
PR\555519LT.doc PE 353.641v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas

NEGALUTINIS
2002/0254(COD)

18.2.2005

***II
REKOMENDACIJOS 
PROJEKTAS ANTRAJAM 
SVARSTYMUI
dėl Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl maudyklių kokybės valdymo priėmimo ir Direktyvos 
76/160/EEB panaikinimo
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetas

Pranešėjas: Jules Maaten



PE 353.641v01-00 2/1 PR\555519LT.doc

LT

PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultacinė procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą)

Teisės akto teksto keitimai

Parlamento pakeitimuose redaguotas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu atitinkamiems techniniams 
skyriams nurodo tas teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti 
rengiant galutinį tekstą (pvz. akivaizdžias klaidas, ar praleistas teksto 
varianto tam tikra kalba vietas). Šiems siūlomiems pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos bendrosios pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
maudyklių kokybės valdymo priėmimo ir Direktyvos 76/160/EEB panaikinimo
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– atsižvelgdamas į savo pirmojo svarstymo poziciją1 dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui 
ir Tarybai (KOM(2002)0581)2 ir iš dalies pakeistą pasiūlymoą(KOM(2004)0254)3,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
rekomendacijas antrajam svarstymui (A6-0000/2005),

1. pritaria iš dalies pakeistai bendrajai pozicijai;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento siūlomi pakeitimai

Pakeitimas 1
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Siekiant laiku informuoti ir 
apsaugoti visuomenę nuo kritinių įvykių, 
pvz., potvynių ar infrastruktūrų avarijų, 
reikia parengti ypatingų situacijų planus, 
apimančius išankstinio įspėjimo 
sistemas).

Justification

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

Pakeitimas 2
  

1 OL C 82 E, 2004 4 1, p. 115.
2 OL C 45 E, 2003 2 25, p. 127.
3 Dar nepaskelbta OL.



PE 353.641v01-00 6/1 PR\555519LT.doc

LT

5 straipsnis, 2 dalis 

2. Pirmoji klasifikacija pagal šios 
direktyvos reikalavimus turi būti baigta iki 
2015 m. maudymosi sezono pabaigos.

2. Pirmoji klasifikacija pagal šios 
direktyvos reikalavimus turi būti baigta iki 
2011 m. maudymosi sezono pabaigos.

Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.

Pakeitimas 3
5 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
iki 2015 m. maudymosi sezono pabaigos 
visos maudyklės bus bent patenkinamos 
būklės. Jos turi imtis realių ir suderintų 
priemonių, kurios padėtų padidinti 
„puikiomis“ ar „geromis“ laikomų 
maudyklių skaičių.

3. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad 
iki 2011 m. maudymosi sezono pabaigos 
visos maudyklės bus bent patenkinamos 
būklės. Jos turi imtis realių ir suderintų 
priemonių, kurios padėtų padidinti 
„puikiomis“ ar „geromis“ laikomų 
maudyklių skaičių. 

Justification

See amendment 2.

Pakeitimas 4
5 straipsnio 4 dalies a punktas, iia papunktiss (naujas)

(iia visuomenė įspėjama aiškiais ir 
paprastais signalais, taip pat 
informuojama apie taršos priežastis bei 
priemones, kurių buvo imtasi.

Justification

Reinstates text of Amendment 18 at first reading, adopted on 21 October 2003, (OJ C 82, 
1.4.2004).

Pakeitimas 5
6 straipsnio 1 dalies išnaša

1 Sueis šešeri metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos.

1 Sueis penkeri metai nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo datos.
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Justification

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

Pakeitimas 6
7 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad susidarius 
nenumatytoms situacijoms, kurios 
neigiamai veikia arba pagrįstai galėtų 
neigiamai paveikti maudyklių kokybę ir 
besimaudančiųjų sveikatą, bus laiku ir 
tinkamai panaudotos valdymo priemonės. 
Tokioms priemonėms priskiriamas 
visuomenės informavimas ir, jei būtina, 
laikinas draudimas maudytis. 

1. Valstybės narės parengia kritinių 
situacijų planus tokiems įvykiams, kaip 
potvyniai, nelaimingi atsitikimai ar 
infrastruktūros avarijos, kurie neigiamai 
veikia maudyklių kokybę. Šiuose planuose 
nurodomos galimos priežastys, poveikio 
grėsmės, numatomos stebėsenos ir (arba) 
išankstinio įspėjimo sistemos, pateikiami 
nurodymai, kaip išvengti ar 
sumažintižalą. 
2. Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
sudaromos, tobulinamos ir prižiūrimos 
valstybinės ir (arba) vietinės stebėsenos 
bei išankstinio įspėjimo sistemos, kurios:
a) nustato užterštumo atvejus ar tokių 
atvejų grėsmes, įskaitant atvejus dėl 
nepaprastų oro sąlygų, kurios neigiamai 
veikia maudyklių kokybę;

b) skubiai ir aiškiai praneša atsakingoms 
valdžios įstaigoms apie tokius atvejus bei 
grėsmes;
c) kilus bet kokiam neišvengiamam 
pavojui visuomenės sveikatai, informuoja 
asmenis, kuriems tiesiogiai gresia 
pavojus, atskleidžia jiems visą svarbią 
valdžios institucijoms prieinamą 
informaciją, kuri galėtų padėti išvengti 
žalos ar ją sumažinti;
d) teikia rekomendacijas atsakingoms 
valdžios institucijoms ir prireikus 
visuomenei apie prevencinius ir 
atkuriamuosius veiksmus;
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e) užtikrina, kad susidarius ypatingai 
situacijai, gerai matomose vietose prie 
maudyklių būtų iškabinti laikini ženklai.
3. Valstybės narės užtikrina, kad 
atsakingos valdžios institucijos turėtų 
reikiamų pajėgumų reaguoti į tokius 
įvykius ar grėsmes pagal kritinių situacijų 
planą. 
4. Stebėsenos ir išankstinio įspėjimo 
sistemos, kritinių situacijų planai ir 
reagavimo pajėgumai, kurių reikia 
siekiant išvengti šių įvykių keliamo 
pavojaus maudyklių kokybei, gali būti 
derinami su kitomis apsaugos sistemomis.

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).

Pakeitimas 7
11 straipsnis 

Valstybės narės, suteikdamos visuomenei 
galimybių teikti pasiūlymus, pastabas ar 
nusiskundimus, ragina ją dalyvauti 
įgyvendinant šią direktyvą. 
Kompetentingos valdžios institucijos 
privalo atsižvelgti į visą gaunamą 
informaciją.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų 
konsultuojamasi su visomis 
suinteresuotomis šalimis, įskaitant ir 
nacionaliniu lygmeniu, joms leidžiama 
dalyvauti sudarant, tikrinant, atnaujinant 
maudyklių sąrašą, rengiant maudyklių 
charakteristikas ir nustatant jų valdymo 
būdus. Valstybės narės informuoja 
Komisiją ir visuomenę, kokiais būdais tai 
organizuojama.

Justification

Reinstates Amendment 20 at first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 1.4. 2004)

Pakeitimas 8
12 straipsnio 1 dalies b punktas

b) bendrojo pobūdžio maudyklių 
aprašymas ne techniniais terminais 
grindžiamas pagal III priedo nuostatas 

b) bendrojo pobūdžio maudyklių 
aprašymas ne techniniais terminais 
grindžiamas pagal III priedo nuostatas 
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sudaryta maudyklės charakteristika; sudaryta maudyklės charakteristika. Gerai 
matomoje vietoje turi būti Komisijos 
patvirtintas simbolis, kuriuo naudotojai 
informuojami apie esamą maudyklės 
kokybės būklę;

Justification

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

Pakeitimas 9
12 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

fa) informacija apie paprastai rekreacijai 
naudojamo vandens kokybę tuo atveju, jei 
šiam vandeniui ypatingą užteršimo 
grėsmę kelia miesto nuotekos ir (arba) kiti 
taršos šaltiniai.

Justification

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

Pakeitimas 10
12 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Susidarius kritinei situacijai, valdžios 
įstaigos bendradarbiauja su visomis 
suinteresuotomis šalimis siekiant 
užtikrinti, kad laikinais ženklais prie 
maudyklių visuomenė būtų aiškiai ir 
sklandžiai informuojama apie bet kokius 
galimus pavojus.

Justification

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

Pakeitimas 11
12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

2. Valstybės narės naudojasi atitinkamomis 
komunikacijos priemonėmis bei 

2. Valstybės narės naudojasi atitinkamomis 
komunikacijos priemonėmis bei 
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technologijomis, taip pat ir internetu, kad 
galėtų aktyviai ir greitai paskelbti 1 dalyje 
minimą informaciją apie maudykles, taip 
pat ir šią informaciją:

technologijomis, taip pat ir internetu, kad 
galėtų aktyviai ir greitai paskelbti 1 dalyje 
minimą informaciją apie maudykles,
išverstą bent jau į anglų ir prancūzų 
kalbas, taip pat ir šią informaciją: 

Justification

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

Pakeitimas 12
12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

(b) Kiekvienos maudyklės klasifikaciją per 
pastaruosius trejus metus bei maudyklės 
charakteristiką, įskaitant ir stebėsenos, 
atliktos pagal šios direktyvos nuostatas po 
paskutinės klasifikacijos, rezultatus;

(b) Kiekvienos maudyklės klasifikaciją per 
pastaruosius trejus metus bei maudyklės 
charakteristiką, įskaitant ir stebėsenos, 
atliktos pagal šios direktyvos nuostatas po 
paskutinės klasifikacijos, rezultatus. 
Vandens kokybės patikros rezultatai 
paskelbiami internete per savaitę;

Justification

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

Pakeitimas 13
12 straipsnio 4 dalis

4. Kai tik įmanoma, valstybės narės ir 
Komisija , naudodamosi georeferencine 
technologija, privalo paskleisti 
informaciją visuomenei ir pateikti ją 
aiškiais ir suprantamais ženklais bei 
simboliais.

4. Komisija, išklausiusi valstybes nares, 
atitinkamas turizmo ir vartotojų 
organizacijas, per dvejus metus privalo 
sukurti paprastą standartizuotą simbolių 
sistemą, kurią, kaip vieną iš visuomenės 
informavimo priemonių, gali naudoti 
valstybių narių, regioninių ir vietos 
valdžios institucijos, turizmo pramonė ir 
kt.. . Sistema turi būti prieinama ES 
tinklalapyje.

Justification

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

Pakeitimas 14
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14 straipsnio 3 dalis

3. Atsižvelgdama į šią ataskaitą ir į 
išplėstinį poveikio vertinimą, Komisija, 
prireikus, kartu su ataskaita gali pateikti 
ir šią direktyvos pakeitimų pasiūlymų.

3. Atsižvelgdama į šią ataskaitą ir į 
išplėstinį poveikio vertinimą, Komisija ne 
vėliau kaip iki 2020 m. peržiūri šią 
direktyvą, visų pirma atkreipdama dėmesį 
į maudyklių vandens kokybės rodiklius ir, 
prireikus, Sutarties 251 straipsnyje 
nustatyta tvarka pateikia atitinkamų teisės 
aktų pasiūlymus.

Justification

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

Pakeitimas 15
I priedo 1 lentelė „Vidaus vandenys“

1 lentelė išbraukta

Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.

Pakeitimas 16
I priedas ,2 lentelė, antraštinė dalis

PAKRANČIŲ VANDENYS IR 
TARPINIAI VANDENYS

VIDAUS VANDENYS, PAKRANČIŲ 
VANDENYS IR TARPINIAI 
VANDENYS

Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.

Pakeitimas 17
I priedo 2 lentelės 1eilutės D stulpelis „Patenkinama kokybė“

200** 180**

Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.
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Pakeitimas 18
I priedo 2 lentelės 2 eilutės D stulpelis „Patenkinama kokybė“

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.


