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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av 
direktiv 76/160/EEG
(12884/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2002)0581)2 och kommissionens ändrade förslag (KOM(2004)0254)3,

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (A6-.../2005).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av 
parlamentet.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 8a (nytt)

(8a) För att i god tid kunna skydda och 
informera allmänheten vid exceptionella 
händelser såsom översvämningar eller 
infrastrukturproblem måste det utarbetas 
beredskapsplaner som omfattar system för 
tidig varning.

  
1 EUT C 82 E, 1.4.2004, s. 115.
2 EGT C 45 E, 25.2.2003, s. 127.
3 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Återinför skäl 12 i kommissionens ursprungliga text. Hänger samman med ändringsförslag 6.

Ändringsförslag 2
Artikel 5, punkt 2

2. Den första klassificeringen enligt kraven 
i direktivet skall vara avslutad senast i 
slutet av 2015 års badsäsong.

2. Den första klassificeringen enligt kraven 
i direktivet skall vara avslutad senast i 
slutet av 2011 års badsäsong.

Motivering

Ändring som rör ett nytt inslag i rådets gemensamma ståndpunkt.

Ändringsförslag 3
Artikel 5, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall säkerställa att allt 
badvatten är åtminstone "tillfredsställande" 
senast vid slutet av 2015 års badsäsong. De 
skall vidta de rimliga och proportionella 
åtgärder som de anser lämpliga för att öka 
det antal badvatten som klassificeras som 
”utmärkta” eller ”bra”.

3. Medlemsstaterna skall säkerställa att allt 
badvatten är åtminstone "tillfredsställande" 
senast vid slutet av 2011 års badsäsong. De 
skall vidta de rimliga och proportionella 
åtgärder som de anser lämpliga för att öka 
det antal badvatten som klassificeras som 
”utmärkta” eller ”bra”.

Motivering

Se ändringsförslag 2.

Ändringsförslag 4
Artikel 5, punkt 4, led a, led iia (nytt)

(iia) allmänheten varnas med hjälp av en 
tydlig och lättbegriplig skylt och 
informeras dessutom om orsakerna till 
föroreningar eller kontaminering och om 
alla de åtgärder som vidtagits.

Motivering

Återinför ändringsförslag 18 från första behandlingen, som antogs den 21 oktober 2003 (EUT 
C 82, 1.4.2004).

Ändringsförslag 5
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Artikel 6, punkt 1, fotnot

∗ Sex år efter det att detta direktiv har trätt 
ikraft.

∗ Fem år efter det att detta direktiv har trätt 
ikraft.

Motivering

Återinför del av ändringsförslag 12 som antogs den 21 oktober 2003 (EUT C 82, 1.4.2004).

Ändringsförslag 6
Artikel 7

Medlemsstaterna skall se till att lämpliga 
förvaltningsåtgärder vidtas i rätt tid om de 
får kännedom om oväntade situationer 
som har eller sannolikt skulle kunna ha 
en negativ inverkan på badvattnets 
kvalitet och på de badandes hälsa. Sådana 
åtgärder skall inbegripa information till 
allmänheten och, om så behövs, ett 
tillfälligt badförbud.

1. Medlemsstaterna skall upprätta 
beredskapsplaner för händelser såsom 
översvämningar, olyckor eller 
infrastrukturproblem som negativt kan 
påverka badvattnets kvalitet. Sådana 
planer skall omfatta en beskrivning av 
möjliga orsaker till händelsen och risken 
för att vattnets kvalitet påverkas, 
inrättande av övervakningssystem 
och/eller system för tidig varning samt 
vägledning om hur skador kan förebyggas 
eller begränsas.
2. Medlemsstaterna skall se till att 
omfattande nationella och/eller lokala 
övervakningssystem och system för tidig 
varning inrättas, förbättras och 
underhålls för att det skall vara möjligt att
a) upptäcka föroreningstillbud eller 
betydande risker för föroreningstillbud 
som negativt kan påverka badvattnets 
kvalitet, bland annat sådana som beror på 
extrema väderförhållanden,
b) snabbt och tydligt underrätta berörda 
myndigheter om sådana tillbud eller 
risker,
c) i händelse av en överhängande 
folkhälsorisk, sprida all relevant 
information som de offentliga 
myndigheterna har tillgång till och som 
kan hjälpa dem som riskerar att drabbas 
att förebygga eller begränsa skador,
d) lämna rekommendationer till de 
berörda offentliga myndigheterna och, vid 
behov, till allmänheten om förebyggande 
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och avhjälpande åtgärder,
e) i nödsituationer placera ut tillfälliga 
skyltar på väl synliga ställen på 
badplatsen.
3. Medlemsstaterna skall se till att de 
berörda offentliga myndigheterna har 
erforderlig kapacitet att hantera sådana 
tillbud eller risker i enlighet med en 
lämplig beredskapsplan.
4. Övervakningssystem och system för 
tidig varning, beredskapsplaner och 
kapacitet att hantera tillbud och hot mot 
badvattnets kvalitet får kombineras med 
liknande resurser som används på andra 
områden.

Motivering

Återinför artikel 12 från kommissionens ursprungliga text såsom ändrad av parlamentet, 
ändringsförslag 15 från första behandlingen, som antogs den 21 oktober 2003 (EUT C 82, 
1.4.2004).

Ändringsförslag 7
Artikel 11

Medlemsstaterna skall uppmuntra 
allmänheten att delta i genomförandet av 
detta direktiv genom att ge den berörda 
allmänheten tillfälle att lägga fram 
förslag, synpunkter eller framföra 
klagomål. Behöriga myndigheter skall 
vederbörligen beakta all information som 
de får.

Medlemsstaterna skall se till att alla 
berörda parter, även på lokal nivå, 
rådfrågas och får möjlighet att delta när 
man fastställer, ser över och uppdaterar 
förteckningen över badplatser samt 
badvattenprofiler och 
förvaltningsåtgärder. Medlemsstaterna 
skall underrätta kommissionen och 
allmänheten om hur detta ordnats.

Motivering

Återinför ändringsförslag 20 från första behandlingen, som antogs den 21 oktober 2003 
(EUT C 82, 1.4.2004).

Ändringsförslag 8
Artikel 12, punkt 1, led b

b) En allmän beskrivning av badvattnet på b) En allmän beskrivning av badvattnet på 
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ett icke-tekniskt språk, på grundval av den 
badvattenprofil som upprättats i enlighet 
med bilaga III.

ett icke-tekniskt språk, på grundval av den 
badvattenprofil som upprättats i enlighet 
med bilaga III. Den skall på framträdande 
plats innehålla en av kommissionen 
godkänd symbol som informerar 
användarna om badvattenkvalitetens 
rådande status.

Motivering

Återinför ändringsförslag 21 från första behandlingen, som antogs den 21 oktober 2003 
(EUT C 82, 1.4.2004).

Ändringsförslag 9
Artikel 12, punkt 1, led fa (nytt)

fa) information om kvaliteten på vatten 
som vanligtvis används till andra 
fritidsaktiviteter, förutsatt att detta vatten 
löper särskild risk för att förorenas av 
avloppsvatten från tätbebyggelse och/eller 
andra föroreningskällor.

Motivering

Återinför ändringsförslag 7 från första behandlingen, som antogs den 1 oktober 2003 
(EUT C 82, 1.4.2004).

Ändringsförslag 10
Artikel 12, punkt 1a (ny)

1a. I en nödsituation skall de offentliga 
myndigheterna samarbeta med alla 
berörda parter för att med hjälp av 
tillfälliga anslag på badplatsen klart och 
konsekvent informera allmänheten om 
alla eventuella risker.

Motivering

Återinför ändringsförslag 24 från första behandlingen, som antogs den 21 oktober 2003 
(EUT C 82, 1.4.2004).

Ändringsförslag 11
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Artikel 12, punkt 2, inledningen

Medlemsstaterna skall använda lämpliga 
medier och tekniker, bland annat Internet, 
för att aktivt och snabbt sprida den 
information om badvattnet som avses i 
punkt 1 och även följande information:

Medlemsstaterna skall använda lämpliga 
medier och tekniker, bland annat Internet, 
för att aktivt och snabbt sprida den 
information om badvattnet som avses i 
punkt 1, med översättning till åtminstone 
engelska och franska, och även följande 
information:

Motivering

Återinför ändringsförslag 25 från den första behandlingen, som antogs den 21 oktober 2003 
(EUT C 82, 1.4.2004).

Ändringsförslag 12
Artikel 12, punkt 2, led b

b) Klassificering av varje badvatten under 
de senaste tre åren och dess 
badvattenprofil, med resultaten från den 
kontroll som genomförts enligt detta 
direktiv sedan den senaste klassificeringen.

b) Klassificering av varje badvatten under 
de senaste tre åren och dess 
badvattenprofil, med resultaten från den 
kontroll som genomförts enligt detta 
direktiv sedan den senaste klassificeringen. 
Undersökningsresultaten skall finnas 
tillgängliga på Internet inom en vecka.

Motivering

Återinför ändringsförslag 26 från den första behandlingen, som antogs den 21 oktober 2003 
(EUT C 82, 1.4.2004).

Ändringsförslag 13
Artikel 12, punkt 4

4. Medlemsstaterna och kommissionen 
skall, när så är möjligt, informera 
allmänheten med hjälp av teknik med 
georeferens och lägga fram 
informationen på ett klart och konsekvent 
sätt, särskilt med användning av tecken 
och symboler.

4. Kommissionen skall, efter att ha hört 
medlemsstaterna, relevanta turist- och 
konsumentorganisationer och andra 
berörda parter, inom två år utveckla ett 
enkelt och standardiserat symbolsystem –
till exempel leende ansikten – som kan 
användas på olika sätt av medlemsstater, 
regionala och lokala myndigheter, 
turistbranschen m.fl. som ett av flera 
verktyg för informationen till  
allmänheten. Systemet skall läggas ut på 
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en EU-webbplats.

Motivering

Återinför ändringsförslag 27 från den första behandlingen, som antogs den 21 oktober 2003 
(EUT C 82, 1.4.2004).

Ändringsförslag 14
Artikel 14, punkt 3

3. Mot bakgrund av denna rapport och av 
en utvidgad konsekvensanalys får
kommissionen vid behov låta sin rapport 
åtföljas av förslag till ändring av detta 
direktiv.

3. Mot bakgrund av denna rapport och av 
en utvidgad konsekvensanalys skall 
kommissionen senast 2020 göra en 
översyn av detta direktiv och då ta särskild 
hänsyn till parametrarna för 
badvattenkvaliteten samt vid behov 
framlägga lämpliga lagstiftningsförslag 
om en översyn av direktivet i enlighet med 
artikel 251 i fördraget.

Motivering

Återinför ändringsförslag 28 från den första behandlingen, som antogs den 21 oktober 2003 
(EUT C 82, 1.4.2004).

Ändringsförslag 15
Bilaga I, tabell 1, ”För inlandsvatten”

utgår

Motivering

Ändring som rör nytt inslag i rådets gemensamma ståndpunkt.

Ändringsförslag 16
Bilaga I, tabell 2, rubriken

FÖR KUSTVATTEN OCH VATTEN I 
ÖVERGÅNGSZON

FÖR INLANDSVATTEN,
KUSTVATTEN OCH VATTEN I 
ÖVERGÅNGSZON

Motivering

Ändring som rör nytt inslag i rådets gemensamma ståndpunkt.
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Ändringsförslag 17
Bilaga I, tabell 2, rad 1, kolumn D

200** 180**

Motivering
Ändring som rör nytt inslag i rådets gemensamma ståndpunkt.

Ändringsförslag 18
Bilaga I, tabell 2, rad 2, kolumn D

500** 450**

Motivering

Ändring som rör nytt inslag i rådets gemensamma ståndpunkt.
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MOTIVERING

Europadomstolen antog kommissionens förslag till direktiv om förvaltning av 
badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160/EEG under plenarsammanträdet 
den 21 oktober 2003 med beaktande av ett antal ändringsförslag. Rådet har i sin gemensamma 
ståndpunkt av den 20 december tagit med ett stort antal ändringsförslag, men inte alla. I de 
senare fallen är förmodligen den gemensamma ståndpunkten en kompromiss mellan de olika 
nationella intressena, vilka spelar en mycket avgörande roll för detta direktiv. 

Parlamentet skall nu ta ställning till vilka av de ändringsförslag som antogs vid första 
behandlingen man nu önskar ta upp i andra behandlingen.

Föredraganden anser att det ursprungliga direktivet från 1976 behövde uppdateras, men 
ifrågasatte i första behandlingen om badvattenkvaliteten i Europa fortfarande skall behöva 
regleras från Bryssel.

Något som parlamentet uppmärksammade vid första behandlingen var den rättsliga grund som 
förslaget till badvattendirektiv baseras på. Som rättslig grund har man valt artikel 175.1. Det 
betyder att kommissionen har utarbetat direktivet inom ramen för miljölagstiftningen. 
Kommissionen motiverar detta huvudsakligen genom att hänvisa till effekterna på turismen. I 
förslaget antyds också att denna lagstiftning bör omfattas av artikel 95 om fri rörlighet för 
personer.

Trots viss tvekan om subsidiaritet och rättslig grund antogs förslaget vid första behandlingen.

Av de ändringar som parlamentet har gjort, och som rådet inte har tagit med, är det framför 
allt två som man lägger märke till.

För det första det faktum att inte direktivets tillämpningsområde har utökats till att också 
omfatta andra fritidsaktiviteter. Om vatten som används för andra fritidsaktiviteter än simning 
inte omfattas av detta direktivs tillämpningsområde borde åtminstone personer som utövar 
dessa fritidsaktiviteter informeras om kvaliteten på det vatten som de utnyttjar för dessa 
aktiviteter. På så sätt kan de i alla fall fatta ett väl övervägt beslut om huruvida de vill utnyttja 
vattnet i fråga för sin fritidsaktivitet.

För det andra är det anmärkningsvärt att rådet har gjort skillnad på inlandsvatten och 
kustvatten. Så länge skillnaden mellan inlandsvatten och kustvatten inte är trovärdig och 
vetenskapligt bevisad är det fullständigt obegripligt för medborgare varför inlandsvatten inte 
behöver uppfylla samma villkor som kustvatten. Föredraganden föreslår också därför att 
denna skillnad skall utgå och att texten skall anpassas till kommissionens ursprungliga 
förslag.

Däremot finns det anledning att kommentera den extra vattenkategori som rådet inför, 
nämligen kategorin ”tillfredsställande”. En extra kategori som både garanterar skydd för 
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folkhälsan och uppfyller minimikraven i direktivet i fråga innebär samtidigt ett steg mot ”bra” 
och ”utmärkt” kvalitet.

För att medlemsstaterna skall sporras till att uppnå en bättre badvattenkvalitet är det mycket 
viktigt med bra information. Det kan således inte påpekas tillräckligt ofta att det måste vara 
lätt för allmänheten att ta del av denna information, antingen via Internet eller på själva 
badplatsen. Man kan ju inte förvänta sig att alla fritidsutövare har en laptop till hands för att 
kontrollera att vattnet vid kusten uppfyller normerna. Dessutom måste den tillgängliga 
informationen vara aktuell och inte ange förra årets badvattenkvalitet. Informationen måste 
åtminstone finnas på engelska och franska.

Rådet betonar visserligen i sin motivering att tecken och symboler bör användas, men 
uttrycker det inte tillräckligt starkt i den gemensamma ståndpunkten. Detta måste förtydligas 
genom att parlamentets ändringsförslag från första behandlingen återinförs och görs till 
utgångspunkt för kommissionen vid utarbetandet av ett enkelt standardiserat system med 
symboler.

Rådet avviker från det ursprungliga förslaget genom att begränsa artikeln om 
beredskapsplaner. Nyligen inträffade översvämningar i flera medlemsstater, och just nu skulle 
en artikel om beredskapsplaner ha varit på sin plats, inbegripet relevant information till 
allmänheten.

Vad gäller allmänhetens delaktighet skulle den gemensamma ståndpunkten också kunna 
förbättras. Parlamentets ändringsförslag från första behandlingen på denna punkt bör således 
återinföras.


