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VÍZVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS

A víz az emberek, állatok és növények létének alapvető tényezője és egyben elengedhetetlen
erőforrás a gazdaság számára. Védelme és a vele való gazdálkodás túlmutat az
országhatárokon. Az EU vízügyi jogszabályait a víz-keretirányelv (WFD) 2000. évi
elfogadása alakította át, amely holisztikus megközelítést vezetett be a felszíni és felszín
alatti víztestekkel való, vízgyűjtőkre alapozott gazdálkodás, és az ilyen víztestek védelme
tekintetében. A WFD nemzetközi megállapodásokkal, valamint a vízmennyiséghez,
vízminőséghez és vízszennyezéshez kapcsolódó jogszabályokkal egészül ki.

JOGALAP

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 191–193. cikke.

EREDMÉNYEK

A. Víz-keretirányelv (WFD)
A WFD elfogadásával (2000/60/EC) az európai vízügyi politika szerkezetátalakításon ment
keresztül. A WFD megállapítja a szárazföldi felszíni vizek, az átmeneti vizek, a parti tengervizek
és a felszín alatti vizek védelmének keretét, annak érdekében, hogy megakadályozza és
csökkentse a szennyezést, elősegítse a fenntartható vízfelhasználást, megóvja a vízi környezetet,
javítsa a vízi ökoszisztémák állapotát, valamint mérsékelje az árvizek és aszályok hatásait.
A jó környezeti állapotot – az egyedi eltérések kivételével – vízgyűjtő-gazdálkodási tervek
megvalósításával kell elérni valamennyi víztest esetében. Az eddig közzétett négy végrehajtási
jelentés (COM(2007) 0128, COM(2009) 0156, COM(2012) 0670 és COM(2015) 0120)
azt jelzi, hogy bár komoly előrelépések történtek e cél megvalósítása felé, a végső siker
a tagállami ambíciók és a 2015-re vonatkozó terveik mérhető módon való, hatékony
teljesítésének függvénye. 2007-ben a Bizottság elindította a WISE (európai vízügyi információs
rendszer) elnevezésű eszköz alkalmazását, amely adatok és információk uniós szinten történő
összegyűjtésére és cseréjére, valamint a felszíni vizekbe vagy a vízi környezetbe kibocsátott
szennyező anyagok nyomon követésére szolgál.
Ugyanakkor továbbra is akadályok nehezítik az európai vízkészletek jobb védelmét. Ezen
akadályokat a Bizottság „Az Európai Unióban a vízhiány és az aszály jelentette kihívás
kezelése” című, 2007. július 18-i közleménye azonosította (COM(2007) 0414). A Bizottság
2012-ben közzétette az európai vízkincs megőrzésére irányuló tervet (COM(2012) 0673),
amely a hatályos uniós vízügyi politika jobb végrehajtása, a vízügyi politikai célkitűzéseknek
egyéb szakpolitikai területekbe való integrálása, valamint a jelenlegi keret hiányosságainak
megszüntetése révén kívánja biztosítani, hogy valamennyi jogszerű felhasználás céljára
megfelelő minőségű víz álljon rendelkezésre. Az utolsó pont tekintetében a vízkincs
megőrzésére irányuló terv értelmében a tagállamoknak vízelszámolási és a vízfelhasználás

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/;jsessionid=589WT7TXG16gLrjW1tqrG1G7JkvspnWyxc4sv4GvyXr1g18dTQf2!741916706?uri=CELEX:32000L0060
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0128
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0156
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX%3A52012DC0670
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0120
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0673:FIN:HU:PDF
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hatékonyságára vonatkozó célkitűzéseket kell megállapítaniuk, továbbá előirányozza a víz
újrahasznosítására vonatkozó uniós szabványok kialakítását.
1. Felszín alatti víz. Mivel az EU ivóvízkészletének 75%-a felszín alatti vizekből származik,

súlyos egészségügyi kockázatot rejt az iparból, a hulladéklerakókból és az agrárszektorból
eredő szennyezés. A WFD hozzájárul a felszín alatti víz a szennyezés valamennyi
formájától való védelméhez, és rendelkezik a felszín alatti vizek megfigyelőhálózatainak
létrehozásáról. A felszín alatti vizek védelméről szóló 2006/118/EK irányelv egyedi
kritériumokat állapít meg a jó kémiai állapot megítélése, a jelentős és tartósan emelkedő
tendenciák azonosítása, valamint a tendenciák megfordulási pontjának meghatározása
tekintetében. Minden szennyező anyag határértékét a tagállamok határozzák meg, ez
alól csak a nitrátok és a növényvédő szerek képeznek kivételt, amelyek esetében e
határértékeket egyedi uniós jogszabályok határozzák meg.

2. Ivóvíz. A 98/83/EK tanácsi irányelv meghatározza az emberi fogyasztásra szánt víz
alapvető minőségi előírásait. Az irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy a „mintavételi
pontok” módszerének alkalmazásával rendszeresen ellenőrizzék az emberi fogyasztásra
szánt víz minőségét. A tagállamok ezt kiegészíthetik a saját területükre vonatkozó egyedi
előírásokkal, de csak abban az esetben, ha ez az előírások szigorítását eredményezi. Az
irányelv a fogyasztók rendszeres tájékoztatását is előírja. Ezenfelül az ivóvíz minőségéről
háromévente jelenteni kell az Európai Bizottságnak. 2013-ban elfogadták az emberi
fogyasztásra szánt vízben található radioaktív anyagokra vonatkozó közegészségügyi
követelmények meghatározásáról szóló 2013/51/Euratom tanácsi irányelvet a meglévő
rendelkezéseknek az Euratom-Szerződésben foglaltakhoz való hozzáigazítása céljából.

3. Fürdővíz. 2006 februárjában a Bizottság elfogadta a 2006/7/EK (fürdővízről szóló)
irányelvet, melynek célja a közegészségügy és a környezetvédelem fokozása a fürdővíz
ellenőrzésére és (négy kategóriába való) osztályozására vonatkozó rendelkezések
megállapításával, és amelyet a WFD-be integráltak. Az irányelv egyúttal előírja a
nyilvánosság széles körű tájékoztatását, és ennek eredményeként a Bizottság 2011-ben
határozatot fogadott el egy olyan jelölés létrehozásáról, amely tájékoztatja a lakosságot a
fürdővíz osztályozásáról és bármely fürdőzési tilalomról (2011/321/EU). A Bizottság és
az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) évente összegző beszámolót tesz közzé
a fürdővíz minőségéről.

4. A települési szennyvíz kezelése (UWWT). A települési szennyvíz kezeléséről szóló
91/271/EGK (UWWT) irányelv (amelyet a 98/15/EK irányelv módosított) célja, hogy
megvédje a környezetet a települési szennyvíz-kibocsátás és az ipari kibocsátások
kedvezőtlen hatásaitól. Az irányelv minimumszabályokat és menetrendet állapít meg a
települési szennyvíz összegyűjtésére, kezelésére és kibocsátására vonatkozóan, továbbá
bevezeti a szennyvíziszap ártalmatlanításának ellenőrzését és előírja a szennyvíziszap
tengerbe juttatásának fokozatos megszüntetését. A települési szennyvíz kezeléséről szóló
irányelv végrehajtásról szóló 8. jelentés 2016-ban arra következtetésre jutott, hogy az
EU-15 tagállamokban magas megfelelési arányt értek el. Az EU-13 esetében továbbra is
jelentős megfelelési hiányosság áll fent, különösen a kezelés tekintetében. Megerősített
fellépésre és beruházásokra van szükség a teljes megfelelés ésszerű időhatárokon belül
történő megvalósítása érdekében. A 7. környezetvédelmi cselekvési program és az európai
vízkincs megőrzésére irányuló terv hangsúlyozza a települési szennyvíz összegyűjtésének
és kezelésének fontosságát.

5. A felszíni vizek kémiai szennyezése elleni stratégiák. Az 1970-es és 80-as években
hozott, a felszíni vizek kémiai szennyezése elleni intézkedéseket előíró jogszabályok

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.296.01.0012.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:067:0029:0030:EN:PDF
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2012-ben hatályukat veszítették, és helyükbe a WFD szerinti rendelkezések léptek. Ezek
főként a vízi környezet számára vagy azon keresztül jelentős veszélyt jelentő elsőbbségi
anyagok és ezek alcsoportja listájának uniós szinten történő összeállítását írták elő. A
Bizottság 2455/2001/EK határozata helyébe lépő, a környezetminőségi előírásokról szóló
2008/105/EK irányelv a felszíni vizekre vonatkozóan koncentrációs határértékeket írt elő
33 elsőbbségi anyagra és 8 egyéb szennyező anyagra. A 2013/39/EU módosító irányelv
12 új anyaggal bővítette a jelenlegi listát, valamint a Bizottság számára egy további,
anyagokat tartalmazó lista létrehozását is előírta, melyet valamennyi tagállamban nyomon
kell követni (figyelőlista) az elsőbbségi anyagok jegyzéke jövőbeli felülvizsgálatainak
támogatása érdekében.

6. A nitrátszennyezésről szóló irányelv. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéstől
való védelmével a 91/676/EGK irányelv (a nitrátokról szóló irányelv) és az 1882/2003/
EK rendelet foglalkozik, amelyek előírják a tagállamok számára, hogy négyévente
olyan jelentést nyújtsanak be a Bizottságnak, amely részletes információkat tartalmaz
a helyes mezőgazdasági gyakorlatra vonatkozó szabályokról, a kijelölt nitrátérzékeny
területekről (NVZ) és a vízügyi ellenőrzésekről, valamint tartalmazza a cselekvési
programok összefoglalását. Mind az irányelv, mind a rendelet célja az ivóvíz megóvása
és az eutrofizációból eredő károk megelőzése, amit a 2004/648/EK rendelet is korlátoz a
mosószerekben felhasznált foszfátokra vonatkozóan. Bár a legutóbbi végrehajtási jelentés
(COM(2013) 0683) rámutat arra, hogy a mezőgazdaság által kifejtett nyomás csökkent,
a 2012-es terv még mindig a nitrátszennyezésről szóló irányelvet jelöli meg az egyik
legfontosabb, olyan intézkedésként, amellyel elérhetők a WFD által kitűzött célok.

A 2007/60/EK irányelv (az Unió árvízvédelmi irányelve) célja az emberi egészséggel, a
környezettel, az infrastruktúrával és a vagyonnal kapcsolatos árvízkockázatok csökkentése
és kezelése. Az irányelv értelmében a tagállamok 2011-ig kötelesek előzetes értékelést
végezni mindazon vízgyűjtők és kapcsolódó part menti területek azonosítása érdekében,
ahol árvízveszély áll fenn, majd 2015-ig árvízkockázati térképeket készíteniük, valamint a
megelőzésre, védelemre és felkészültségre összpontosító árvízkockázat-kezelési terveket kell
kidolgozniuk. E feladatokat a WFD-vel és az abban foglalt vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel
összhangban kell megvalósítani.
B. Európai Uniós tengerparti politika és tengerpolitika
1. A tengervédelmi irányelv. A 2008/56/EK irányelv (a tengervédelmi stratégiáról szóló

keretirányelv, azaz a tengervédelmi irányelv) célja a tengervizek jó környezeti állapotának
elérése 2020-ig, védelmének és megőrzésének folytatása, valamint további romlásának
megakadályozása. Ez az irányelv a tengeri biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos
első, uniós jogalkotási eszköz. A keretirányelv jogalkotási keretet ad a tengeri környezetre
hatást gyakorló emberi tevékenységek irányítása ökoszisztéma-alapú megközelítésének,
integrálva a környezetvédelem és fenntartható hasznosítás fogalmát. Az irányelv a
regionális tengeri egyezményekben lefektetett földrajzi határokon belül európai tengeri
régiókat és alrégiókat azonosít. A jó környezeti állapot 2020-ig való elérése érdekében
minden tagállam számára előírták, hogy 2010-ig alakítson ki stratégiát tengervizei
vonatkozásában, melyet hatévenként felül kell vizsgálnia. A Bizottság 2010/477/EU
határozata a tengervizek jó környezeti állapotára vonatkozó kritériumokról és módszertani
előírásokról számos kritériumot és kapcsolódó indikátort tartalmaz a jó környezeti állapot
felméréséhez.

2. Tengeri szennyezés. Az Erika tankhajó 2000-ben bekövetkezett, olajkiömlést okozó
szerencsétlensége arra indította az EU-t, hogy az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20060711&qid=1396266429584&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01)
http://www.emsa.eu
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(EMSA) létrehozásáról szóló 1406/2002/EK rendelet elfogadásával megerősítse a tengeri
biztonság terén és a tengeri környezet szennyezése elleni fellépésben vállalt szerepét.
A 2009/123/EK irányelv által módosított, a hajók által okozott szennyezésről és a
jogsértésekre alkalmazandó szankciók bevezetéséről szól 2005/35/EK irányelv célja annak
biztosítása, hogy a szennyező tengeri kibocsátásokért felelős szereplőket hatékony és
visszatartó erejű – büntető vagy közigazgatási – szankciókkal sújtsák. A szennyező
anyagok hajókról való kibocsátása bűncselekménynek minősül, amennyiben az szándékos,
gondatlanságból vagy súlyos hanyagságból ered, és a víz minőségének súlyos romlását
eredményezi.

3. Integrált tengerpolitika. A tengervédelmi irányelv az átfogó integrált tengerpolitika
(COM(2007) 0575) környezetvédelmi pillére, melynek célja a tengerek teljes gazdasági
potenciáljának a környezet veszélyeztetése nélkül történő kihasználása. A „Kék
növekedés: a fenntartható tengergazdálkodási és tengergazdasági növekedés lehetőségei”
című bizottsági közlemény (COM(2012) 0494) felvázolta az integrált tengerpolitika
hozzájárulását az „Európa 2020 stratégia” céljainak megvalósításához.

4. Integrált partiövezet-gazdálkodás (ICZM). Az Unió az integrált partiövezet-
gazdálkodásról szóló 2002/413/EK ajánlása lefekteti a parti övezetre vonatkozó helyes
tervezés és gazdálkodás azon alapelveit, amelyeket a tagállamoknak nemzeti stratégiáik
kialakítása során figyelembe kell venniük.

C. A regionális vizekről szóló nemzetközi megállapodások
A tengervizek védelmét Európában négy együttműködési struktúra (regionális vizekről
szóló megállapodások) szabályozza, melyek a közös vízterületekkel rendelkező tagállamok
és szomszédos országok között jöttek létre: az Atlanti-óceán észak-keleti körzete tengeri
környezetének védelméről szóló 1992-es OSPAR egyezmény (a korábbi oslói és párizsi
egyezmények alapján); a Balti-tenger térségéről szóló 1992-es Helsinki egyezmény
(HELCOM); a Földközi-tengerrel kapcsolatos 1995-ös barcelonai egyezmény (UNEP-MAP);
valamint a Fekete-tengerrel kapcsolatos 1992-es bukaresti egyezmény. Az uniós folyók vizeinek
védelme a Duna védelméről szóló 1996-os egyezmény és a Rajna védelméről szóló 2009. évi
egyezmény keretében valósul meg. A tengervizekre vagy vízgyűjtőkre összpontosító régióközi
környezetvédelmi együttműködés eredményeként számos makroregionális stratégia jött létre
az Európai Unióban: a Balti-tenger térségével kapcsolatos 2009-es stratégia (az első, valamely
makrorégióra vonatkozó uniós stratégia); az első, Balti-tenger térségével kapcsolatos stratégia
(2009), a Duna régióra vonatkozó stratégia (2011), valamint az adriai- és jón-tengeri térségre
vonatkozó stratégia (2014).

AZ EURÓPAI PARLAMENT SZEREPE

A Parlament rendszeresen vállalt kezdeményező szerepet a vízvédelem terén. 2000 januárjában,
az Erika hajótörése által okozott olajkatasztrófa nyomán fenntartható, hosszú távú európai
közlekedési politika kialakítására szólított fel a további olajszennyezési katasztrófák elkerülése
érdekében. A tengerpolitikát illetően a Parlament hangsúlyozta a biodiverzitás és az
ökoinnováció jelentőségét, az éghajlatváltozás tengerekre gyakorolt hatását, valamint a jó
ökológiai állapot elérésére vonatkozó célkitűzést.
2008 júniusában a Parlament nagy többséggel új uniós vízminőségi szabályok mellett tette
le voksát. Azzal, hogy előírja az elsőbbségi anyagok jegyzékének a környezetminőségi
előírásokról szóló irányelv hatálybalépése után két éven belül történő felülvizsgálatát, a
Parlament biztosította a toxikus anyagok jegyzékének bővíthetőségét. Ezenfelül megerősítette
a 13 elsőbbségi veszélyes anyag kibocsátásának 20 éven belüli, fokozatosan történő, teljes

http://www.emsa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0021:HU:PDF
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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megszüntetésére vonatkozó célkitűzést. Ezenfelül a Parlament 2012-ben az új elsőbbségi
anyagok beillesztésével hozzájárult az irányelv aktualizálásához. A Parlament az EU
vízügyi jogszabályainak végrehajtásáról szóló, 2012-es jelentésében arra szólított fel, hogy a
regionális dimenzió kapjon nagyobb hangsúlyt, egyúttal hangsúlyozta a megbízható adatok
szükségességét, a vízzel kapcsolatos kérdések érvényesítésének szükségességét, támogatta
a vízvédelem holisztikus megközelítését, valamint síkra szállt az e téren folytatott kutatás
és innováció előmozdításáért. A Parlament üdvözölte és támogatta a 7. környezetvédelmi
cselekvési programot és az európai vízkincs megőrzésére irányuló tervet.
2015 szeptemberében a Parlament nagy többséggel megszavazta a „Right2Water” elnevezésű,
első európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatos nyomon követési jelentést, amely olyan
jogszabályokra irányuló javaslatok benyújtására hívja fel a Bizottságot, amelyek érvényesítik
az ENSZ által elismert, a vízhez és higiéniához való emberi jogot. E kezdeményezéssel
összefüggésben felszólítja különösen az uniós intézményeket és a tagállamokat annak
biztosítására, hogy valamennyi polgár élhessen a vízhez és higiéniához való jogával, hogy a
vízellátás és a vízkészletekkel való gazdálkodás terén ne érvényesüljenek a belső piac szabályai,
valamint hogy a vízszolgáltatást ne érintsék a liberalizációs intézkedések. A Parlament
2015. szeptember 8-i állásfoglalásában[1] felhívta a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogalkotási
javaslatokat, valamint adott esetben a végezze el a WFD felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy
az elismerje a vízhez való egyetemes hozzáférés és a vízhez való emberi jogot.
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0294.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0294
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