 6 lõike 1 allmärkus

1Kuus aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

1Viis aastat pärast käesoleva direktiivi 
jõustumist.

Justification

Reinstates part of Amendment 12 at first reading, adopted on 21 October 2003, (OJ C 82, 
1.4.2004).

Muudatusettepanek 6
Artikkel 7

Liikmesriigid tagavad õigeaegselt 
piisavate haldusmeetmete võtmise, kui 
neile on teatavaks saanud ootamatud 
asjaolud, millel on või võiks arvatavalt 
olla ebasoodne mõju suplusvee 
kvaliteedile ja suplejate tervisele. Need 
meetmed hõlmavad avalikkuse teavitamist 
ja vajadusel suplemise ajutist
keelustamist.

1. Liikmesriigid kehtestavad hädaolukorra 
plaanid olukordadeks nagu üleujutused, 
õnnetused või infrastruktuuri 
kahjustused, millel võib olla ebasoodne 
mõju suplusvee kvaliteedile. Nendes 
plaanides määratletakse võimalikud 
mõjude põhjused ja ohud, määratakse 
valve ja/või õigeaegse hoiatamise 
süsteemid ja antakse juhiseid kahjustuste 
vältimiseks või vähendamiseks.
2. Liikmesriigid tagavad, et luuakse, 
täiustatakse või hooldatakse 
laiaulatuslikke riiklikke ja/või kohalikke 
valve ja õigeaegse hoiatamise süsteeme, 
mis: 
a) tuvastavad reostuse juhtusid, 
sealhulgas äärmuslikest 
ilmastikutingimustest tingitud juhtusid või 
taoliste juhtudega kaasnevaid tõsiseid 
ohte, millel võib olla ebasoodne mõju 
suplusvee kvaliteedile;
b) teavitavad taolistest juhtudest või 
ohtudest kiirelt ja selgelt asjaomaseid riigi 
ametiasutusi;
c) rahvatervist ähvardava ohu korral 
levitavad isikute hulgas, keda see võib 
puudutada, kogu olulist riigi ametiasutuse 
käsutuses olevat teavet, mis aitaks 
avalikkusel vältida või vähendada 
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kahjusid;
d) annavad asjaomastele riigi 
ametiasutustele ja vajadusel avalikkusele 
soovitusi ennetus- ja järelmeetmete kohta;

e) tagavad, et hädaolukorra puhul 
paigaldatakse suplusalade 
hästinähtavatesse kohtadesse ajutised 
hoiatusmärgid;
3. Liikmesriigid tagavad, et asjaomastel 
riigi ametiasutustel oleks vajalik 
suutlikkus selliste juhtude või ohtudega 
tegelemiseks vastavalt asjakohasele 
hädaolukorra plaanile.
4. Suplusvee kvaliteediga seotud juhtude 
ja ohtudega seotud valve ja õigeaegse
hoiatamise süsteeme, hädaolukorra 
plaane ning probleemidega tegelemiseks 
vajalikku suutlikkust võib ühitada muude 
valdkondade analoogsete meetmetega.

Justification

Reintroduction of Article 12 of the initial Commission text as amended by the Parliament, 
Amendment 15 at first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 1.4.2004).

Muudatusettepanek 7
Artikkel 11

Liikmesriigid soodustavad avalikkuse 
osalemist käesoleva direktiivi 
rakendamisel, nähes asjaomastele 
isikutele ette võimalused soovituste, 
märkuste ja kaebuste esitamiseks. 
Pädevad ametiasutused võtavad täpselt 
arvesse kogu saadud teabe.

Liikmesriigid tagavad, et konsulteeritakse 
kõikide huvirühmadega, sealhulgas 
kohalikul tasandil, ja et neil 
võimaldatakse osaleda suplusvete, 
suplusveeprofiilide ja haldusmeetmete 
nimekirja koostamisel, läbivaatamisel ja 
täiendamisel. Liikmesriigid teavitavad 
komisjoni ja avalikkust sellest, kuidas see 
on korraldatud.

Justification

Reinstates Amendment 20 at first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 1.4. 2004)
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Muudatusettepanek 8
Artikli 12 lõike 1 punkt b

b) suplusvee üldkirjeldus mittetehnilises 
keeles, mis põhineb vastavalt III lisale 
määratud suplusvee profiilil;

b) suplusvee üldkirjeldus mittetehnilises 
keeles, mis põhineb vastavalt III lisale 
määratud suplusvee profiilil; selles tuleb 
selgelt välja tuua komisjoni heaks 
kiidetud tingmärgid, millega teavitatakse 
kasutajaid suplusvee kvaliteedi 
hetketasemest;

Justification

Reinstates parts of Amendment 21 at first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 
1.4. 2004).

Muudatusettepanek 9
Artikli 12 lõike 1 punkt f a (uus)

f a) vee, kus tavaliselt harrastatakse muid 
huvitegevusi, kvaliteeti puudutav teave, 
eeldusel, et sellised veed on eriti ohustatud 
asulareoveest ja/või muudest reostuse 
allikatest.

Justification

Reinstates Amendment 7 at first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 1.4. 2004).

Muudatusettepanek 10
Artikli 12 lõige 1 a (uus)

1 a. Hädaolukorra puhul teevad riigi 
ametiasutused koostööd kõikide 
huvirühmadega tagamaks, et avalikkust 
teavitatakse kõikvõimalikest ohtudest 
selgelt ja üheselt suplusalale ajutiselt 
paigaldatud hoiatusmärkidega.

Justification

Reinstates Amendment 24 at first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 1.4. 2004).

Muudatusettepanek 11
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Artikli 12 lõike 2 esimese lõigu sissejuhatav osa 

2. Liikmesriigid kasutavad asjakohast 
meediat ja tehnoloogiat, sealhulgas 
internetti, et levitada aktiivselt ja 
õigeaegselt suplusvete kohta käivat teavet, 
mis on nimetatud lõikes 1 ja samuti 
alljärgnevat teavet:

2. Liikmesriigid kasutavad asjakohast 
meediat ja tehnoloogiat, sealhulgas 
internetti, et levitada aktiivselt ja 
õigeaegselt suplusvete kohta käivat teavet, 
sealhulgas vähemalt selle inglis- ja 
prantsuskeelset tõlget, mis on nimetatud 
lõikes 1 ja samuti alljärgnevat teavet:

Justification

Reinstates Amendment 25 at first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 1.4. 2004).

Muudatusettepanek 12
Artikli 12 lõike 2 esimese lõigu punkt b

b) viimase kolme aasta jooksul tehtud 
kõikide suplusvete klassifitseerimised ning 
nende suplusvete profiilid, sealhulgas 
pärast viimast klassifitseerimist vastavalt 
käesolevale direktiivile läbiviidud kontrolli 
tulemused;

b) viimase kolme aasta jooksul tehtud 
kõikide suplusvete klassifitseerimised ning 
nende suplusvete profiilid, sealhulgas 
pärast viimast klassifitseerimist vastavalt 
käesolevale direktiivile läbiviidud kontrolli 
tulemused; vee kontrolli tulemused 
tehakse internetis kättesaadavaks ühe 
nädala jooksul;

Justification

Reinstates Amendment 26 at first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 1.4. 2004).

Muudatusettepanek 13
Artikli 12 lõige 4

4. Liikmesriigid ja komisjon kasutavad 
avalikkuse teavitamisel võimalusel 
geograafilise viitamise tehnoloogiat ja 
esitavad selle teabe selgelt ja üheselt, 
kasutades eriti hoiatusmärke.

4. Komisjon töötab pärast liikmesriikide, 
turistide ja tarbijate organisatsioonide 
ning muude huvirühmade kuulamist kahe 
aasta jooksul välja lihtsa ja ühese 
tingmärkide süsteemi, mida liikmesriikide, 
piirkondlikud või kohalikud ametivõimud, 
turismitööstus jt saaksid kasutada 
erinevatel juhtudel, ning mis oleks üks 
mitmest avalikkuse teavitamiseks välja 
töötatud teabevahendist. Süsteem tuleb 
teha kättesaadavaks ELi veebilehel.
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Justification

Reinstates Amendment 27 at first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 1.4. 2004).

Muudatusettepanek 14
Artikli 14 lõige 3

3. Selle raporti ja laiendatud 
mõjuhindamise taustal võib komisjon 
vajadusel lisada oma raportile käesoleva 
direktiivi muudatusettepanekud.

3. Selle raporti ja laiendatud 
mõjuhindamise taustal vaatab komisjon 
hiljemalt 2020. aastaks läbi käesoleva 
direktiivi, eriti seoses suplusveekvaliteedi 
näitajatega, ja esitab vajadusel 
asjakohased õigusakti ettepanekud 
vastavalt asutamislepingu artiklile 251.

Justification

Reinstates Amendment 28 at first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 1.4. 2004).

Muudatusettepanek 15
I lisa tabel 1 "Maismaavesi"

Tabel 1 kustutatakse

Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.

Muudatusettepanek 16
I lisa tabeli 2 pealkiri

RANNIKUVESI JA ÜLEMINEKUVESI MAISMAAVESI, RANNIKUVESI JA 
ÜLEMINEKUVESI

Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.

Muudatusettepanek 17
I lisa tabeli 2 1. rea veerg D "Rahuldav"

200** 180**
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Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.

Muudatusettepanek 18
I lisa tabeli 2 2. rea veerg D "Rahuldav"

500** 450**

Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.
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EXPLANATORY STATEMENT

The European Parliament adopted the Commission proposal for a 'directive of the European 
Parliament and of the Council concerning the management of bathing water quality and 
repealing Directive 76/160/EEC' at the part-session on 21 October 2003, with a number of 
amendments. The Council's common position of 20 December 2004 incorporates a large 
number of Parliament's amendments, but a number of others are not included. On these points 
the common position probably represents a compromise between the various national 
interests, which play a significant role in the drawing up of this directive.

Parliament must now consider which of the amendments adopted at first reading it now 
wishes to reintroduce at second reading.

The rapporteur takes the view that the original 1976 directive needed updating, but asked at 
first reading whether bathing water quality in Europe must still be regulated from Brussels.

An aspect to which Parliament paid attention at first reading was the legal basis for the 
proposed bathing water directive. Article 175 (1) was chosen as the legal basis. That means 
that the Commission has drawn up this directive within the context of environmental 
legislation. The Commission justifies its approach mainly by referring to the effects on 
tourism. It was suggested that this legislation should come under Article 95 on the free 
movement of persons.

Despite the doubts about subsidiarity and the legal basis, the proposal was adopted at first 
reading.

Among the amendments by Parliament not incorporated by the Council, two stand out in 
particular.

Firstly, the Council's decision not to extend the scope of the directive to apply to other 
recreational activities. If water used for other recreational activities than bathing is not to fall 
within the scope of this directive, the recreational users concerned must at least be informed 
about the quality of the waters where they are engaging in such activities. In that way they can 
make a considered choice in each case as to whether they wish to practise such activities in 
the waters concerned.

Secondly, the Council has introduced a distinction between inland waters and coastal waters.
Until the distinction between inland and coastal waters is supported by scientific evidence and 
therefore credible, it is completely incomprehensible to citizens that inland waters should not 
have to meet the same requirements as coastal waters. The rapporteur is accordingly 
proposing to abolish this distinction and bring the text into line with the original Commission 
proposal.

On the other hand, there is something to be said for the additional classification of quality, 
'sufficient', introduced by the Council. An additional classification that would provide the 
same level of health protection as the minimum requirements of the existing directive acts as a 
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stepping stone to 'good' or 'excellent' quality.

In order to motivate the Member States to strive to achieve better bathing water quality, good 
information is very important. It cannot therefore be emphasised enough that the public must 
have good access to information both via the Internet and at the bathing locations themselves.
Every recreational user cannot, after all, be expected to have a laptop with him/her at the coast 
in order to check whether water complies with the required standards. In addition, the 
information available must be up-to-date and not show the bathing water quality for a year 
ago, and it should be provided in at least English and French.

The Council emphasises in its statement of reasons the use of signs and symbols, but this is 
not adequately reflected in the wording of the common position. It is necessary to strengthen 
the wording by reintroducing an amendment adopted by Parliament at first reading which 
provides for the Commission to develop a simple, standardised system of symbols.

The Council deviates from the original proposal in limiting the article on emergency plans. A 
large number of floods have again recently occurred in several Member States, and precisely 
now is the time for an article on emergency plans, including the provision of related 
information to the public.

It is also possible to improve the common position with regard to public participation. It is 
therefore recommended that Parliament's amendment from first reading on this point be 
reintroduced.


