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PR_COD_2am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za 
wyjątkiem przypadków u jętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE 
by odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej 
zaproponowanej przez Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającej 
dyrektywę 76/160/EWG 
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wspólne stanowisko Rady (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– uwzględniając stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu 1 w sprawie projektu Komisji 
przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2002)0581)2 oraz w 
sprawie zmienionego projektu (COM(2004)0254)3,

– uwzględniając art. 251 ust. 2 Traktatu WE,

– uwzględniając art. 62 Regulaminu,

– uwzględniając zalecenia do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony 
Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A6-0000/2005),

1. zatwierdza wspólne stanowisko ze zmianami;

2. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 8a (nowy)

(8a) należy stworzyć odpowiednie plany 
działania w sytuacjach nadzwyczajnych, z 
uwzględnieniem systemów wczesnego 
ostrzegania, w celu ochrony i 
informowania ludności w odpowiednim 
czasie o wyjątkowych zdarzeniach, takich 
jak powodzie lub awarie infrastruktury.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie punktu uzasadnienia 12 z pierwotnego tekstu Komisji. Powiązane z  

  
1 Dz.U. C 82 E, z 1.4.2004 r., str. 115.
2 Dz.U. C 45 E, z 25.2.2003 r., str. 127.
3 Dotychczas nieopulikowany w Dzienniku Urzędowym.
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poprawką 6.

Poprawka 2
Art. 5 ust. 2

2. Pierwsza klasyfikacja zgodnie z 
wymogami niniejszej dyrektywy zostanie 
przeprowadzona do końca sezonu 
kąpielowego w roku 2015.

2. Pierwsza klasyfikacja zgodnie z 
wymogami niniejszej dyrektywy zostanie 
przeprowadzona do końca sezonu 
kąpielowego w roku 2011.

Uzasadnienie

Zmienia nowy element wprowadzony we wspólnym stanowisku Rady.

Poprawka 3
Art. 5 ust. 3

3. Państwa Członkowskie zagwarantują, 
aby do końca sezonu kąpielowego 2015
wody we wszystkich kąpieliskach zostały 
zaklasyfikowane przynajmniej jako 
„wystarczające.” Państwa Członkowskie 
podejmą takie rzeczywiste i proporcjonalne 
środki, jakie uznają za właściwe w celu 
zwiększenia liczby wód w kąpieliskach 
klasyfikowanych jako „doskonałe” lub 
„dobre”.

3. Państwa Członkowskie zagwarantują, 
aby do końca sezonu kąpielowego 2011
wody we wszystkich kąpieliskach zostały 
zaklasyfikowane przynajmniej jako 
„wystarczające.” Państwa Członkowskie 
podejmą takie rzeczywiste i proporcjonalne 
środki, jakie uznają za właściwe w celu 
zwiększenia liczby wód w kąpieliskach 
klasyfikowanych jako „doskonałe” lub 
„dobre”.

Uzasadnienie

Patrz poprawka 2.

Poprawka 4
Art. 5 ust. 4 lit. a), punkt (ii a) (nowy)

(ii a) ludność jest ostrzegana przy pomocy 
jasnego i prostego znaku ostrzegawczego, 
a także jest informowana o powodach 
zanieczyszczenia/skażenia oraz o 
wszystkich podjętych działaniach.

Uzasadnienie

Przywraca tekst poprawki 18 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 21 października 2003 r., 
(Dz.U. C 82, z 1.4.2004 r.).
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Poprawka 5
Art. 6 ust. 1, przypis

1Sześć lat po dacie wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

1 Pięć lat po dacie wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Przywraca część poprawki 12 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 21 października 2003 r. 
(Dz.U. C 82, z 1.4.2004 r).

Poprawka 6
Art. 7

Państwa Członkowskie zagwarantują 
podjęcie we właściwym terminie 
odpowiednich środków w zakresie 
zarządzania, gdy dowiedzą się o 
niespodziewanych sytuacjach, które mają 
lub mogą mieć niekorzystny wpływ na 
jakość wody w kąpieliskach i na zdrowie 
kąpiących się. Środki te obejmują 
informowanie ludności i, w razie 
konieczności, tymczasowy zakaz kąpieli.

1. Państwa Członkowskie stworzą plany 
działania w sytuacjach nadzwyczajnych, 
takich jak powodzie, wypadki lub awarie 
infrastruktury, które mogą mieć
niekorzystny wpływ na jakość wody w 
kąpieliskach. Plany takie będą obejmować 
potencjalne przyczyny i ryzyko skutków, 
ustanawiać systemy nadzoru i/lub 
wczesnego ostrzegania oraz zawierać 
wytyczne dotyczące zapobiegania lub 
łagodzenia szkód.
2. Państwa Członkowskie zagwarantują 
stworzenie, udoskonalenie lub 
zachowanie kompleksowych krajowych 
i/lub lokalnych systemów nadzoru i 
wczesnego ostrzegania, które będą:
a) rozpoznawać przypadki 
zanieczyszczenia lub poważnych zagrożeń 
zdarzeniami, które mogą mieć negatywny 
wpływ na jakość wody w kąpieliskach, w 
tym związanych z ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi;
b) szybko i jasno informować odnośne 
władze publiczne o takich zdarzeniach lub 
zagrożeniach;
c) w przypadku wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia zdrowia 
publicznego przekazywać tym 
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przedstawicielom ludności, których może 
ono dotknąć, wszystkie odnośne 
informacje będące w posiadaniu władz 
publicznych, i które mogłyby pomóc 
ludności w zapobieżeniu szkodom lub ich 
złagodzeniu;
d) przedstawiać odnośnym władzom 
publicznym oraz, tam gdzie to właściwe, 
ludności, zalecenia dotyczące działań 
zapobiegawczych i naprawczych;

e) gwarantować, że w przypadku sytuacji 
kryzysowej na widocznych miejscach w 
kąpielisku zostaną umieszczone 
tymczasowe znaki.
3. Państwa Członkowskie zapewnią 
posiadanie przez odnośne władze 
publiczne możliwości koniecznych do 
reagowania na wypadek zdarzenia lub 
zagrożenia, zgodnie z odpowiednim 
planem działania w sytuacjach 
kryzysowych.
4. Systemy nadzoru i wczesnego 
ostrzegania, plany działania w sytuacjach 
kryzysowych oraz zdolność reagowania na 
zdarzenia i zagrożenia dla jakości wody w 
kąpieliskach mogą być połączone ze 
środkami dotyczącymi innych kwestii.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie art. 12 z pierwotnego tekstu Komisji z poprawkami parlamentu, 
poprawka 15 z pierwszego czytania, przyjęta dnia 21 października 2003 r. (Dz.U. C 82, z 
1.4.2004 r).

Poprawka 7
Art. 11

Państwa Członkowskie zachęcają do 
udziału we wdrażaniu niniejszej 
dyrektywy stwarzając zainteresowanej 
ludności możliwości formułowania 
wskazówek, uwag lub skarg. Właściwe 
władze wezmą pod uwagę wszystkie 
otrzymane informacje.

Państwa Członkowskie zapewnią, aby 
wszystkie zainteresowane strony, w tym 
także na poziomie lokalnym, były 
konsultowane i brały udział w tworzeniu, 
przeglądzie i aktualizacji listy wód w 
kąpieliskach, parametrów wód w 
kąpieliskach oraz środków zarządzania 
wodą. Państwa Członkowskie 
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poinformują Komisję i ludność o 
sposobie(sposobach), w jakim to będzie 
zorganizowane.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 20 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 21 października 2003 r. 
(Dz.U. C 82, z 1.4.2004 r.).

Poprawka 8
Art. 12 ust. 1 lit. b)

b) ogólny opis wody w kąpielisku, 
napisany językiem niespecjalistycznym, w 
oparciu o parametry wody w kąpielisku 
zgodnie z załącznikiem III; 

b) ogólny opis wody w kąpielisku, 
napisany językiem niespecjalistycznym, w 
oparciu o parametry wody w kąpielisku 
zgodnie z załącznikiem III. Powinien on 
być opatrzony w widocznym miejscu 
zatwierdzonym przez Komisję symbolem 
informującym użytkowników o aktualnym 
stanie jakości wody w kąpielisku;

Uzasadnienie

Przywrócenie części poprawki 21 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 21 października 
2003 r. (Dz.U. C 82, z 1.4.2004 r.).

Poprawka 9
Art. 12 ust. 1, lit f a) (nowy)

fa) informacje dotyczące jakości wody, w 
której tradycyjnie uprawiana jest inna 
działalność rekreacyjna, jeżeli takie wody 
są szczególnie zagrożone 
zanieczyszczeniem przez ścieki miejskie 
lub przez inne źródła zanieczyszczenia.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 7 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 21 października 2003 r. 
(Dz.U. C 82, z 1.4.2004 r.).

Poprawka 10
Art. 12 ust. 1a (nowy)
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1a. W przypadku sytuacji kryzysowej 
władze publiczne powinny współpracować 
ze wszystkimi zainteresowanymi stronami 
w celu zagwarantowania, że ludność jest 
informowana w sposób przejrzysty i 
spójny o wszelkich potencjalnych 
zagrożeniach za pomocą tymczasowych 
znaków umieszczonych na terenie 
kąpieliska.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 24 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 21 października 2003 r. 
(Dz.U. C 82, z 1.4.2004 r).

Poprawka 11
Art. 12 ust. 2, akapit 1, część wprowadzająca 

2. Państwa Członkowskie wykorzystują 
odpowiednie media i technologie, w tym 
Internet, do aktywnego i niezwłocznego 
rozpowszechniania informacji dotyczących 
wody w kąpieliskach, wymienionych w 
ust. 1, a także następujących informacji:

2. Państwa Członkowskie wykorzystują 
odpowiednie media i technologie, w tym 
Internet, do aktywnego i niezwłocznego 
rozpowszechniania informacji, z 
uwzględnieniem ich tłumaczenia 
przynajmniej na język angielski i 
francuski, dotyczących wody w 
kąpieliskach, wymienionych w ust. 1, a 
także następujących informacji:

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 25 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 21 października 2003 r. 
(Dz.U. C 82, z 1.4.2004 r).

Poprawka 12
Art. 12 ust. 2, akapit 1, lit. b)

b) klasyfikację wody w każdym kąpielisku 
w ciągu ostatnich trzech lat oraz parametry 
tej wody, w tym wyniki monitorowania 
przeprowadzonego zgodnie z niniejszą 
dyrektywą od czasu ostatniej klasyfikacji;

b) klasyfikację wody w każdym kąpielisku 
w ciągu ostatnich trzech lat oraz parametry 
tej wody, w tym wyniki monitorowania 
przeprowadzonego zgodnie z niniejszą 
dyrektywą od czasu ostatniej klasyfikacji.
Rezultaty inspekcji wody powinny być 
dostępne w Internecie w ciągu tygodnia;

Uzasadnienie



PR\555519PL.doc PE 353.641v01-0011/14 PR\555519PL.doc

PL

Przywrócenie poprawki 26 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 21 października 2003 r. 
(Dz.U. C 82, z 1.4.2004 r.).

Poprawka 13
Art. 12 ust. 4

4. Państwa Członkowskie i Komisja, w 
miarę możliwości, dostarczają ludności 
informacje z zastosowaniem technologii 
odwołującej się do geografii oraz 
przedstawiają je w przejrzysty i spójny 
sposób dzięki zastosowaniu znaków i 
symboli.

4. Komisja, po wysłuchaniu Państw 
Członkowskich, odnośnych organizacji 
turystycznych i konsumenckich oraz 
innych zainteresowanych stron, w ciągu 
dwóch lat opracuje prosty, standardowy 
system, który będzie mógł być stosowany w 
różnych sprawach przez Państwa 
Członkowskie, władze regionalne i 
lokalne, przemysł turystyczny itp. jako 
jedno z narzędzi informacyjnych 
mających na celu przekazywanie 
informacji ludności. System musi być
dostępny na stronie internetowej UE.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 27 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 21 października 2003 r. 
(Dz.U. C 82, z 1.4.2004 r.).

Poprawka 14
Art. 14 ust. 3

3. W świetle tego sprawozdania oraz 
rozszerzonej oceny wpływu, Komisja 
może, jeżeli jest to właściwe, uzupełnić 
sprawozdanie o projekt zmiany niniejszej 
dyrektywy.

3. W świetle tego sprawozdania oraz 
rozszerzonej oceny wpływu, Komisja, 
najpóźniej do 2020, dokona przeglądu 
niniejszej dyrektywy, zwracając 
szczególną uwagę na jakość wody w 
kąpieliskach i, w razie potrzeby, 
przedstawi odpowiednie propozycje 
legislacyjne zgodnie z art. 251 Traktatu.

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki 7 z pierwszego czytania, przyjętej dnia 21 października 2003 r. 
(Dz.U. C 82, z 1.4.2004 r.).

Poprawka 15
Załącznik I,  tabela 1 „Dla wód śródlądowych”

Skreślono tabelę 1 
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Uzasadnienie

Zmienia nowy element wprowadzony we wspólnym stanowisku Rady.

Poprawka 16
Załącznik I, tabela 2, tytuł

DLA WÓD PRZYBRZEŻNYCH I 
PRZECINAJĄCYCH GRANICE 

DLA WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH, WÓD 
PRZYBRZEŻNYCH I 
TRANSGRANICZNYCH

Uzasadnienie

Zmienia nowy element wprowadzony we wspólnym stanowisku Rady.

Poprawka 17
Załącznik I, tabela 2,  rząd 1, kolumna D „Wystarczająca”

200** 180**

Uzasadnienie

Zmienia nowy element wprowadzony we wspólnym stanowisku Rady.

Poprawka 18
Załącznik I, tabela 2, rząd 2, kolumna D „Wystarczająca”

500** 450**

Uzasadnienie

Zmienia nowy element wprowadzony we wspólnym stanowisku Rady.
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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. Art. 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 Art. 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 
stepping stone to 'good' or 'excellent' quality.
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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.


