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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér 
dőlt betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az 
illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg előkészítésének elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

a fürdővizek minőségének kezeléséről és a 76/160/EGK irányelv visszavonásáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására vonatkozó tanácsi közös 
álláspontról
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– tekintettel az első olvasat során elfogadott álláspontjára1 a Bizottságnak a Parlamenthez és 
a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2002)0581)2 és a módosított javaslatra 
(COM(2004)0254)3 vonatkozóan,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel az Eljárási Szabályzat 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságnak a 
második olvasatra vonatkozó ajánlására (A6-0000/2005),

1. jóváhagyja a közös álláspontot annak módosított formájában;

2. utasítja Elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz.

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) Megfelelő vészhelyzeti tervet –
beleértve a korai figyelmeztető 
rendszereket – kell kidolgozni olyan 
kivételes események, mint árvíz vagy az 
infrastruktúra összeomlása esetére a 
polgárok védelme és mindezekről időben 
való értesítése céljából.

  
1 HL C 82 E szám, 2004.01.04, 115.o.
2 HL C 45 E szám, 2003.02.25, 127.o.
3 A Hivalatos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

A 12. preambulumbekezdés visszahelyezése az előzetes, Bizottság által javasolt szövegbe. A 6. 
módosításhoz kapcsolódva.

Módosítás: 2
5. cikk, (2) bekezdés

2. Ezen irányelv követelményei szerint az 
első osztályozásnak a 2015-ös fürdőszezon 
végéig el kell készülnie.

2. Ezen irányelv követelményei szerint az 
első osztályozásnak a 2011-es fürdőszezon 
végéig el kell készülnie.

Indokolás

Módosítja a Tanács közös álláspontjában bevezetett új elemet.

Módosítás: 3
5. cikk, (3) bekezdés

3. A tagállamoknak el kell érniük, hogy a 
2015-ös fürdőszezon végére minden 
fürdővíz legalább „kielégítő” minősítést 
kapjon. Olyan valóságnak megfelelő és 
arányos intézkedéseket kell hozniuk, 
amelyek alkalmasak a „kiváló” vagy „jó” 
minősítésű fürdővizek számának 
növelésére.

3. A tagállamoknak el kell érniük, hogy a 
2011-ös fürdőszezon végére minden 
fürdővíz legalább „kielégítő” minősítést 
kapjon. Olyan valóságnak megfelelő és 
arányos intézkedéseket kell hozniuk, 
amelyek alkalmasak a „kiváló” vagy „jó” 
minősítésű fürdővizek számának 
növelésére.

Indokolás

Lásd a 2. módosítást.

Módosítás: 4
5. cikk, (4) bekezdés, a) pont, ii a) pont (új)

(ii a) a nyilvánosságot egy egyértelmű és 
egyszerű figyelmeztető jel riasztja, 
valamint tájékoztatja a 
környezetszennyezés/fertőzés okairól, és a 
meghozott intézkedésekről.
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Indokolás
Újból beiktatja a 2003. október 21-én első olvasatra jóváhagyott 18. módosítás szövegét (HL 
C 82. szám, 2004.04.01).

Módosítás: 5
6. cikk, (1) bekezdés, lábjegyzet

1Ezen irányelv hatályba lépése után hat
évvel.

1Ezen irányelv hatályba lépése után öt
évvel.

Indokolás

Újból beiktatja a 2003. október 21-én első olvasatra jóváhagyott 12. módosítás szövegének 
egy részét (HL C 82. szám, 2004.04.01).

Módosítás: 6
7. cikk

A tagállamoknak kellő időben és megfelelő 
módon intézkedniük kell, amennyiben 
olyan váratlan helyzetről szereznek 
tudomást, amely kedvezőtlenül hat vagy 
hathat a fürdővizekre vagy a fürdőzők 
egészségére. Az ilyen intézkedésbe 
beleértendő a nyilvánosság tájékoztatása –
és amennyiben szükséges – a fürdőzés 
ideiglenes betiltása.

1. A tagállamoknak vészhelyzeti tervvel 
kell rendelkezniük olyan esetekre, mint 
például az árvíz, baleset, vagy 
infrastruktúra összeomlása, melyek 
kedvezőtlenül hathatnak a fürdővizek 
minőségére. Az ilyen terveknek 
azonosítaniuk kell a lehetséges okokat és 
a hatások kockázatát, továbbá megfigyelő 
és/vagy korai előrejelző rendszereket kell 
létrehozniuk, valamint útmutatást kell 
adniuk a kármegelőzésre illetve enyhítésre 
vonatkozóan.
2. A tagállamoknak olyan átfogó nemzeti 
és/vagy helyi megfigyelő és korai 
előrejelző rendszereket kell létrehozniuk, 
fejleszteniük vagy fenntartaniuk, 
amelyek:
(a) megállapítják a környezetszennyezés 
tényét, vagy az ilyen esetből, beleértve a 
szélsőséges időjárás okozta esetet is, 
adódó súlyos veszélyt, mely kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a fürdővizek minőségét;
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(b) haladéktalan és egyértelmű értesítést 
adnak az érintett hatóságoknak az ilyen 
eseményekről vagy azok kockázatáról;
(c) a közegészséget fenyegető veszély 
esetén eljuttatják a hatóság birtokában 
álló a tárgyra vonatkozó információt az 
érintett személyekhez, mely információ 
segítheti őket a kár megelőzésében illetve 
enyhítésében;
d) ajánlást tesznek az illetékes 
hatóságnak, és adott esetben a 
nyilvánosságnak is, a megelőző és 
helyreállítási intézkedéseket illetően;

(e) biztosítják, hogy vészhelyzetben 
ideiglenes jelzések kerülnek ki a 
frekventált fürdőhelyeken.
3. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, 
hogy az illetékes hatóságok 
rendelkezzenek a szükséges kapacitással, 
mellyel – a vonatkozó vészhelyzeti tervvel 
összhangban – reagálni tudnak az ilyen 
esetekre vagy veszélyre.
4. A fürdővizek minőségét veszélyeztető 
eseményekkel kapcsolatos megfigyelő és 
korai előrejelző rendszerek, vészhelyzeti 
tervek és reagálási képesség 
összehangolható a más ügyekben 
használtakéval.

Indokolás

A Parlament által módosított, előzetesen bizottsági szöveg 12. cikkének, a 2003. október 21-
én az első olvasatra jóváhagyott 15. módosítás (HL C 82. szám, 2004.04.01) visszahelyezése.

Módosítás: 7
11. cikk

A tagállamoknak bátorítaniuk kell a 
nyilvánosság részvételét ezen irányelv 
végrehajtásában azáltal, hogy az érintett 
nyilvánosság számára lehetőséget 
teremtenek a vélemény, megjegyzés és 

A tagállamok biztosítsák, hogy minden 
érdekelt fél – a helyi szintűeket is 
beleértve – véleményét kikérjék, és 
számára lehetővé tegyék a fürdővizek, 
fürdővíz profilok és igazgatási 
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panasz megfogalmazására. Az illetékes 
hatóság bánjon megfelelően a megszerzett 
információval.

intézkedések listájának összeállításában, 
felülvizsgálatában és frissítésében való 
részvételt. A tagállamok értesítsék a 
Bizottságot és a nyilvánosságot a fentebb 
foglaltak megszervezésének módjáról.

Indokolás

Újból beiktatja a 2003. október 21-én első olvasatra jóváhagyott 20. módosítás szövegét (HL 
C 82. szám, 2004.04.01)

Módosítás: 8
12. cikk, (1) bekezdés, b) pont 

(b) a fürdővíz általános, nem szaknyelven 
történő jellemzése, mely a III. melléklettel 
összhangban lévő fürdővíz profil alapján 
készült;

(b) a fürdővíz általános, nem szaknyelven 
történő jellemzése, mely a III. melléklettel 
összhangban lévő fürdővíz profil alapján 
készült. .A Bizottság által jóváhagyott 
jelzésnek jól láthatóan kell tájékoztatnia 
fürdőzőket a fürdővíz jelenlegi 
minőségéről;

Indokolás

Újból beiktatja a 2003. október 21-én első olvasatra jóváhagyott 21. módosítás szövegének 
egy részét (HL C 82. szám, 2004.04.01).

Módosítás: 9
12. cikk, (1) bekezdés, f a) pont (új)

(fa) a hagyományosan egyéb szabadidős 
tevékenységre is használt víz minőségére 
vonatkozó információ, feltéve, hogy az 
ilyen vizeket kiváltképp veszélyezteti a 
városi szennyvízből vagy egyéb forrásból 
származó szennyezés.

Indokolás

Újból beiktatja a 2003. október 21-én első olvasatra jóváhagyott 7. módosítás szövegét (HL C 
82. szám, 2004.04.01)
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Módosítás: 10
12. cikk, (1a) bekezdés (új)

1a. Vészhelyzet esetén a hatóságoknak 
együtt kell működniük minden érdekelt 
féllel, hogy a fürdőhelyen elhelyezett 
ideiglenes táblákkal egyértelműen és 
következetesen tájékoztatni tudják a 
nyilvánosságot a várható veszélyről.

Indokolás

Újból beiktatja a 2003. október 21-én első olvasatra jóváhagyott 24. módosítás szövegét (HL 
C 82. szám, 2004.04.01).

Módosítás: 11
12. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés, bevezető rész

2. A tagállamok használják, az internetet is 
beleértve, a megfelelő médiumokat és 
technológiákat az 1. bekezdésben 
hivatkozott fürdővizekkel kapcsolatos 
információ, továbbá az alábbi információ 
aktív és haladéktalan terjesztése érdekében:

2. A tagállamok használják, az internetet is 
beleértve, a megfelelő médiumokat és 
technológiákat – ebbe beletartozik 
mindezek legalább angol és francia 
nyelvekre történő fordítása is – az 1. 
bekezdésben hivatkozott fürdővizekkel 
kapcsolatos információ, továbbá az alábbi 
információ aktív és haladéktalan terjesztése 
érdekében:

Indokolás

Újból beiktatja a 2003. október 21-én első olvasatra jóváhagyott 25. módosítás szövegét (HL 
C 82. szám, 2004.04.01).

Módosítás: 12
12. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés, b) pont

(b) az elmúlt három évben a fürdővizek és 
a fürdővíz profiljának osztályozását, 
beleértve a legutóbbi osztályozás óta ezen 
irányelvvel összhangban végzett 
monitoring eredményeit is;

(b) az elmúlt három évben a fürdővizek és 
a fürdővíz profiljának osztályozását, 
beleértve a legutóbbi osztályozás óta ezen 
irányelvvel összhangban végzett 
monitoring eredményeit is. A víz 
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ellenőrzésének eredményeit egy héten 
belül közzé kell tenni az interneten is;

Indokolás

Újból beiktatja a 2003. október 21-én első olvasatra jóváhagyott 26. módosítás szövegét (HL 
C 82. szám, 2004.04.01).

Módosítás: 13
12. cikk, (4) bekezdés

4. A tagállamoknak és a Bizottságnak –
ahol lehetséges a geo-referenciális 
technológia segítségével –egyértelműen és 
következetesen, főként jelek és 
szimbólumok használata által 
tájékoztatniuk kell a nyilvánosságot.

4. A Bizottságnak a tagállamok, az 
illetékes turista és fogyasztói szervezetek 
valamint egyéb érdekelt felek 
meghallgatása után két éven belül ki kell 
fejlesztenie egy egyszerű, szabványosított 
szimbólum-rendszert, melyet – a 
nyilvánosság tájékoztatását szolgáló, a 
sokfajta információs eszköz egyikeként –a 
tagállamok, a regionális vagy helyi 
hatóságok, az idegenforgalom, stb. 
különböző ügyekben használhatnak. A 
rendszernek elérhetőnek kell lennie az EU 
honlapján.

Indokolás

Újból beiktatja a 2003. október 21-én első olvasatra jóváhagyott 27. módosítás szövegét (HL 
C 82. szám, 2004.04.01).

Módosítás: 14
14. cikk, (3) bekezdés

3. A jelentés valamint a kiterjesztett 
hatásvizsgálat fényében a Bizottság adott 
esetben, kiegészítheti jelentését ezen 
irányelv módosítására tett javaslattal.

3 A jelentés valamint a kiterjesztett 
hatásvizsgálat fényében a Bizottság 2020-
nál nem később felülvizsgálja ezen 
irányelvet különös tekintettel a fürdővíz 
minőségét jelző paraméterekre, és 
amennyiben szükséges, megfelelő 
jogalkotási javaslatot tesz a Szerződés 251. 
cikkével összhangban.
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Indokolás

Újból beiktatja a 2003. október 21-én első olvasatra jóváhagyott 28. módosítás szövegét (HL 
C 82. szám, 2004.04.01).

Módosítás: 15
I. Melléklet, 1. táblázat „Belvizekre”

1. táblázat törölve

Indokolás

Módosítja a Tanács közös álláspontja által bevezetett új elemet.

Módosítás: 16
I. Melléklet, 2. táblázat, cím

PARTI VIZEKÉS ÁTMENETI VIZEK BELVIZEK, PARTI VIZEK ÉS 
ÁTMENETI VIZEK

Indokolás

Módosítja a Tanács közös álláspontja által bevezetett új elemet.

Módosítás: 17
I. Melléklet, 2. táblázat, 1. sor, D oszlop „Kielégítő”

200** 180**

Indokolás

Módosítja a Tanács közös álláspontja által bevezetett új elemet.

Módosítás: 18
I. Melléklet, 2. táblázat, 2. sor, D oszlop „Kielégítő”

500** 450**

Indokolás

Módosítja a Tanács közös álláspontja által bevezetett új elemet.
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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, 
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'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 
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.


