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PR_COD_2am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de 
aanneming van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 
beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van Richtlijn 76/160/EEG
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2002)0581)2 en inzake het 
gewijzigde voorstel (COM(2004)0254)3,

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 62 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en voedselveiligheid (A6-0000/2005),

1. hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt, als geamendeerd door het 
Parlement;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 8 bis (nieuw)

(8 bis) Om het publiek tijdig te 
beschermen tegen en te informeren over 
uitzonderlijke gebeurtenissen zoals 
overstromingen of defecten in de 
infrastructuur, moeten rampenplannen 
worden ontwikkeld, met inbegrip van 
systemen voor vroegtijdige waarschuwing.

  
1 PB C 82 E van 1.4.2004, blz. 115.
2 PB C 45 E van 25.2.2003, blz. 127.
3 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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Motivering

Heropneming van overweging 12 van de oorspronkelijke tekst van de Commissie. Gekoppeld 
aan amendement 6.

Amendement 2
Artikel 5, lid 2

2. De eerste indeling overeenkomstig de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
uiterlijk aan het einde van het badseizoen 
van 2015 voltooid.

2. De eerste indeling overeenkomstig de 
voorschriften van deze richtlijn wordt 
uiterlijk aan het einde van het badseizoen 
van 2011 voltooid.

Motivering

Amendering van nieuw element in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad.

Amendement 3
Artikel 5, lid 3

3. De lidstaten zorgen ervoor dat aan het 
einde van het badseizoen van 2015 alle 
zwemwateren ten minste "aanvaardbaar" 
zijn. Zij nemen realistische en evenredige 
maatregelen die naar hun oordeel passend 
zijn om het aantal als "uitstekend" of 
"goed" ingedeelde zwemwateren te doen 
toenemen.

3. De lidstaten zorgen ervoor dat aan het 
einde van het badseizoen van 2011 alle 
zwemwateren ten minste "aanvaardbaar" 
zijn. Zij nemen realistische en evenredige 
maatregelen die naar hun oordeel passend 
zijn om het aantal als "uitstekend" of
"goed" ingedeelde zwemwateren te doen 
toenemen.

Motivering

Zie amendement 2.

Amendement 4
Artikel 5, lid 4, letter a), punt ii bis) (nieuw)

ii bis) het publiek wordt gewaarschuwd 
door middel van een duidelijk en 
eenvoudig waarschuwingsteken en wordt 
bovendien op de hoogte gebracht van de 
oorzaken van de verontreiniging en 
besmetting en van alle genomen 
maatregelen.
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Motivering

Heropneming van amendement 18 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 
(PB C 82 van 1.4.2004).

Amendement 5
Artikel 6, lid 1, voetnoot

1 Zes jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

1 Vijf jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn.

Motivering

Heropneming van een gedeelte van amendement 12 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 
oktober 2003 (PB C 82 van 1.4.2004).

Amendement 6
Artikel 7

De lidstaten zien erop toe dat er tijdig 
passende beheersmaatregelen worden 
genomen wanneer zij op de hoogte zijn 
van onverwachte situaties die een negatief 
effect hebben of redelijkerwijs kunnen 
hebben op de zwemwaterkwaliteit en op de 
gezondheid van de zwemmers. Deze 
maatregelen omvatten voorlichting van 
het publiek en, zo nodig, een tijdelijk 
zwemverbod.

1. De lidstaten stellen rampenplannen op 
voor situaties zoals overstromingen, 
ongevallen of defecten in de 
infrastructuur die een negatief effect op 
de zwemwaterkwaliteit kunnen hebben. In 
deze plannen worden de mogelijke 
oorzaken en risico's van effecten 
geïdentificeerd, bewakingssystemen en/of 
systemen voor vroegtijdige waarschuwing 
vastgelegd en richtsnoeren gegeven 
inzake preventie of beperking van schade.
2. De lidstaten dragen er zorg voor dat 
uitgebreide nationale en/of lokale 
bewakingssystemen en systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing worden 
opgezet, verbeterd en onderhouden, die : 
a) verontreinigingsincidenten of 
significante risico's van dergelijke 
incidenten die een negatief effect kunnen 
hebben op de zwemwaterkwaliteit, 
identificeren, met inbegrip van de 
gevolgen van extreme 
weersomstandigheden;
b) van dergelijke incidenten of risico's een 
snelle en duidelijke melding geven aan de 



PE 353.641v01-00 8/14 PR\555519NL.doc

NL

bevoegde overheidsinstanties;
c) bij dreigend gevaar voor de 
volksgezondheid, de inwoners die gevaar 
lopen alle relevante informatie 
verstrekken die bij de overheid 
beschikbaar is en die het publiek kan 
helpen schade te voorkomen of te 
beperken;
d) aanbevelingen doen aan de betrokken 
instanties en, zonodig, aan het publiek
met betrekking tot preventieve en 
herstelmaatregelen.
e) ervoor zorgen dat in geval van een 
noodsituatie op een in het oog springende 
plaats bij het zwemwater tijdelijke 
waarschuwingstekens worden 
aangebracht. 
3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
bevoegde overheidsinstanties de 
noodzakelijke capaciteit hebben om op 
dergelijke incidenten of risico's te 
reageren overeenkomstig het betrokken 
rampenplan.
4. Bewakingssystemen en systemen voor 
vroegtijdige waarschuwing, 
rampenplannen en reactiecapaciteiten 
met betrekking tot incidenten en 
bedreigingen voor de zwemwaterkwaliteit, 
kunnen worden gecombineerd met 
voorzieningen die met het oog op andere 
zaken getroffen zijn.

Motivering

Heropneming van artikel 12 van de oorspronkelijke tekst van de Commissie zoals gewijzigd 
door het Parlement. Amendement 15 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 
(PB C 82 van 1.4.2004).

Amendement 7
Artikel 11

De lidstaten moedigen participatie van het 
publiek bij de implementatie van deze 
richtlijn aan door het betrokken publiek 

De lidstaten zorgen ervoor dat alle 
belanghebbende partijen, ook op 
plaatselijk niveau, worden geraadpleegd 
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de kans te geven om voorstellen, 
opmerkingen of klachten te formuleren. 
De bevoegde autoriteit houdt naar 
behoren rekening met alle verkregen 
informatie.

en de mogelijkheid hebben om deel te 
nemen aan de opstelling, de herziening en 
de actualisering van de lijst van 
zwemwateren, het zwemwaterprofiel en de 
beheermaatregelen. De lidstaten brengen 
de Commissie en het publiek op de hoogte 
van de wijzen(n) waarop dit is 
georganiseerd.

Motivering

Heropneming van amendement 20 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 
(PB C 82 van 1.4.2004).

Amendement 8
Artikel 12, lid 1, letter b)

b) een algemene beschrijving van het 
zwemwater, in niet-technische 
bewoordingen, op basis van het 
overeenkomstig bijlage III vastgestelde 
zwemwaterprofiel;

b) een algemene beschrijving van het 
zwemwater, in niet-technische 
bewoordingen, op basis van het 
overeenkomstig bijlage III vastgestelde 
zwemwaterprofiel. Gebruikers worden 
door middel van een op een in het oog 
springende wijze aangebracht, door de 
Commissie goedgekeurd symbool op de 
hoogte gebracht van de huidige 
zwemwaterkwaliteit.

Motivering

Heropneming van delen van amendement 21 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 
2003 (PB C 82 van 1.4.2004).

Amendement 9
Artikel 12, lid 1, letter f bis) (nieuw)

f bis) informatie over de kwaliteit van 
water waarin traditioneel andere 
recreatieve activiteiten worden beoefend, 
mits bij deze wateren een bijzonder risico 
bestaat op verontreiniging door stedelijk 
afvalwater en/of andere 
verontreinigingsbronnen;
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Motivering

Heropneming van amendement 7 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 
(PB C 82 van 1.4.2004).

Amendement 10
Artikel 12, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. In geval van een noodtoestand 
werken de openbare autoriteiten met alle 
belanghebbende partijen samen teneinde 
te verzekeren dat het publiek op een 
duidelijke en coherente wijze door middel 
van tijdelijke waarschuwingstekens die ter 
plaatse in de badzone worden 
aangebracht, op de hoogte wordt gesteld 
van alle potentiële gevaren.

Motivering

Heropneming van amendement 24 uit eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 
(PB C 82 van 1.4.2004).

Amendement 11
Artikel 12, lid 2, alinea 1, inleidende formule

2. De lidstaten gebruiken passende media 
en technologieën, waaronder het internet, 
om de in lid 1 bedoelde informatie over de 
zwemwaterkwaliteit, alsmede de hieronder 
genoemde informatie, actief en snel te 
verspreiden:

De lidstaten gebruiken passende media en 
technologieën, waaronder het internet, om 
de in lid 1 bedoelde informatie over de 
zwemwaterkwaliteit, alsmede de hieronder 
genoemde informatie, met tenminste een 
Engelse en Franse vertaling, actief en snel 
te verspreiden:

Motivering

Heropneming van amendement 25 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 
(PB C 82 van 1.4.2004).

Amendement 12
Artikel 12, lid 2, alinea 1, letter b)

b) de indeling van elk zwemwater en het 
desbetreffende zwemwaterprofiel 

b) de indeling van elk zwemwater en het 
desbetreffende zwemwaterprofiel 
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gedurende de laatste drie jaar, inclusief de 
resultaten van de controles die sinds de 
laatste indeling overeenkomstig deze 
richtlijn zijn uitgevoerd;

gedurende de laatste drie jaar, inclusief de 
resultaten van de controles die sinds de 
laatste indeling overeenkomstig deze 
richtlijn zijn uitgevoerd. De resultaten van 
de inspectie van het water zijn binnen een 
week op internet beschikbaar.

Motivering

Heropneming van amendement 26 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 
(PB C 82 van 1.4.2004).

Amendement 13
Artikel 12, lid 4

4. De lidstaten en de Commissie 
verstrekken het publiek, waar mogelijk, 
informatie op basis van technologie met 
geografische referenties, en presenteren 
die op duidelijke en coherente wijze, in 
het bijzonder met gebruikmaking van 
tekens en symbolen.

4. Na raadpleging van de lidstaten, de 
betrokken toeristen- en 
consumentenorganisaties en andere 
belanghebbende partijen ontwikkelt de 
Commissie binnen twee jaar een 
eenvoudig gestandaardiseerd systeem van 
symbolen) die voor verschillende 
doeleinden gebruikt kunnen worden door 
de lidstaten, de regionale of plaatselijke 
autoriteiten, de toeristenindustrie, enz. als 
een van de instrumenten om het publiek 
informatie te verstrekken. Het systeem 
moet beschikbaar zijn op een website van 
de EU.

Motivering

Heropneming van amendement 27 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 
(PB C 82 van 1.4.2004).

Amendement 14
Artikel 14, lid 3

3. In het licht van dat verslag en van een 
uitvoerige effectbeoordeling doet de 
Commissie haar verslag, indien nodig, 
vergezeld gaan van voorstellen tot 
wijziging van deze richtlijn.

3. In het licht van dat verslag en van een 
uitvoerige effectbeoordeling herziet de 
Commissie deze richtlijn uiterlijk in 2020, 
met name de parameters voor de kwaliteit 
van het zwemwater, en dient zij zonodig 
overeenkomstig artikel 251 van het 
Verdrag wetgevingsvoorstellen in.
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Motivering

Heropneming van amendement 28 uit de eerste lezing, aangenomen op 21 oktober 2003 
(PB C 82 van 1.4.2004).

Amendement 15
Bijlage I, tabel 1, Binnenwateren

Schrappen

Motivering

Amendering van nieuw element in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad.

Amendement 16
Bijlage I, tabel 2, Titel

KUSTWATEREN EN 
OVERGANGSWATEREN

BINNENWATEREN, KUSTWATEREN 
EN OVERGANGSWATEREN

Motivering

Amendering van nieuw element in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad.

Amendement 17
Bijlage I, tabel 2, rij 1, kolom D4, Aanvaardbare kwaliteit

200** 180**

Motivering

Amendering van nieuw element in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad.

Amendement 18
Bijlage I, tabel 2, rij 2, kolom D4, Aanvaardbare kwaliteit

500** 450**

Motivering

Amendering van nieuw element in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad.
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TOELICHTING

Het Europees Parlement heeft het voorstel van de Commissie voor een "richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot 
intrekking van Richtlijn 76/160/EEG" tijdens de plenaire vergadering van 21 oktober 2003 
goedgekeurd, met inachtneming van een aantal amendementen. De Raad heeft in zijn 
gemeenschappelijk standpunt van 20 december 2004 een groot aantal van deze 
amendementen overgenomen, maar een aantal ook niet. Op deze punten is het 
gemeenschappelijk standpunt waarschijnlijk een compromis tussen de verschillende nationale 
belangen die een grote rol spelen bij de totstandkoming van deze richtlijn.

Het Parlement zal nu moeten overwegen welke van deze in eerste lezing aangenomen 
amendementen het weer wenst te introduceren in de tweede lezing.

De rapporteur is van mening dat de oorspronkelijke richtlijn uit 1976 aan vernieuwing toe 
was, maar stelde bij de eerste lezing de vraag of de kwaliteit van het zwemwater in Europa 
nog steeds vanuit Brussel geregeld moet worden. 

Een element dat in eerste lezing de aandacht van het Parlement kreeg was dat van de 
rechtsgrondslag van de voorgestelde zwemwaterrichtlijn. Als rechtsgrondslag is artikel 175, 
lid 1 gekozen. Dit betekent dat de Commissie deze richtlijn in het kader van de 
milieuwetgeving heeft opgesteld. De Commissie rechtvaardigt haar optreden echter 
hoofdzakelijk door te wijzen op de effecten op het toerisme. Er is dan ook gesuggereerd dat 
deze wetgeving onder artikel 95 inzake het vrij verkeer van personen zou behoren te vallen.

Ondanks de twijfel over subsidiariteit en rechtsgrondslag is het voorstel in eerste lezing 
aangenomen. 

Van de wijzigingen die de Raad niet heeft overgenomen van het Parlement, springen er met 
name twee in het oog. 

Ten eerste het niet verruimen van het toepassingsgebied van de richtlijn zodat ook andere 
recreatieve activiteiten eronder vallen. Als water dat gebruikt wordt voor andere recreatieve 
activiteiten dan zwemmen, niet onder het toepassingsgebied van deze richtlijn valt, zullen de 
desbetreffende recreanten toch op zijn minst geïnformeerd moeten worden over de kwaliteit 
van het water waar zij activiteiten beoefenen. Op die manier kunnen zij in ieder geval een 
weloverwogen keuze maken of zij hun activiteit in het desbetreffende water willen bedrijven.

Ten tweede valt het op dat de Raad een onderscheid tussen binnenwateren en kustwateren 
heeft geïntroduceerd. Zolang het onderscheid tussen binnenwateren en kustwateren niet 
aannemelijk wordt gemaakt en onderbouwd met wetenschappelijk bewijs, is het voor de 
burger volstrekt onbegrijpelijk dat binnenwateren niet aan dezelfde eisen moeten voldoen als 
kustwateren. De rapporteur stelt dan ook voor dit onderscheid te schrappen en de tekst in lijn 
te brengen met het originele voorstel van de Commissie.
Daarentegen is er wel wat te zeggen voor de door de Raad geïntroduceerde extra categorie 
"aanvaardbare" kwaliteit. Een extra categorie die evenveel bescherming van de gezondheid 
kan bieden als de minimumeisen van de bestaande richtlijn, dient tevens als opstap naar 
"goede" en "uitstekende" kwaliteit.
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Om de lidstaten te motiveren naar een betere kwaliteit van het zwemwater te streven, is een 
goede informatievoorziening heel belangrijk. Het kan derhalve niet genoeg worden benadrukt 
dat het publiek een goede toegang tot deze informatie moet hebben, zowel via het internet als 
op de zwemlocaties zelf. Men kan immers niet verwachten dat elke recreant een laptop bij de 
hand heeft om aan de kust te controleren of het water wel aan de normen voldoet. Bovendien 
moet de beschikbare informatie actueel zijn, dus niet de zwemwaterkwaliteit van een jaar 
geleden aangeven, en minimaal beschikbaar in het Engels en Frans.

De Raad benadrukt in zijn motivering wel het gebruik van tekens en symbolen, maar 
verwoordt dit onvoldoende in het gemeenschappelijk standpunt. Dit moet worden 
aangescherpt door het herintroduceren van een amendement van het Parlement in eerste 
lezing op basis waarvan de Commissie een simpel gestandaardiseerd systeem van symbolen 
moet ontwikkelen.

De Raad wijkt af van het originele voorstel door het artikel over rampenplannen te limiteren. 
Onlangs hebben er weer veel overstromingen plaatsgevonden in verscheidene lidstaten en 
juist nu zou een artikel over rampenplannen op zijn plaats zijn, inclusief de bijbehorende 
informatievoorziening aan het publiek. 

Wat betreft de publieke participatie is eveneens verbetering van het gemeenschappelijk 
standpunt mogelijk. Herintroductie van het amendement van het Parlement uit eerste lezing 
op dit punt wordt daarom aanbevolen.


