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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup 
 väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii Rady vzhľadom na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady 
o riadení kvality vody určenej na kúpanie a ktorou sa ruší smernica 76/160/EHS
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– so zreteľom na vlastnú pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Parlament a Radu 
(KOM(2002)0581)2, a k zmenenému a doplnenému návrhu (KOM(2004)0254)3,

– so zreteľom na článok 251 odsek 2 Zmluvy o ES

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2005),

1. schvaľuje spoločnú pozíciu v pozmenenom znení;

2. poveruje predsedu Parlamentu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 8 a (nové)

(8a) Za účelom ochrany a informovania 
verejnosti v dostatočnom predstihu o 
výnimočných udalostiach, akými sú 
povodne alebo poruchy infraštruktúry, by 
sa mali vypracovať primerané plány pre 
núdzové situácie vrátane systémov 
včasného varovania.

Justification

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

  
1 Ú. v. C 82 zo dňa 1.4.2004, str. 115.
2 Ú. v. C 45 zo dňa 25.2.2003, str. 127.
3 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 5 odsek 2

2. Prvá klasifikácia podľa požiadaviek tejto 
smernice sa uskutoční do konca kúpacej 
sezóny v roku 2015.

2. Prvá klasifikácia podľa požiadaviek tejto 
smernice sa uskutoční do konca kúpacej 
sezóny v roku 2011.

Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 5 odsek 3

3. Členské štáty zabezpečia, aby do konca 
kúpacej sezóny v roku 2015 boli všetky 
vody určené na kúpanie klasifikované 
aspoň ako „dostatočné“. Podniknú reálne a 
primerané kroky, ktoré budú považovať za 
vhodné pre zvýšenie počtu vôd určených 
na kúpanie klasifikovaných ako „výborné“ 
alebo „dobré“.

3. Členské štáty zabezpečia, aby do konca 
kúpacej sezóny v roku 2011 boli všetky 
vody určené na kúpanie klasifikované 
aspoň ako „dostatočné“. Podniknú reálne a 
primerané kroky, ktoré budú považovať za 
vhodné pre zvýšenie počtu vôd určených 
na kúpanie klasifikovaných ako „výborné“ 
alebo „dobré“.

Justification

See amendment 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 5 odsek 4 bod a bod ii a (nový)

(ii a) verejnosť bude upozornená 
prostredníctvom zrozumiteľného a 
jednoduchého výstražného označenia a 
bude tiež informovaná o príčinách 
znečistenia/kontaminácie a o všetkých 
prijatých opatreniach.

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 6 odsek 1 poznámka pod čiarou
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1Šesť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice.

1Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice.

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 7

Členské štáty zabezpečia včasné prijatie 
vhodných opatrení riadenia, ak sa 
dozvedia o nepredpokladaných situáciách, 
ktoré majú alebo by mohli mať negatívny 
vplyv na kvalitu vody určenej na kúpanie 
alebo na zdravie kúpajúcich sa. Takéto 
opatrenia zahŕňajú informácie pre 
verejnosť a podľa potreby aj dočasný 
zákaz kúpania.

1. Členské štáty vypracujú plány pre 
núdzové situácie akými sú povodne, 
nehody alebo poruchy infraštruktúry, 
ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na 
kvalitu vody určenej na kúpanie. Takéto 
plány určia prípadné príčiny a riziká 
vplyvov, stanovia systémy dozoru a/alebo 
včasného varovania a poskytnú 
usmernenie o zabránení škodám alebo o 
ich znížení.
2. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
vytvorili, zlepšili alebo zachovali rozsiahle 
vnútroštátne a/alebo miestne systémy 
dozoru a včasného varovania, ktoré:
(a) určia prípady znečistenia alebo 
závažné riziká spojené s týmito prípadmi, 
ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na 
kvalitu vody určenej na kúpanie vrátane 
rizík, ktoré vyplývajú z extrémnych 
poveternostných podmienok;
(b) včasným a jasným spôsobom oznámia 
príslušným verejným orgánom takéto 
prípady alebo riziká;
(c) v prípade akéhokoľvek 
bezprostredného ohrozenia zdravia 
verejnosti postúpia tým osobám, ktoré 
môžu byť ohrozené, všetky dôležité 
informácie verejného orgánu a ktoré 
môžu pomôcť verejnosti pri predchádzaní 
škôd alebo ich znižovaní;
(d) vypracujú odporúčania pre príslušné 
verejné orgány a v prípade potreby pre 
verejnosť o preventívnych opatreniach a 
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opatreniach nápravy škôd;

(e) zabezpečia, že v prípade akejkoľvek 
núdzovej situácie sa dočasne umiestnia 
značky na dôležitých miestach pri 
vodných plochách vhodných na kúpanie.
3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné 
verejné orgány boli schopné primerane 
reagovať na takéto prípady alebo riziká v 
súlade s príslušným plánom pre 
mimoriadnu situáciu.
4. Systémy dozoru a včasného varovania, 
plány pre núdzové situácie a schopnosti 
reagovať na stavy núdze a ohrozenie 
kvality vody sa môžu kombinovať so 
systémami dozoru a včasného varovania a 
plánmi pre núdzové situácie, ktoré sa 
vzťahujú na iné udalosti.

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).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 11

Pri uplatňovaní tejto smernice členské 
štáty podporia účasť verejnosti tým, že 
umožnia dotknutej verejnosti sformulovať 
svoje návrhy, poznámky alebo sťažnosti. 
Príslušné orgány náležite zohľadnia 
každú informáciu.

Členské štáty zabezpečia, aby prebehli 
konzultácie so všetkými zúčastnenými 
stranami vrátane strán na miestnej úrovni 
a aby sa tieto strany mohli zúčastniť na 
vytváraní, prehodnocovaní a 
aktualizovaní zoznamu vôd určených na 
kúpanie, profilov vôd určených na 
kúpanie a opatrení v oblasti riadenia. 
Členské štáty musia informovať Komisiu 
a verejnosť o spôsobe(-och) organizácie 
týchto krokov.

Justification

Reinstates Amendment 20 at first reading, adopted on 21 October 2003 (OJ C 82, 1.4. 2004)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 12 odsek 1 bod b

(b) všeobecný opis vody určenej na 
kúpanie zostavený v netechnickom jazyku 
na základe profilu vody určenej na kúpanie 
vytvoreného podľa prílohy III;

(b) všeobecný opis vody určenej na 
kúpanie zostavený v netechnickom jazyku 
na základe profilu vody určenej na kúpanie 
vytvoreného podľa prílohy III. V popise 
bude výrazne zobrazený symbol, ktorý 
schválila Komisia, za účelom poskytnutia 
užívateľom informácie o súčasnom stave 
kvality vody určenej na kúpanie;

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 12 odsek 1 bod f a (nový)

(fa) informácie týkajúce sa kvality vody, v 
ktorej sa tradične vykonávajú ďalšie 
rekreačné činnosti, za predpokladu, že 
takéto vody sú vystavené konkrétnemu 
riziku znečistenia mestskou odpadovou 
vodou a/alebo inými zdrojmi znečistenia.

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 12 odsek 1 a (nový)

1a. V prípade núdzovej situácie verejné 
orgány spolupracujú so všetkými 
zainteresovanými stranami s cieľom 
zabezpečiť, aby verejnosť bola jasným a 
zrozumiteľným spôsobom informovaná o 
akýchkoľvek možných rizikách  
prostredníctvom dočasne umiestnených 
značiek umiestnených pri vodných 
plochách vhodných na kúpanie.
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Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 12 odsek 2 pododsek 1 úvodná časť

2. Členské štáty aktívne a promptne 
využijú vhodné médiá a technológie 
vrátane internetu na šírenie informácií 
týkajúcich sa vôd určených na kúpanie 
uvedených v odseku 1 ako aj nasledujúcich
informácií:

2. Členské štáty aktívne a promptne 
využijú vhodné médiá a technológie 
vrátane internetu na šírenie informácií 
vrátane aspoň ich anglického a 
francúzskeho prekladu, ktoré sa týkajú 
vôd určených na kúpanie uvedených v 
odseku 1 ako aj nasledujúcich informácií:

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 12 odsek 2 pododsek 1 bod b

(b) klasifikácia každej vody určenej na 
kúpanie v priebehu posledných troch rokov 
a profil tejto vody vrátane výsledkov 
monitorovania vykonaného v súlade s touto 
smernicou od poslednej klasifikácie;

(b) klasifikácia každej vody určenej na 
kúpanie v priebehu posledných troch rokov 
a profil tejto vody vrátane výsledkov 
monitorovania vykonaného v súlade s touto 
smernicou od poslednej klasifikácie. 
Výsledky kontroly vody budú k dispozícii 
na internete v lehote do jedného týždňa;

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 12 odsek 4

4. Členské štáty a Komisia poskytnú 
podľa možností informácie verejnosti 
využitím georeferenčnej technológie a 
predstavia ich jasným a zrozumiteľným 
spôsobom, najmä prostredníctvom 
využitia značiek a symbolov.

4. Komisia, po vypočutí členských štátov, 
významných turistických a 
spotrebiteľských organizácií a iných 
zúčastnených strán, vypracuje do dvoch 
rokov jednoduchý štandardizovaný systém 
symbolov, pričom tento systém budú môcť 
využiť členské štáty, regionálne a miestne 
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orgány, turistický priemysel atď. ako 
jeden z informačných nástrojov na 
poskytovanie informácií verejnosti. 
Systém musí byť k dispozícii na 
internetovej stránke EÚ.

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 14 odsek 3

3. Na základe tejto správy a na základe 
rozšíreného hodnotenia vplyvov môže 
podľa potreby Komisia doložiť svoju 
správu s návrhmi na zmenu a doplnenie
tejto smernice.

3. Na základe tejto správy a na základe 
rozšíreného hodnotenia vplyvov Komisia 
najneskôr do roku 2020 prehodnotí túto 
smernicu s osobitným zreteľom na 
parametre kvality vody určenej na 
kúpanie a predstaví podľa potreby 
primerané legislatívne návrhy v súlade s 
článkom 251 Zmluvy.

Justification

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Príloha I tabuľka 1 „Pre vnútrozemské vody“

Tabuľka 1 sa vypúšťa.

Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Príloha I tabuľka 2 názov

PRE POBREŽNÉ VODY A BRAKICKÉ 
VODY

PRE VNÚTROZEMSKÉ VODY, 
POBREŽNÉ A BRAKICKÉ VODY

Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Príloha I tabuľka 2 riadok 1 stĺpec D „Dostatočná kvalita“

200** 180**

Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Príloha I tabuľka 2 riadok 2 stĺpec D „Dostatočná kvalita“

500** 450**

Justification

Amends new element introduced in the Council Common Position.



PR\555519SK.doc PE 353.641v01-00

SK

EXPLANATORY STATEMENT

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 zitting 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(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 
deze 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 
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"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.

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.


