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PR_COD_2am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe. 
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
upravljanju v zvezi s kakovostjo kopalnih voda in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2002)0581)2 in o spremenjenem predlogu (KOM(2004)0254)3,

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 62 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varno 
hrano (A6-0000/2005)

1. odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Skupno stališče Sveta Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Za pravočasno zaščito in obveščanje 
javnosti ob izrednih dogodkih, kot so 
poplave ali okvare infrastrukture, je treba 
razviti primerne načrte ukrepov ob 
izrednih dogodkih, vključno s sistemi 
zgodnjega opozarjanja.

Obrazložitev

Ponovna uvedba uvodne izjave 12 prvotnega besedila Komisije. Povezana s predlogom 
spremembe 6.

  
1 UL C 82 E, 1.4.2004, str. 115.
2 UL C 45 E, 25.2.2003, str. 127.
3 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
Člen 5, odstavek 2

2. Prva razvrstitev v skladu z zahtevami te 
direktive se opravi do konca kopalne 
sezone leta 2015.

2. Prva razvrstitev v skladu z zahtevami te 
direktive se opravi do konca kopalne 
sezone leta 2011.

Obrazložitev

Spremeni nov element, uveden v skupno stališče Sveta.

Predlog spremembe 3
Člen 5, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da je do 
konca kopalne sezone 2015 kakovost vseh 
kopalnih voda vsaj „zadostna“. Države 
članice sprejmejo realne in sorazmerne 
ukrepe, s katerimi bi se, po njihovem 
mnenju, povečalo število kopalnih voda, 
razvrščenih kot „odlične“ ali „dobre“.

3. Države članice zagotovijo, da je do 
konca kopalne sezone 2011 kakovost vseh 
kopalnih voda vsaj „zadostna“. Države 
članice sprejmejo realne in sorazmerne 
ukrepe, s katerimi bi se, po njihovem 
mnenju, povečalo število kopalnih voda, 
razvrščenih kot „odlične“ ali „dobre“.

Obrazložitev

Glej predlog spremembe 2.

Predlog spremembe 4
Člen 5, odstavek 4, točka (a), točka (ii a) (novo)

(ii a) javnost se opozori z jasnim in 
preprostim opozorilnim znakom in se tudi 
obvesti o vzrokih 
onesnaženja/kontaminacije in vseh 
izvedenih ukrepih.

Obrazložitev

Obnavlja besedilo predloga spremembe 18 na prvi obravnavi, sprejeto 21. oktobra 2003, (UR 
L 82, 1. 4. 2004).

Predlog spremembe 5
Člen 6, odstavek 1, opomba
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1Šest let po začetku veljavnosti te direktive. 1Pet let po začetku veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Obnavlja del predloga spremembe 12 na prvi obravnavi, sprejet 21. oktobra 2003, (UR L 82, 
1. 4. 2004).

Predlog spremembe 6
Člen 7

Ko države članice ugotovijo 
nepričakovane razmere, ki so ali bi 
upravičeno lahko škodljivo vplivale na 
kakovost kopalnih voda ali na zdravje 
kopalcev, zagotovijo sprejetje pravočasnih 
in ustreznih ukrepov upravljanja. Takšni 
ukrepi vsebujejo obveščanje javnosti in 
po potrebi začasno prepoved kopanja.

1. Države članice vzpostavijo načrte 
ukrepov ob izrednih dogodkih za pojave, 
kot so poplave, nesreče ali okvare 
infrastrukture, ki bi lahko imeli škodljiv 
vpliv na kakovost kopalnih voda. Ti načrti 
ugotovijo možne vzroke in tveganja 
vplivov, vzpostavijo nadzor in/ali sistem 
zgodnjega opozarjanja in določijo 
smernice o preprečevanju ali ublažitvi 
škode.
2. Države članice zagotovijo, da se 
vzpostavijo, izboljšajo ali vzdržujejo 
celoviti nacionalni in/ali lokalni sistemi za 
nadzor in sistemi zgodnjega opozarjanja, 
ki bodo:
(a) ugotovili primere onesnaženja ali 
velikih tveganj takih primerov, ki bi lahko 
imeli škodljiv vpliv na kakovost kopalnih 
voda, vključno s tistimi, ki so posledica 
ekstremnih vremenskih pogojev;
(b) hitro in jasno uradno obvestili 
ustrezne javne organe o takih primerih ali 
tveganjih;
(c) v primeru kakršnega koli neizbežnega 
tveganja za javno zdravje predložili tistim 
članom javnosti, ki bi lahko bili prizadeti, 
vse potrebne podatke, ki jih ima javni 
organ in bi lahko pomagali javnosti 
preprečiti ali ublažiti škodo;
d) dali priporočila ustreznim javnim 
organom in, če bo to primerno, javnosti o 
preventivnih in sanacijskih ukrepih;

(e) zagotovili, da se, v primeru izrednih 
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razmer, postavi začasne znake na vidnih 
mestih pri območju kopalnih voda.
3. Države članice zagotovijo, da imajo 
ustrezni javni organi potrebne 
zmogljivosti za odziv na take primere ali 
tveganja v skladu z ustreznim načrtom 
ukrepov ob izrednih dogodkih.
4. Nadzorovanje in sistemi zgodnjega 
opozarjanja, načrti ukrepov ob izrednih 
dogodkih ter zmogljivosti za ukrepanje v 
povezavi z incidenti in grožnjami za 
kakovost kopalnih voda se lahko združijo 
s tistimi, povezanimi z drugimi zadevami.

Obrazložitev

Ponovna uvedba člena 12 prvotnega besedila Komisije, kakor je bil spremenjen s predlogom 
spremembe 15 Parlamenta na prvi obravnavi, sprejetim 21. oktobra 2003 (UR L 82, 1. 4. 
2004).

Predlog spremembe 7
Člen 11

Države članice spodbujajo sodelovanje 
javnosti pri izvajanju te direktive, tako da 
javnosti dajo možnosti za oblikovanje 
predlogov, pripomb ali pritožb. Pristojni 
organi ustrezno upoštevajo vsako 
pridobljeno informacijo.

Države članice zagotovijo, da se z vsemi 
zainteresiranimi stranmi, vključno s 
tistimi na lokalni ravni, posvetuje in da se 
jim dovoli sodelovati pri vzpostavljanju, 
pregledovanju in posodabljanju seznama 
kopalnih voda, profilu kopalnih voda in 
ukrepih upravljanja. Države članice 
obvestijo Komisijo in javnost o 
načinu/načinih, na katerega/katere je to 
organizirano.

Obrazložitev

Obnavlja predlog spremembe 20 na prvi obravnavi, sprejet 21. oktobra 2003 (UR L 82, 1. 4. 
2004)

Predlog spremembe 8
Člen 12, odstavek 1, točka (b)

(b) splošen opis kopalne vode, v poljudnem 
jeziku, na podlagi profila kopalne vode, 

(b) splošen opis kopalne vode, v poljudnem 
jeziku, na podlagi profila kopalne vode, 
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določenega v skladu s Prilogo III; določenega v skladu s Prilogo III. Vidno 
prikazuje simbol, ki ga odobri Komisija, ki 
svetuje uporabnikom v zvezi s trenutnim 
stanjem kakovosti kopalne vode;

Obrazložitev

Obnavlja predlog spremembe 21 na prvi obravnavi, sprejet 21. oktobra 2003 (UR L 82, 1. 4. 
2004).

Predlog spremembe 9
Člen 12, odstavek 1, točka (f a) (novo)

(fa) podatki o kakovosti vode, v kateri 
potekajo druge rekreacijske dejavnosti, 
pod pogojem da so take vode še zlasti 
izpostavljene nevarnosti onesnaženja 
zaradi komunalnih odpadnih voda in/ali 
drugih virov onesnaženja.

Obrazložitev

Obnavlja predlog spremembe 7 na prvi obravnavi, sprejet 21. oktobra 2003 (UR L 82, 1. 4. 
2004).

Predlog spremembe 10
Člen 12, odstavek 1 a (novo)

1a. V nujnih primerih javni organi 
sodelujejo z vsemi zainteresiranimi 
stranmi, da bi zagotovili, da je javnost 
obveščena o kakršnih koli možnih 
nevarnostih na jasen in koherenten način 
z začasnimi znaki, nameščenimi na 
kopališču.

Obrazložitev

Obnavlja predlog spremembe 24 na prvi obravnavi, sprejet 21. oktobra 2003 (UR L 82, 1. 4. 
2004).

Predlog spremembe 11
Člen 12, odstavek 2, pododstavek 1, uvodni del 
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2. Države članice uporabijo ustrezne 
medije in tehnologijo, vključno z 
internetom, za aktivno in takojšnje širjenje 
informacij o kopalnih vodah iz odstavka 1, 
in tudi naslednje informacije:

2. Države članice uporabijo ustrezne 
medije in tehnologijo, vključno z 
internetom, za aktivno in takojšnje širjenje 
informacij, vključno z vsaj angleškim in 
francoskim prevodom le-teh, o kopalnih 
vodah, iz odstavka 1, in tudi naslednje 
informacije:

Obrazložitev

Obnavlja predlog spremembe 25 na prvi obravnavi, sprejet 21. oktobra 2003 (UR L 82, 1. 4. 
2004).

Predlog spremembe 12
Člen 12, odstavek 2, pododstavek 1, točka (b)

(b) razvrstitev vsake kopalne vode v 
zadnjih treh letih in njen profil, vključno z 
rezultati monitoringa, opravljenega v 
skladu s to direktivo od zadnje razvrstitve;

(b) razvrstitev vsake kopalne vode v 
zadnjih treh letih in njen profil, vključno z 
rezultati monitoringa, opravljenega v 
skladu s to direktivo od zadnje razvrstitve. 
Rezultati pregleda vode so na voljo v 
internetu v roku enega tedna;

Obrazložitev

Obnavlja predlog spremembe 26 na prvi obravnavi, sprejet 21. oktobra 2003 (UR L 82, 1. 4. 
2004).

Predlog spremembe 13
Člen 12, odstavek 4

4. Povsod, kjer je možno, države članice in 
Komisija javnost obveščajo z uporabo 
georeferenčne tehnologije, informacije pa 
predstavljajo jasno in razumljivo, zlasti z 
uporabo znakov in simbolov.

4. Komisija po tem, ko je slišala države 
članice, zadevne turistične in potrošniške 
organizacije ter druge zainteresirane 
strani, v roku dveh let razvije preprost 
standardiziran sistem simbolov, ki ga 
države članice, regionalni ali lokalni 
organi, turistična industrija itd. lahko 
uporabljajo za različne zadeve, kot eno od 
drugih informacijskih orodij, namenjenih 
posredovanju podatkov javnosti. Sistem 
mora biti na razpolago na spletni strani 
EU.
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Obrazložitev

Obnavlja predlog spremembe 27 na prvi obravnavi, sprejet 21. oktobra 2003 (UR L 82, 1. 4. 
2004).

Predlog spremembe 14
Člen 14, odstavek 3

3. Glede na omenjeno poročilo in 
razširjeno presojo vplivov lahko Komisija
po potrebi svojemu poročilu doda 
predloge za spremembo te direktive.

3. Glede na omenjeno poročilo in 
razširjeno presojo vplivov Komisija 
najpozneje do leta 2020 pregleda to 
direktivo še zlasti v zvezi z merili kakovosti 
kopalnih voda in, če j potrebno, predstavi 
primerne zakonodajne predloge v skladu s 
členom 251 Pogodbe.

Obrazložitev

Obnavlja predlog spremembe 28 na prvi obravnavi, sprejet 21. oktobra 2003 (UR L 82, 1. 4. 
2004).

Predlog spremembe 15
Priloga I, tabela 1 „Za celinske vode“

Črta se tabela 1.

Obrazložitev

Spremeni nov element, uveden v skupno stališče Sveta.

Predlog spremembe 16
Priloga I, tabela 2, naslov

ZA OBALNO MORJE IN SOMORNICE ZA CELINSKE VODE, OBALNO 
MORJE IN SOMORNICE

Obrazložitev

Spremeni nov element, uveden v skupno stališče Sveta.

Predlog spremembe 17
Priloga I, tabela 2, vrstica 1, stolpec D „Zadostna“
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200** 180**

Obrazložitev

Spremeni nov element, uveden v skupno stališče Sveta.

Predlog spremembe 18
Priloga I, tabela 2, vrstica 1, stolpec D „Zadostna“

500** 450**

Obrazložitev

Spremeni nov element, uveden v skupno stališče Sveta.
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OBRAZLOŽITEV

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 
"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 
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"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.


