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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

2007/…/EK IRÁNYELVE

(…)

a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról,

valamint a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK, 

86/280/EGK és a 2000/60/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 175. cikke (1) 

bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére1,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően2,

                                               

1 HL C 97., 2007.4.28., 3. o.
2 Az Európai Parlament 2007. május 22-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették 

közzé), a Tanács ...-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és az 
Európai Parlament ...-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
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mivel:

(1) A felszíni víz kémiai anyagokkal történő szennyezése veszélyt jelent a vízi környezetre a 

vízi szervezetekre gyakorolt akut és krónikus mérgező hatásokkal, az ökoszisztémában 

való felhalmozódással, az élőhelyek számának csökkenésével és a biológiai sokféleség 

gyengülésével, valamint veszélyezteti az emberi egészséget is. A szennyezést kiváltó 

okokat és a kibocsátásokat elsősorban a forrásnál kell azonosítani illetve kezelni, a 

gazdasági és környezetvédelmi szempontból leghatékonyabb módon.

(2) A hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról szóló, 2002. 

július 22-i 1600/2002/EK európai parlamenti és tanácsi határozat1 megállapítja, hogy a 

program elsődleges környezetvédelmi prioritásai a környezet, az egészség és az 

életminőség, külön kiemelve, hogy a vízpolitika területén több egyedi intézkedés 

kidolgozására van szükség.

(3) A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 

23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv2 vízszennyezés elleni stratégiát 

határoz meg, és a szennyezés ellenőrzésére és a környezetminőségi előírásokra (EQS) 

további egyedi intézkedések meghozatalát írja elő. Ez az irányelv a 2000/60/EK irányelv 

rendelkezéseivel és célkitűzéseivel összhangban álló EQS-eket határoz meg.

(4) A 2000/60/EK irányelv 4. cikkével és különösen az (1) bekezdés a) pontjával összhangban

a tagállamok az említett irányelv 16. cikkének (1) és (8) bekezdésével összhangban 

végrehajtják a szükséges intézkedéseket az elsőbbségi anyagok általi szennyezések 

fokozatos csökkentésének, és az elsőbbségi veszélyes anyagok kibocsátásainak, 

bevezetéseinek és veszteségeinek megszüntetése vagy fokozatos kivonása céljából.

                                               

1 HL L 242., 2002.9.10., 1. o.
2 HL L 327., 2000.12.22., 1. o. A 2455/2001/EK határozattal (HL L 331., 2001.12.15., 1. o.)

módosított irányelv.
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(5) 2000 óta számos olyan közösségi jogi aktust fogadtak el, amelyek az egyes elsőbbségi 

anyagok tekintetében a kibocsátás ellenőrzésére vonatkozó intézkedést képeznek 

összhangban a 2000/60/EK irányelv 16. cikkével. Számos környezetvédelmi intézkedés 

tartozik továbbá egyéb meglévő közösségi jogszabály hatálya alá. Ezért új ellenőrzések 

kidolgozása helyett inkább a meglévő eszközök végrehajtására és felülvizsgálatára kellene

összpontosítani.

(6) Az elsőbbségi anyagok 2000/60/EK irányelv 16. cikkében említett pontszerű és diffúz 

forrásból történő kibocsátásának szabályozása tekintetében, költséghatékonyabb és 

arányosabb megoldásnak tűnik, ha a tagállamok – szükség esetén – az egyéb meglévő 

közösségi jogszabályok végrehajtása mellett, a 2000/60/EK irányelv 10. cikke szerinti 

megfelelő ellenőrző intézkedéseket illesztenek be az azon irányelv 11. cikkével

összhangban valamennyi vízgyűjtő kerületre kidolgozandó intézkedési programba.

(7) A vízpolitika területén az elsőbbségi anyagok jegyzékének megállapításáról és a 

2000/60/EK irányelv módosításáról szóló, 2001. november 20-i 2455/2001/EK európai 

parlamenti és tanácsi határozat1 meghatározta annak a 33 anyagnak vagy anyagcsoportnak 

az első jegyzékét, amelyek tekintetében a közösségi szintű fellépés elsőbbséget élvez. Ezen 

elsőbbségi anyagok közül néhányat elsőbbségi veszélyes anyagként határoztak meg, 

amelyek esetében a tagállamoknak végre kell hajtaniuk a szükséges intézkedéseket a 

kibocsátások, a bevezetések és a veszteségek megszüntetése vagy fokozatos kiiktatása 

céljából. Néhány anyag tekintetében felülvizsgálatot végeztek, és ezeket osztályozni kell. 

A Bizottságnak – a 2000/60/EK irányelv 16. cikkében előírt ütemezésnek megfelelően –

folytatnia kell az elsőbbségi anyagok jegyzékének felülvizsgálatát, a vízi környezetre 

vonatkozóan vagy az azon keresztül jelentkező kockázatokat tükröző, egyeztetett 

kritériumok alapján rangsorolva azokat az anyagokat, amelyek tekintetében intézkedés 

szükséges, és adott esetben javaslatokat kell tennie.

                                               

1 HL L 331., 2001.12.15., 1. o.
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(8) A közösségi érdek figyelembevételével és a felszíni vizek védelmének hatékonyabb 

szabályozása érdekében helyénvaló, hogy az elsőbbségi anyagnak minősített 

szennyezőanyagok vonatkozásában az EQS-eket közösségi szinten határozzák meg, míg –

szükség esetén – a többi szennyezőanyagra vonatkozó szabályok kidolgozását nemzeti 

szinten a tagállamokra bízzák, figyelemmel a vonatkozó közösségi szabályok 

alkalmazására is. Mindenesetre, a 76/464/EGK irányelv mellékletének I. listájában 

szereplő egyes veszélyes anyagok kibocsátására vonatkozó határértékekről és minőségi 

célkitűzésekről szóló, 1986. június 12-i 86/280/EGK tanácsi irányelv1 hatálya alá tartozó 

nyolc szennyezőanyag, amely azon anyagcsoportba tartozik, amelynek tekintetében a 

tagállamoknak intézkedéseket kell tenni a jó kémiai állapot 2015-re történő elérése céljából 

– figyelemmel a 2000/60/EK irányelv 2. és 4. cikkére is –, nem szerepel az elsőbbségi 

anyagok jegyzékében. Az említett szennyezőanyagok vonatkozásában megállapított közös 

előírások azonban hasznosnak bizonyultak, és helyénvaló fenntartani ezen előírások

közösségi szintű szabályozását.

                                               

1 HL L 181., 1986.7.4., 16. o. A legutóbb a 91/692/EGK irányelvvel (HL L 377., 1991.12.31., 
48. o.) módosított irányelv.
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(9) Következésképpen, a klóralkálielektrolízis-iparágból származó higanykibocsátásokra 

vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről szóló, 1982. március 22-i 

82/176/EGK tanácsi irányelvben1, a kadmiumkibocsátásokra vonatkozó határértékekről és 

minőségi célkitűzésekről szóló, 1983. szeptember 26-i 83/513/EGK tanácsi irányelvben2, a 

klóralkálielektrolízis-iparágon kívüli ágazatokból származó higanykibocsátásokra 

vonatkozó határértékekről és minőségi célkitűzésekről szóló, 1984. március 8-i 

84/156/EGK tanácsi irányelvben3, a hexaklór-ciklohexán-kibocsátásokra vonatkozó 

határértékekről és minőségi célkitűzésekről szóló, 1984. október 9-i 84/491/EGK tanácsi 

irányelvben4, valamint a 86/280/EGK irányelvben meghatározott, a jelenlegi 

környezetminőségi célkitűzésekre vonatkozó rendelkezések feleslegessé válnak és azokat 

el kell hagyni.

(10) A kémiai szennyezés mind rövid, mind hosszú távon érintheti a vízi környezetet, ezért az 

EQS-ek meghatározása során az akut és krónikus hatásokra vonatkozó adatokat egyaránt 

figyelembe kell venni. A vízi környezet és az emberi egészség megfelelő védelmének 

biztosítása érdekében az éves átlagos értéken kifejezett EQS-eket olyan szinten kell 

meghatározni, amely megfelelő védelmet nyújt a tartós kitettség ellen, míg a rövid távú 

hatások kivédésére meg kell állapítani a megengedhető koncentrációk felső határát.

                                               

1 HL L 81., 1982.3.27., 29. o. A 91/692/EGK irányelvvel módosított irányelv.
2 HL L 291., 1983.10.24., 1. o. A 91/692/EGK irányelvvel módosított irányelv.
3 HL L 74., 1984.3.17., 49. o. A 91/692/EGK irányelvvel módosított irányelv.
4 HL L 274., 1984.10.17., 11. o. A 91/692/EGK irányelvvel módosított irányelv.
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(11) A 2000/60/EK irányelv V. melléklete 1.3.4. szakaszában megállapított szabályokkal 

összhangban, a tagállamok az EQS-nek– a maximálisan megengedhető koncentrációban 

kifejezett EQS-t is beleértve – való megfelelés figyelemmel kísérésekor statisztikai 

módszereket, azaz például százalékszámítást alkalmazhatnak a kiugró (az átlagtól 

különösen nagy eltérést mutató) adatok és a helytelen értelmezések kezelésére, az adatok 

elfogadható szintű megbízhatóságának és pontosságának biztosítása érdekében. A

monitoringok tagállamok közötti összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében célszerű 

az ilyen statisztikai módszerek tekintetében a részletes szabályok bizottsági eljárással való 

megállapításáról rendelkezni.

(12) Az EQS határértéket közösségi szinten jelenleg az anyagok többsége esetében csak a 

felszíni vízre kell megállapítani. A hexaklór-benzol, a hexaklór-butadién és a higany 

esetében azonban nem lehet csupán a felszíni vízre megállapított EQS értékhatárok révén 

közösségi szinten megfelelő védelmet biztosítani a közvetett hatásokkal és a másodlagos 

mérgezéssel szemben. Ezért helyénvaló ezen három anyag esetében a biótára vonatkozó 

EQS-t közösségi szinten megállapítani. A tagállamok számára a rugalmasság biztosítása 

érdekében - azok monitoring stratégiája függvényében - lehetővé kell tenni, hogy ezeket a 

biótára vonatkozó EQS-eket megfigyeljék és alkalmazzák, vagy hogy a felszíni vízre 

vonatkozóan olyan szigorúbb EQS-t állapítsanak meg, amely ugyanazt a szintű védelmet 

nyújtja.
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(13) A tagállamoknak továbbá képesnek kell lenniük üledék és/vagy bióta vonatkozásában 

nemzeti szintű EQS-ek megállapítására, és ezeknek az EQS-eknek az ezen irányelvben a 

vízre vonatkozóan megállapított EQS-ek helyetti alkalmazására. Az ilyen EQS-eket olyan 

átlátható eljárással kell megállapítani, amely magában foglalja a Bizottság és a többi 

tagállam értesítését is, a védelem olyan szintű biztosítása érdekében, amely egyenértékű a 

közösségi szinten a vízre megállapított EQS-ek szintjével. A Bizottság összefoglalja ezeket 

az értesítéseket a 2000/60/EK irányelv végrehajtásáról szóló jelentéseiben. Ezen felül az 

üledékek és a bióták továbbra is fontos tényezők maradnak az egyes anyagok tagállamok 

általi monitoringja során, az antropogén tevékenységek hosszú távú hatásainak és az 

általuk elindított folyamatoknak az értékelése érdekében, a tagállamoknak – figyelemmel a 

2000/60/EK irányelv 4. cikkére is – intézkedéseket kell tenniük annak biztosítására, hogy a 

bióták és az üledékek jelenlegi szennyezettségi szintje ne emelkedjék jelentősen.

(14) A tagállamoknak meg kell felelniük az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 

1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelvnek1, és az ivóvízkivételre szánt felszíni 

víztestek kezelését a 2000/60/EK irányelv 7. cikkével összhangban kell végezniük. Ezt az 

irányelvet ezért az említett, esetleg szigorúbb előírásokat meghatározó követelmények 

sérelme nélkül kell végrehajtani.

(15) A pontszerű szennyezőforrásokból származó bevezetések közelében a szennyezőanyagok 

koncentrációja rendszerint magasabb a vízben lévő környezeti koncentrációknál. Ezért a 

tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani az ilyen keveredési zónák kihasználására, 

amennyiben az nem érinti a fennmaradó felszíni víztest vonatkozó EQS-nek való 

megfelelését. A keveredési zónák terjedelmét a bevezetési pontok közvetlen környezetére 

kell korlátozni és azoknak arányosaknak kell lenniük.

                                               

1 HL L 330., 1998.12.5., 32. o. A legutóbb a 2005-ös csatlakozási okmánnyal módosított 
irányelv.
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(16) Ellenőrizni kell a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése a) pontjában

meghatározott megszüntetésre, illetve fokozatos kiiktatásra, valamint csökkentésre 

vonatkozó célkitűzések tiszteletben tartását, és az ezen kötelezettségeknek való megfelelés 

értékelését átláthatóvá kell tenni, különösen az emberi tevékenységekből származó jelentős 

kibocsátások, bevezetések és veszteségek tekintetében. A megszüntetés, illetve fokozatos 

kiiktatás, valamint a csökkentés menetrendjét csak nyilvántartással együtt lehet elkészíteni. 

Lehetővé kell tenni a 2000/60/EK irányelv 4. cikke (4)–(7) bekezdése alkalmazásának 

értékelését is. Megfelelő eszközre van hasonlóképp szükség a természetben előforduló, 

vagy természetes folyamatok eredményeként keletkező anyagokat érintő veszteségek 

mennyiségének meghatározására, amely esetben az összes lehetséges forrásból történő 

teljes megszüntetés, illetve fokozatos kiiktatás lehetetlen. Ezen szükségletek kielégítése 

érdekében a tagállamoknak a területükön lévő valamennyi vízgyűjtő kerület vagy a 

vízgyűjtő kerületnek a tagállam területére eső részének vonatkozásában nyilvántartást kell 

készíteniük a kibocsátásokról, bevezetésekről és veszteségekről.

(17) Az említett nyilvántartások elkészítése során adódó esetleges párhuzamos munka 

elkerülése, valamint a nyilvántartások és a felszíni vizek védelme területén rendelkezésre 

álló egyéb meglévő eszközök közötti koherencia biztosítása érdekében a tagállamoknak a 

2000/60/EK irányelv alapján, valamint az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -

szállítási Nyilvántartás létrehozásáról szóló, 2006. január 18-i 166/2006/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet1 alapján gyűjtött információkat kell alkalmazni.

                                               

1 HL L 33., 2006.2.4., 1. o.
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(18) A szükségleteik hatékonyabb kifejezése érdekében a tagállamok számára lehetővé kell 

tenni, hogy a nyilvántartás alapadatainak mérésére egy megfelelő egyéves referencia 

időszakot választhassanak ki. Mindazonáltal figyelembe kell venni azt a körülményt, hogy 

a peszticid szerek alkalmazásához köthető veszteségek évről évre jelentős mértékben 

változhatnak az alkalmazási ráták közötti eltérések miatt, amely például a különböző 

klímaviszonyoktól függ. Ezért a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy hároméves 

referencia időszakot választhassanak, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 

1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvben1 szabályozott néhány anyag esetében.

(19) A nyilvántartás használatának optimalizálása érdekében célszerű megállapítani a határidőt, 

ameddig a Bizottság ellenőrzi, hogy a kibocsátások, bevezetések és veszteségek a 

2000/60/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdése a) pontjában meghatározott célkitűzések 

teljesítése tekintetében, figyelemmel az irányelv 4. cikk (4) és (5) bekezdésére, előrelépést 

mutatnak-e.

(20) Számos tagállamot érint olyan szennyezés, amelynek forrása nemzeti joghatóságukon kívül 

esik. Ezért helyénvaló egyértelművé tenni azt, hogy a tagállamok nem szegik meg ezen 

irányelv szerinti kötelezettségeiket valamely EQS-érték határokon átterjedő szennyezés 

okozta túllépésével, amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek, és amennyiben megfelelő 

esetben éltek a 2000/60/EK irányelv vonatkozó rendelkezései adta lehetőségekkel.

(21) A Bizottság a tagállamoktól kapott jelentések alapján megvizsgálja, hogy szükség van-e 

további konkrét közösségi szintű intézkedésekre, és adott esetben megfelelő javaslatokat 

tesz.

                                               

1 HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/50/EK bizottsági irányelvvel (HL L 202.,
2007.8.3., 15. o.) módosított irányelv.
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(22) A perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok, valamint az egyenértékű gondokat 

okozó anyagok, különösen a 2000/60/EK irányelvben említett nagyon perzisztens és 

nagyon bioakkumulatív anyagok meghatározására vonatkozó kritériumokat a 67/548/EGK 

tanácsi irányelvnek megfelelően bejelentett anyagok emberre és környezetre jelentett 

kockázatának értékelésére vonatkozó alapelvek megállapításáról szóló, 1993. július 20-i 

93/67/EGK bizottsági irányelv1, a létező anyagok embert és környezetet érintő 

kockázatainak becslésére vonatkozó elveknek a 793/93/EGK tanácsi rendelettel 

összhangban történő megállapításáról szóló, 1994. június 28-i 1488/94/EK bizottsági 

rendelet2, valamint a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i

98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv3 alátámasztására irányuló

kockázatértékelésére vonatkozó műszaki útmutató dokumentumban állapították meg. A

közösségi jogszabályok összhangjának biztosítása érdekében, a 2455/2001/EK 

határozatnak megfelelően felülvizsgált anyagok tekintetében kizárólag ezen kritériumok 

alkalmazandók, és a 2000/60/EK irányelv X. mellékletét megfelelően helyettesíteni kell.

(23) A 2000/60/EK irányelv IX. mellékletében felsorolt irányelvekben megállapított 

kötelezettségeket már beépítették a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 

csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelvbe4, valamint a 

2000/60/EK irányelvbe, és a EQS-ek fenntartásával vagy felülvizsgálatával legalább 

hasonló szintű védelem biztosítható. A felszíni vizek kémiai szennyezésének összehangolt 

megközelítése érdekében, valamint az azon a területen meglévő közösségi jogszabályok 

egyszerűsítése és egyértelművé tétele érdekében, a 2000/60/EK irányelv értelmében, 

helyénvaló 2012. december 22-től hatályon kívül helyezni a 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 

84/156/EGK, a 84/491/EGK és a 86/280/EGK irányelveket.

                                               

1 HL L 227., 1993.9.8., 9. o.
2 HL L 161., 1994.6.29., 3. o.
3 HL L 123., 1998.4.24., 1. o.
4 HL L 257., 1996.10.10., 26. o.
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(24) A 2000/60/EK irányelvben említett ajánlásokat, különösen a toxicitási, ökotoxicitási és 

környezetvédelmi tudományos bizottság ajánlásait mérlegelték.

(25) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás1 34. pontjával 

összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve a Közösség 

érdekében – készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az 

irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék 

közzé.

(26) Mivel az ezen irányelv célját, nevezetesen az elsőbbségi anyagokra és bizonyos egyéb 

szennyező anyagokra vonatkozó EQS-ek megállapítása révén a felszíni vizek jó kémiai 

állapotának elérését, a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és így az – a 

felszíni víz védelmének a Közösség egész területén való egységes szintű fenntartása miatt 

– közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket hozhat a Szerződés 

5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően. Az e cikkben foglalt arányosság 

elvének megfelelően ezen irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(27) Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott 

végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. 

június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal2 összhangban kell elfogadni.

                                               

1 HL C 321., 2003.12.31., 1. o.
2 HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22. 11. o.) 

módosított határozat.
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(28) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy az I. melléklet B. részének 3. 

pontját módosítsa. Mivel ez az intézkedés általános hatályú és az irányelv nem alapvető 

fontosságú elemeinek a módosítására, illetve az irányelv nem alapvető fontosságú 

elemekkel való kiegészítésére irányul, ezért azt az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében 

meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell 

elfogadni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy

A felszíni víz jó kémiai állapotának elérése céljából, valamint a 2000/60/EK irányelv 4. cikkének 

rendelkezéseivel és célkitűzéseivel összhangban ez az irányelv környezetminőségi előírásokat 

(EQS) állapít meg a 2000/60/EK irányelv 16. cikkében meghatározott elsőbbségi anyagok és 

néhány egyéb szennyezőanyag vonatkozásában.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában a 2000/60/EK irányelvben megállapított fogalommeghatározásokat 

kell alkalmazni.
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3. cikk

Környezetminőségi előírások

(1) Ezen irányelv 1. cikkével és a 2000/60/EK irányelv 4. cikkével összhangban a tagállamok 

a felszíni víztestekre az ezen irányelv I. melléklet A. részében megállapított EQS-eket

alkalmazzák.

A tagállamok az EQS-t a felszíni víztestekre az I. melléklet B. részében meghatározott 

követelményekkel összhangban alkalmazzák.

(2) A tagállamok a felszíni vizek egyes kategóriának esetében az üledékre és/vagy a biótára az 

I. melléklet A. részében megállapítottaktól eltérő EQS-t is alkalmazhatnak. Az ezen 

lehetőséggel élő tagállamok:

a) a higanyra és vegyületeire 20 µg/kg EQS-t, és/vagy a hexaklór-benzolra 10 µg/kg 

EQS-t, és/vagy a hexaklór-butadiénre 55 µg/kg EQS-t alkalmaznak, ezek az EQS-ek

a halak, kagylók, rákfélék és más bióták közül a legmegfelelőbb mutató 

kiválasztásával a szövetre (nedves súly) vonatkoznak ;

b) az a) pontban említettektől eltérő EQS-t állapítanak meg és alkalmaznak 

meghatározott anyagokra üledék és/vagy bióta esetében. Ezen EQS-nek legalább 

ugyanolyan szintű védelmet kell nyújtania, mint az I. melléklet A. részében a vízre 

meghatározott EQS-nek;
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c) az a) és b) pontban említett anyagokra vonatkozóan meghatározzák a biótában 

és/vagy az üledékben végzendő monitoring gyakoriságát. A monitoringot

mindazonáltal évente legalább egyszer el kell végezni, kivéve, ha a műszaki 

ismeretek és a szakértői vélemények alapján más időközök indokoltak; és

d) a 2000/60/EK irányelv 21. cikkében említett bizottságon keresztül értesítik a 

Bizottságot és a többi tagállamot azon anyagokról, amelyekre vonatkozóan az EQS-t 

a b) pontnak megfelelően határoztak meg, az ezen megközelítés alkalmazásának 

indokairól és alapjáról, a megállapított alternatív EQS-ről ––ideértve az azok 

megállapításához használt adatokat és módszertant is ––, a felszíni vizek azon 

kategóriáiról, amelyekre ezen EQS-t alkalmazni kell, valamint a monitoring tervezett 

gyakoriságáról, az időközök megindokolásával együtt.

A 2000/60/EK irányelv 18. cikkének megfelelően közzétett jelentéseket a Bizottság 

kiegészíti a fenti d) pont, valamint az I. melléklet A. részének viii. lábjegyzete szerinti 

értesítések összefoglalójával.

(3) A tagállamok a víz állapotának a 2000/60/EK irányelv 8. cikke szerint elvégzett 

monitoringja alapján gondoskodnak az üledékben és/vagy a biótában jellemzően 

felhalmozódó, az I. melléklet A. részében felsorolt elsőbbségi anyagok koncentrációinak 

hosszú távú tendenciaelemzéséről (különös tekintettel a 2., 5., 6., 7., 12., 15., 16., 17., 18., 

20., 21., 26., 28. és 30. sorszámú anyagra). A 2000/60/EK irányelv 4. cikkére is 

figyelemmel intézkedéseket hoznak annak biztosítása céljából, hogy az ilyen 

koncentrációk ne emelkedjenek jelentős mértékben az üledékekben és/vagy a kérdéses 

biótában.
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A tagállamok meghatározzák az üledékben és/vagy a biótában végzendő monitoring

gyakoriságát annak érdekében, hogy elegendő adat álljon rendelkezésre a megbízható 

hosszú távú tendenciaelemzéshez. Útmutatásként, a monitoringot rendszerint legalább 

háromévente kell elvégezni, kivéve, ha a műszaki ismeretek és a szakértői vélemények 

alapján más időközök indokoltak.

(4) A Bizottság megvizsgálja a műszaki és tudományos fejlődést, többek között a 2000/60/EK 

irányelv 16. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában említett kockázatértékelés

eredményét, valamint az 1907/2006/EK rendelet 119. cikkével összhangban 

nyilvánosságra hozott, az anyagok regisztrációjából származó információkat, és — szükség 

szerint — javaslatot tesz az ezen irányelv I. melléklet A. részében meghatározott EQS-ek

felülvizsgálatára a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban, és a 

2000/60/EK irányelv 16. cikke (4) bekezdésében előírt határidőknek megfelelően.

(5) Az ezen irányelv I. melléklet B. részének 3. pontja az 1999/468/EK határozat 5a cikkében 

említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban módosítható.

4. cikk

Keveredési zónák

(1) A tagállamok keveredési zónákat jelölhetnek ki a bevezetési pontokkal szomszédosan. Az 

ilyen keveredési zónákban egy vagy több szennyezőanyag koncentrációja meghaladhatja a 

vonatkozó EQS-eket, amennyiben az nem érinti a felszíni víztest további részei említett 

előírásoknak való megfelelését.
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(2) A keveredési zónát kijelölő tagállamok a 2000/60/EK irányelv 13. cikkével összhangban 

elkészített vízgyűjtő-gazdálkodási tervben minden esetben feltüntetik az ilyen zónák 

elkülönítésére alkalmazott megközelítések és módszerek leírását is.

(3) A keveredési zónákat kijelölő tagállamok gondoskodnak arról, hogy ezen zónák 

kiterjedése:

a) a bevezetési pontok közvetlen környezetére korlátozódjon;

b) arányos legyen, tekintettel a bevezetési pont szennyezőanyag-koncentrációjára, 

valamint a korábbi szabályozásban foglalt szennyezőanyag-kibocsátási feltételekre, 

azaz például a 2000/60/EK irányelv 11. cikke (3) bekezdésének g) pontjában említett 

felhatalmazásokra és/vagy engedélyekre, valamint a közösségi jog minden egyéb 

vonatkozó rendelkezésére, a rendelkezésre álló legjobb technológia alkalmazásával, 

valamint a 2000/60/EK irányelv 10. cikkével összhangban, különösen az említett 

korábbi szabályozás felülvizsgálatát követően.

5. cikk

A kibocsátások, bevezetések és veszteségek nyilvántartása

(1) A 2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikkével összhangban és a 166/2006/EK rendelet szerint 

összegyűjtött információk felhasználásával a tagállamok a területükön levő minden 

vízgyűjtő kerület vagy vízgyűjtő kerületrész tekintetében nyilvántartást készítenek az ezen 

irányelv I. melléklet A. részében felsorolt minden elsőbbségi anyag és szennyezőanyag 

kibocsátásáról, bevezetéséről és veszteségéről.
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(2) Az (1) bekezdésben említett nyilvántartásokban feltüntetendő szennyezőanyagokra 

vonatkozó értékek becslésének referenciaidőszaka 2008 és 2010 között egy év.

A 91/414/EGK irányelv által szabályozott elsőbbségi anyagok vagy szennyezőanyagok 

tekintetében azonban a bejegyzéseket a 2008-as, 2009-es és 2010-es évek átlagában is 

lehet számolni.

(3) A tagállamok a 2000/60/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében foglalt jelentéstételi 

követelményekkel összhangban tájékoztatják a Bizottságot az e cikk (1) bekezdés szerint 

elkészített nyilvántartásokról, feltüntetve a megfelelő referenciaidőszakokat.

(4) A tagállamok a 2000/60/EK irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 

elemzések felülvizsgálata során frissítik nyilvántartásaikat.

A frissített nyilvántartásokban szereplő értékek megállapítására vonatkozó referencia-

időszak az elemzés elkészítésére kitőzött évet megelőző év. A 91/414/EGK irányelv által 

szabályozott elsőbbségi anyagok vagy szennyezőanyagok tekintetében az adatokat az 

említett elemzés elkészítését megelőző három év átlagában is lehet számolni.

A tagállamok a naprakész vízgyűjtő-gazdálkodási terveikben közzéteszik a frissített 

nyilvántartásokat a 2000/60/EK irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében 

meghatározottaknak megfelelően.

(5) A Bizottság –– a 2006/60/EK irányelv 4. cikke (4) és (5) bekezdésére is figyelemmel ––

2025-ig ellenőrzi, hogy a nyilvántartásban feltüntetett kibocsátások, bevezetések és 

veszteségek a 2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában 

meghatározott, csökkentésre, illetve megszüntetésre vonatkozó célkitűzések teljesítése 

tekintetében előrelépést mutatnak-e.
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6. cikk

Határokon átnyúló szennyezés

(1) Nem szegi meg az ezen irányelv értelmében fennálló kötelezettségeit az a valamely EQS-t 

túllépő tagállam, amely bizonyítani tudja, hogy:

a) a túllépés nemzeti joghatóságán kívül eső szennyezési forrásnak tudható be; és

b) az ilyen határon átnyúló szennyezés miatt nem állt módjában hatékony intézkedést 

hozni a vonatkozó EQS-nek való megfelelés érdekében; és

c) alkalmazta a 2000/60/EK irányelv 3. cikkében foglalt koordinációs 

mechanizmusokat, és adott esetben élt az említett irányelv 4. cikke (4), (5) és (6) 

bekezdésének a határon átnyúló szennyezés által érintett víztestekre vonatkozó 

rendelkezései által biztosított lehetőségekkel.

(2) Ilyen esetekben a tagállamok a 2000/60/EK irányelv 12. cikkében meghatározott 

mechanizmust alkalmazzák arra, hogy a Bizottság rendelkezésére bocsássák az ezen cikk 

(1) bekezdésében meghatározott esetekben szükséges információkat, és a vonatkozó 

vízgyűjtő-gazdálkodási terv keretében a határon átnyúló szennyezéssel kapcsolatban hozott 

intézkedésekről szóló összefoglalót, a 2000/60/EK irányelv 15. cikkének (1) bekezdésében 

foglalt jelentéstételi követelményekkel összhangban.
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7. cikk

Felülvizsgálat

A tagállamok által többek között a 2000/60/EK irányelv 12. cikkével összhangban, és különösen a 

határokon átnyúló szennyezésről készített jelentések alapján a Bizottság felülvizsgálja a további 

egyedi, közösségi szintű intézkedések — például kibocsátás-szabályozások — szükségességét. A 

Bizottság a 2000/60/EK irányelv 18. cikkének (1) bekezdésével összhangban elkészített jelentéssel 

összefüggésben következtetéseiről beszámol az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és azt adott 

esetben vonatkozó javaslatokkal egészíti ki.

8. cikk

A 2000/60/EK irányelv módosítása

A 2000/60/EK irányelv X. mellékletének helyébe az ezen irányelv II. mellékletében foglalt szöveg 

lép.

9. cikk

A 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, 84/491/EGK 

és a 86/280/EGK irányelvek módosítása

(1) A 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK és a 84/491/EGK irányelv II. mellékletét el 

kell hagyni.

(2) A 86/280/EGK irányelv II. melléklete I–XI. szakaszának B. címsorait el kell hagyni.
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10. cikk

A 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK 

és a 86/280/EGK irányelvek hatályon kívül helyezése

(1) A 82/176/EGK, a 83/513/EGK, a 84/156/EGK, a 84/491/EGK és a 86/280/EGK irányelvek

2012. december 22-től hatályukat vesztik.

(2) 2012. december 22. előtt a tagállamok a monitoringokat és jelentéseket az e cikk (1) 

bekezdésben említett irányelvek helyett a 2000/60/EK irányelv 5., 8. és 15. cikkével 

összhangban végezhetik el.

11. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok …-ig* hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási 

rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek.

Amikor a tagállamok elfogadják azokat az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az 

irányelvre, vagy azokhoz hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A

hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseit, amelyeket az 

ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

                                               

* HL: Az ezen irányelv hatálybalépésének dátumát követő 18 hónap elteltével.
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12. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép 

hatályba.

13. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök
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I. MELLÉKLET

AZ ELSŐBBSÉGI ANYAGOKRA ÉS BIZONYOS EGYÉB SZENNYEZŐANYAGOKRA 

VONATKOZÓ KÖRNYEZETMINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK

A. RÉSZ: KÖRNYEZETMINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK (EQS)

AA: éves átlagérték (annual average);

MAC: maximálisan megengedhető koncentráció (maximum allowable concentration).

Egység: [µg/l].

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

N° Anyag neve CAS-szám1 AA-EQSi

Szárazföldi 
felszíni vizekii

AA-EQSi

Egyéb felszíni 
vizek

MAC-EQSiii

Szárazföldi 
felszíni vizekii

MAC-EQSiii

Egyéb felszíni 
vizek

(1) Alaklór 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7

(2) Antracén 120-12-7 0,1 0,1 0,4 0,4

(3) Atrazin 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0

(4) Benzol 71-43-2 10 8 50 50

(5) Brómozott 
difeniléteriv

32534-81-9 0,0005 0,0002 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

                                               

1 CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (Chemical Abstracts Service).



11486/3/07 REV 3 GFT/hh 2
I. MELLÉKLET DG I HU

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

N° Anyag neve CAS-szám1 AA-EQSi

Szárazföldi 
felszíni vizekii

AA-EQSi

Egyéb felszíni 
vizek

MAC-EQSiii

Szárazföldi 
felszíni vizekii

MAC-EQSiii

Egyéb felszíni 
vizek

(6) Kadmium és 
vegyületei

(a vízkeménységi 
osztályoktól 
függően)v

7440-43-9 ≤0,08 (1. 
osztály)

0,08 (2. osztály)

0,09 (3. osztály)

0,15 (4. osztály)

0,25 (5. osztály)

0,2 ≤ 0,45 (1. 
osztály)

0,45 (2. 
osztály)

0,6 (3. osztály)

0,9 (4. osztály)

1,5 (5. osztály)

(6a) Szén-tetraklorid6vi 56-23-5 12 12 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

(7) C10-13 Klóralkánok 85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4

(8) Klórfenvinfosz 470-90-6  0,1 0,1 0,3 0,3

(9) Klórpirifosz 
(etilklórpirifosz)

2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

N° Anyag neve CAS-szám1 AA-EQSi

Szárazföldi 
felszíni vizekii

AA-EQSi

Egyéb felszíni 
vizek

MAC-EQSiii

Szárazföldi 
felszíni vizekii

MAC-EQSiii

Egyéb felszíni 
vizek

(9a) Ciklodién peszticidek:

Aldrin vi

Dieldrin vi

Endrin vi

Izodrin vi

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

Σ =0,01 Σ =0,005 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

(9b) Összes DDT vii, vi nem 
alkalmazható

0,025 0,025 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

para-para-DDT vi 50-29-3 0,01 0,01 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

(10) 1,2-diklóretán 107-06-2 10 10 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

(11) Diklór-metán 75-09-2 20  20 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

N° Anyag neve CAS-szám1 AA-EQSi

Szárazföldi 
felszíni vizekii

AA-EQSi

Egyéb felszíni 
vizek

MAC-EQSiii

Szárazföldi 
felszíni vizekii

MAC-EQSiii

Egyéb felszíni 
vizek

(12) Di[2-etilhexil]ftalát 
(DEHP)

117-81-7 1,3 1,3 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

(13) Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8

(14) Endoszulfán 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004

(15) Fluorantén 206-44-0 0,1 0,1 1 1

(16) Hexaklór-benzol 118-74-1 0,01viii 0,01viii 0,05 0,05

(17) Hexaklór-butadién 87-68-3 0,1viii 0,1viii 0,6 0,6

(18) Hexaklór-ciklohexán 608-73-1  0,02 0,002 0,04 0,02

(19) Izoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0

(20) Ólom és vegyületei 7439-92-1 7,2 7,2 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

N° Anyag neve CAS-szám1 AA-EQSi

Szárazföldi 
felszíni vizekii

AA-EQSi

Egyéb felszíni 
vizek

MAC-EQSiii

Szárazföldi 
felszíni vizekii

MAC-EQSiii

Egyéb felszíni 
vizek

(21) Higany és vegyületei 7439-97-6 0,05viii 0,05viii 0,07 0,07

(22) Naftalin 91-20-3 2,4 1,2 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

(23) Nikkel és vegyületei 7440-02-0 20 20 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

(24) Nonilfenol(4-
nonilfenol)

104-40-5  0,3 0,3 2,0 2,0

(25) Oktilfenol
(4-[1,1’,3,3’-
tetrametil-butil]fenol)

140-66-9 0,1 0,01 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

(26) Pentaklór-benzol 608-93-5 0,007 0,0007 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

(27) Pentaklór-fenol 87-86-5 0,4 0,4 1 1



11486/3/07 REV 3 GFT/hh 6
I. MELLÉKLET DG I HU

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

N° Anyag neve CAS-szám1 AA-EQSi

Szárazföldi 
felszíni vizekii

AA-EQSi

Egyéb felszíni 
vizek

MAC-EQSiii

Szárazföldi 
felszíni vizekii

MAC-EQSiii

Egyéb felszíni 
vizek

(28) Poliaromás 
szénhidrogének 
(PAH)ix

nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

Benzo[a]pirén 50-32-8 0,05 0,05 0,1 0,1

Benzo[b]fluorantén 205-99-2  ő=0,03 ő=0,03 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

Benzo[k]fluorantén 207-08-9

Benzo[g,h,i]perilén 191-24-2 ő=0,002 ő=0,002 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

Indeno[1,2,3-cd]pirén 193-39-5

(29) Simazin 122-34-9  1 1 4 4

(29a) Tetraklór-etilénvi  127-18-4 10 10 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

(29b) Triklór-etilénvi 79-01-6 10 10 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

N° Anyag neve CAS-szám1 AA-EQSi

Szárazföldi 
felszíni vizekii

AA-EQSi

Egyéb felszíni 
vizek

MAC-EQSiii

Szárazföldi 
felszíni vizekii

MAC-EQSiii

Egyéb felszíni 
vizek

(30) Tributil-ón 
vegyületek (tributil-
ón-kation)

36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015

(31) Triklór-benzolok 12002-48-1 0,4 0,4 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

(32) Triklór-metán 67-66-3 2,5 2,5 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

(33) Trifluralin 1582-09-8 0,03 0,03 nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

__________________________

i Ez a paraméter az éves átlagértékben kifejezett EQS (AA-EQS). Más előírás hiányában az 
összes izomer koncentrációjára vonatkozik.

ii A szárazföldi felszíni vizek a folyókat, tavakat és kapcsolódó mesterséges vagy jelentősen 
módosított víztesteket foglalják magukban.

iii Ez a paraméter a maximálisan megengedhető koncentrációban kifejezett 
környezetminőségi előírás (MAC-EQS). Amennyiben az MAC-EQS oszlopban „nem 
alkalmazható” szerepel, ott úgy tekinthető, hogy az AA-EQS értékek védelmet biztosítanak 
a rövid távú szennyezési csúcskoncentrációkkal szemben is folyamatos bevezetések esetén, 
mivel ezek az értékek jelentősen alacsonyabbak az akut toxicitás alapján meghatározott 
értékeknél.

iv A 2455/2001/EK határozatban felsorolt brómozott difeniléterek (5. sorszám) alá tartozó 
elsőbbségi anyagok csoportja tekintetében csak a 28., 47., 99., 100., 153. és 154. számú 
rokonvegyületekre határoztak meg EQS-t.
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v A kadmium és vegyületei esetében (6. sorszám) az EQS értékek a víz keménységétől 
függően változnak a következő öt osztály-kategória szerint (1. osztály: <40 mg CaCO3/l, 
2. osztály: 40-től <50 mg CaCO3/l, 3. osztály: 100-tól <200 mg CaCO3/l és 5. osztály: 
≥200 mg CaCO3/l).

vi Ez az anyag nem elsőbbségi anyag, hanem azon egyéb szennyezőanyagok egyike, amelyek 
esetében az EQS azonos az ezen irányelv hatálybalépését megelőzően alkalmazott 
jogszabályban meghatározottakkal.

vii A összes DDT az 1,1,1-triklór-2,2-bisz[p-klórfenil]-etán (CAS-szám: 50-29-3; EU-szám: 
200-024-3); az 1,1,1-triklór-2 [o-klórfenil]-2-[p-klórfenil]-etán (CAS-szám: 789-02-6; EU-
szám: 212-332-5); az 1,1-diklór-2,2-bisz[p-klórfenil]-etilén (CAS-szám: 72-55-9; EU-
szám: 200-784-6); és az 1,1-diklór-2,2-bisz[p-klórfenil]-etán (CAS-szám: 72-54-8; EU-
szám: 200-783-0) izomerek összegét jelenti.

viii Ha a tagállamok nem alkalmazzák a biótára vonatkozó EQS-t, szigorúbb vízre vonatkozó 
EQS-t kell bevezetniük annak érdekében, hogy a biótára vonatkozóan a 3. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott EQS-sel azonos szintű védelmet érjenek el. A 2000/60/EK 
irányelv 21. cikkében említett bizottságon keresztül értesítik a Bizottságot és a többi 
tagállamot e megközelítés alkalmazásának indokairól és az alternatívaként meghatározott, 
vízre vonatkozó EQS-ről –– ideértve az azok megállapításához használt adatokat és 
módszertant is ––, valamint a felszíni vizek azon kategóriáiról, amelyekre ezen EQS-t 
alkalmazni kell.

ix A poliaromás szénhidrogének (PAH) elsőbbségi anyagcsoportja (28. sorszám) esetében 
minden egyedi EQS-t alkalmazni kell, azaz a benzo[a]pirénre meghatározott EQS-t, a 
benzo[b]flourantén és a benzo[k]fluorantén összegére meghatározott EQS-t, valamint a 
benzo[g,h,i] perilén és az indeno[1,2,3-cd]pirén összegére meghatározott EQS-t.
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B. RÉSZ: AZ A. RÉSZBEN MEGHATÁROZOTT EQS ALKALMAZÁSA

1. A táblázat 4. és 5. oszlopa: Egy felszíni víztest tekintetében az AA-EQS alkalmazása akkor 

valósul meg, ha az adott felszíni víztest valamennyi reprezentatív monitoring pontja 

esetében az év során különböző időpontokban mért koncentrációk számtani középértéke 

nem haladja meg az előírásban rögzített értéket.

A számtani középérték számítási módszerének és az alkalmazott analitikai módszernek 

összhangban kell állnia a 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 

összhangban a kémiai monitoringra és az elemzések eredményének minőségére vonatkozó 

műszaki előírások elfogadásáról szóló …/…/EK bizottsági határozattal1, beleértve az EQS

alkalmazásának mikéntjét is, ha nem áll rendelkezésre a minimumkövetelményeket 

teljesítő megfelelő analitikai módszer.

2. A táblázat 6. és 7. oszlopa: Egy felszíni víztest tekintetében a MAC-EQS alkalmazása 

akkor valósul meg, ha az adott víztest bármely reprezentatív monitoring pontján mért 

koncentráció nem haladja meg az előírásban rögzített értéket.

                                               

 Megjegyzés a HL-nek: kérjük illessze be a határozat számát és időpontját!
1 HL L
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A 2006/60/EK irányelv V. mellékletének 1.3.4. szakaszával összhangban azonban a MAC-

EQS betartásának megállapítása során az elfogadható szintű megbízhatóság és pontosság 

biztosítása érdekében a tagállamok statisztikai módszereket, azaz például 

százalékszámítást is alkalmazhatnak. Ebben az esetben e statisztikai módszereknek meg 

kell felelniük a 2000/60/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással 

összhangban megállapított részletes szabályoknak.

3. A kadmium, az ólom, a higany és a nikkel (a továbbiakban: fémek) kivételével az e 

mellékletben meghatározott EQS-ek a teljes vízmintában lévő teljes koncentrációra 

vonatkoznak. A fémek esetében az EQS az oldott koncentrációra, vagyis a vízminta 0,45 

µm-es szűrővel leszűrt vagy bármilyen más megfelelő előkezeléssel nyert oldott fázisára 

vonatkozik.

A tagállamok a monitoring eredmények EQS-sel való összehasonlítása során figyelembe 

vehetik az alábbiakat:

a) a fémek és vegyületeik természetes háttér-koncentrációját, amennyiben azok miatt 

nem lehetséges az EQS-értéknek való megfelelés; és

b) a víz keménysége, pH-értéke, illetve bármely más minőségi paramétere, amely 

befolyásolja a fémek biológiai hozzáférhetőségét.
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II. MELLÉKLET

A 2000/60/EK irányelv X. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„X. MELLÉKLET 

A VÍZPOLITIKA TERÜLETÉN ELSŐBBSÉGI ANYAGOK JEGYZÉKE

Sorszám CAS-szám1 EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve* Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagként
azonosítva

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alaklór

(2) 120-12-7 204-371-1 Antracén X

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

(4) 71-43-2 200-753-7 Benzol

(5) nem alkalmazható nem alkalmazható Brómozott difeniléter** X***

32534-81-9 nem alkalmazható pentabróm-difeniléter 
(rokonvegyület-számok: 28., 47., 
99., 100., 153. és 154.) *

(6) 7440-43-9 231-152-8 Kadmium és vegyületei X

(7) 85535-84-8 287-476-5 Klóralkánok, C10-13 ** X

(8) 470-90-6 207-432-0 Klórfenvinfosz

(9) 2921-88-2 220-864-4 Klórpirifosz

(etilklórpirifosz)

(10) 107-06-2 203-458-1 1,2-diklór-etán

                                               

1 CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat (Chemical Abstracts Service)
2 EU-szám: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (European Inventory of 

Existing Commercial Chemical Substances, EINECS) vagy Törzskönyvezett Vegyi 
Anyagok Európai Jegyzéke (European List of Notified Chemical Substances, ELINCS).
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Sorszám CAS-szám1 EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve* Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagként
azonosítva

(11) 75-09-2 200-838-9 Diklór-metán

(12) 117-81-7 204-211-0 Di[2-etilhexil]ftalát (DEHP)

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron

(14) 115-29-7 204-079-4 Endoszulfán X

(15) 206-44-0 205-912-4 Fluorantén****

(16) 118-74-1 204-273-9 Hexaklór-benzol X

(17) 87-68-3 201-765-5 Hexaklór-butadién X

(18) 608-73-1 210-158-9  Hexaklór-ciklohexán X

(19) 34123-59-6 251-835-4 Izoproturon

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ólom és vegyületei

(21) 7439-97-6 231-106-7 Higany és vegyületei X

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalin

(23) 7440-02-0 231-111-14 Nikkel és vegyületei

(24) 25154-52-3 246-672-0 Nonilfenol X

104-40-5 203-199-4 (4-nonilfenol)* X
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Sorszám CAS-szám1 EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve* Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagként
azonosítva

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenol

140-66-9 nem alkalmazható (4-[1,1’,3,3’-tetrametil-

butil]fenol)*

(26) 608-93-5 210-172-5 Pentaklór-benzol X

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaklór-fenol

(28) nem alkalmazható nem alkalmazható Poliaromás szénhidrogének X

50-32-8 200-028-5 (Benzo[a]pirén) X

 205-99-2 205-911-9 (Benzo[b]fluorantén) X

191-24-2 205-883-8 (Benzo(g,h,i)perilén) X

207-08-9 205-916-6 (Benzo[k]fluorantén) X

 193-39-5 205-893-2 (Indeno[1,2,3-cd]pirén) X

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin

(30) nem alkalmazható nem alkalmazható Tributil-ón vegyületek X

36643-28-4 nem alkalmazható Tributil-ón-kation X
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Sorszám CAS-szám1 EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve* Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagként
azonosítva

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triklór-benzolok

(32) 67-66-3 200-663-8 Triklór-metán (kloroform)

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

_________________________

* Amennyiben anyagok csoportjait választották ki, tipikus egyedi képviselőket tüntettek fel 
indikatív paraméterekként (zárójelben sorszám nélkül). Ezen anyagcsoportok esetében az 
indikatív paramétert analitikai módszerrel kell meghatározni.

** Az anyagok ezen csoportjaiba rendes körülmények között jelentős számú egyedi vegyület 
tartozik. Jelen esetben megfelelő indikatív paraméterek nem adhatók meg.

*** Kizárólag pentabróm-bifenil-éter (CAS-szám: 32534-81-9)

**** A fluorantin egyéb, veszélyesebb poliaromás szénhidrogének képviselőjeként szerepel a 
jegyzékben.
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I. BEVEZETÉS

A Bizottság 2006 júliusában elfogadta a vízpolitika területén a környezetminőségi 

előírásokról és a 2000/60/EK irányelv módosításáról szóló irányelvjavaslatát1.

Az Európai Parlament 2007 májusában elfogadta az első olvasat során kialakított véleményét2

.

A Gazdasági és Szociális Bizottság 2007 áprilisában fogadta el a véleményét3. A Régiók 

Bizottsága nem nyilvánított véleményt.

A Tanács 2007. december 20-án elfogadta a közös álláspontját.

II. CÉLKITŰZÉS

A javasolt irányelv a 2000/60/EK irányelv (a „víz-keretirányelv”) 16. cikkében előírtaknak 

megfelelően megállapítaná az elsőbbségi anyagokra és bizonyos egyéb szennyező anyagokra 

vonatkozó környezetminőségi előírásokat (EQS-eket).

                                               
1 11816/06
2 9744/07
3 HL C 97., 2007.4.28., 3. o.



11486/3/07 REV 3 ADD 1 (kn/KN)/akn 3
DG I HU

III. A KÖZÖS ÁLLÁSPONT ELEMZÉSE

1. Általános megjegyzések

A közös álláspont – szó szerint, részben vagy tartalmát tekintve – átveszi az Európai 

Parlament első olvasatban elfogadott több módosítását. A módosítások többségét 

azonban nem tükrözi, mivel a Tanács egyetért a Bizottsággal abban, hogy ezek 

szükségtelenek és/vagy nemkívánatosak.

A közös álláspont több olyan változtatást is tartalmaz, amelyeket nem az Európai 

Parlament első olvasat során kialakított véleménye javasolt. A lényegi változtatások 

leírását az alábbi pontok tartalmazzák. Ezen túlmenően a szöveg pontosítása, illetve az 

irányelv általános koherenciájának biztosítása érdekében a szövegezés terén is sor került 

változtatásokra.

2. Tárgy és fogalommeghatározások (1. és 2. cikk)

Az 1. cikk részben megfelel a 20. módosításnak annyiban, hogy pontosítja, miszerint az 

irányelv a jó kémiai állapot elérése céljából, a víz-keretirányelv rendelkezéseivel és 

célkitűzéseivel összhangban állapít meg környezetminőségi előírásokat. A közös 

álláspont új 2. cikket is tartalmaz, amely pontosítja, hogy a víz-keretirányelv 

fogalommeghatározásait kell alkalmazni.
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3. Környezetminőségi előírások (3. cikk és I. melléklet)

A 3. cikk részben megfelel a 21. és a 66. módosításnak annyiban, hogy (1) bekezdése 

egyértelművé teszi a víz-keretirányelvvel való kapcsolatot. A cikk részben megfelel a 

26. módosításnak is, mivel új (2) bekezdése bizonyos feltételek mellett lehetőséget adna 

a tagállamoknak arra, hogy az üledékben vagy a biótában végezzenek ellenőrzést.

A 3. cikk (3) bekezdése előírja, hogy a környezetminőségi előírások alkalmazásán túl a 

tagállamoknak el kell végezniük az üledékben és/vagy a biótában jellemzően 

felhalmozódó elsőbbségi anyagok hosszú távú tendenciaelemzését. 

A 3. cikk (4) bekezdése a REACH rendeletre vonatkozó hivatkozást tartalmaz, és ezáltal 

teljes mértékben megfelel a 29. módosításnak.

A 3. cikk (5) bekezdése az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás 

alkalmazását írja elő, mivel a fémek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályok 

módosítása magának az irányelv szövegének a módosítását jelenti.

Az I. melléklet A. része megfelel az 50. és 51. módosítás céljának annyiban, hogy egy 

táblázatban tünteti fel az elsőbbségi anyagokra és az egyéb szennyező anyagokra 

vonatkozó környezetminőségi előírásokat. Egyértelművé teszi azonban, hogy a 

táblázatok összevonása nem jelenti azt, hogy az egyéb szennyező anyagok is elsőbbségi 

anyagoknak minősülnének, hiszen ez ellentmondana az Európai Parlament és a Tanács 

által a 2455/2001/EK határozatban megállapított besorolásnak.

Az I. melléklet B. része részben megfelel a 30. módosítás, és általánosságban az 52. 

módosítás céljának, mivel kibővíti a fémek háttérkoncentrációja figyelembevételének 

lehetőségét, és mivel ezek a szabályok komitológiai eljárással módosíthatók. Ez a rész 

pontosítja az alkalmazható analitikai és statisztikai módszereket.
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4. Keveredési zónák (4. cikk)

A 4. cikk részben megfelel a 35. és a 36. módosítás céljának, mivel egyértelművé teszi, 

hogy a keveredési zónák kiterjedésének arányosnak kell lennie, és azt rendszeresen felül 

kell vizsgálni. A közös álláspont az „értéktúllépésre kijelölt átmeneti területek” helyett a 

rövidebb és egyszerűbb „keveredési zónák” kifejezést használja. 

A közös álláspont nem rendelkezik a komitológia alkalmazásáról. Ehelyett a Bizottság 

iránymutatásokat fog kiadni a cikk végrehajtására vonatkozóan.

5. A kibocsátások, bevezetések és veszteségek nyilvántartása (5. cikk)

Az 5. cikk részben magában foglalja a 40. módosítást. A Tanács nem tudja elfogadni a 

nyilvántartással kapcsolatos egyéb módosításokat, mivel azok megítélése szerint 

indokolatlan további adminisztratív terhet jelentenének a tagállamoknak, nem lennének 

összeegyeztethetők a víz-keretirányelvvel vagy pedig szükségtelenek.

A közös álláspont e cikk esetében sem rendelkezik a komitológia alkalmazásáról.

Ehelyett a Bizottság iránymutatásokat fog kiadni a cikk végrehajtására vonatkozóan.

6. Határokon átnyúló szennyezés (6. cikk)

A közös álláspont új cikket tartalmaz, amely pontosítja a tagállamoknak a határokon 

átnyúló szennyezéssel kapcsolatos kötelezettségeit. A cikk részben megfelel az 24. és a 

47. módosításnak.

7. Felülvizsgálat (7. cikk)

Az új 7. cikk előírja, hogy a Bizottságnak felül kell vizsgálnia, vajon szükség van-e 

további egyedi, közösségi szintű intézkedésekre. Ez részben vagy elvben megfelel a 20., 

32., 33. és 45. módosításnak.



11486/3/07 REV 3 ADD 1 (kn/KN)/akn 6
DG I HU

8. II. melléklet – a víz-keretirányelv X. mellékletének módosítása

A Tanács nem tudja elfogadni az 53–63. és a 70. módosítást, amelyek több elsőbbségi 

anyagot és az egyéb szennyező anyagokat elsőbbségi veszélyes anyagnak minősítenék.

Nem tudja elfogadni a 65. módosítást sem, amely kiegészítené a víz-keretirányelvet 

azon anyagok jegyzékével, amelyek felülvizsgálat tárgyát képezik „elsőbbségi 

anyagnak” vagy „elsőbbségi veszélyes anyagnak” minősítés szempontjából. A víz-

keretirányelv 16. cikke már előírja a X. melléklet rendszeres felülvizsgálatát. A Tanács

egyetért a Bizottsággal abban, hogy az említett felülvizsgálatnak kizárólag tudományos 

megfontolásokon kell alapulnia.

A víz-keretirányelv közös végrehajtási stratégiájának keretében jelenleg folyik az 

elsőbbségi anyagok jegyzékének felülvizsgálata – beleértve a további anyagok 

felvételének lehetőségeit, valamint a rangsorolás kritériumait – annak érdekében, hogy a 

Bizottság adott esetben, a víz-keretirányelv 16. cikkének (4) bekezdésében megállapított 

felülvizsgálati ütemtervnek megfelelően javaslatokat tegyen a jegyzék módosítására.

9. Egyéb

A fentieken túl a közös álláspont:

 a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás 34. 

pontja szerinti megfelelési táblázatokra vonatkozó rendelkezést tartalmaz,

 tartalmazza a preambulumbekezdéseknek a fenti módosításokból következő 

módosításait, valamint magában foglalja az 1., a 4., (részben) a 7., (elvben) a 14. 

és (részben) a 73. módosítást.

IV. KÖVETKEZTETÉS

A Tanács úgy ítéli meg, hogy a közös álláspont kiegyensúlyozott, a víz-keretirányelv 

rendelkezéseit és célkitűzéseit tiszteletben tartó megoldást képvisel. A Tanács várakozással 

tekint az Európai Parlamenttel folytatandó konstruktív tárgyalások elé az irányelv mielőbbi 

elfogadása érdekében.
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- Az alábbiak elfogadása (JA + Ny)
a) a közös álláspont
b) a Tanács indokolása

1. A Bizottság 2006. július 18-án benyújtotta a Tanácsnak a fent említett javaslatot1, amely az 

EKSz. 175. cikkének (1) bekezdésén alapul.

2. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2007. február 15-én nyilvánított véleményt2.

3. Az Európai Parlament 2007. május 22-én nyilvánított véleményt első olvasatban, és 71 

módosítást fogadott el a Bizottság javaslatára vonatkozóan3.

                                               
1 11816/06.
2 HL C 97., 2007.4.28., 3. o.
3 9744/07.
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4. A Környezetvédelmi Tanács 2007. június 28-i, 2812. ülésén a fent említett irányelvre 

vonatkozó közös álláspontot illetően politikai megállapodásra jutott. A Tanács ezen ülését 

követően a környezetvédelmi munkacsoport véglegesítette a preambulumbekezdések szövegét.

5. Az Állandó Képviselők Bizottsága felkérést kap arra, hogy javasolja a Tanácsnak a 

következőket:

- egy soron következő ülésén „A” napirendi pontként fogadja el a 11486/07 dokumentumban 

foglalt közös álláspontot és a 11486/07 ADD 1 dokumentumban foglalt indokolást;

- rendelje el az e feljegyzés kiegészítésében szereplő nyilatkozatoknak az ülés 

jegyzőkönyvében való rögzítését.

________________________
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DÁNIA, FINNORSZÁG ÉS SVÉDORSZÁG NYILATKOZATA

Dánia, Finnország és Svédország hangsúlyozza, hogy uniós és globális szinten is intézkedéseket 

kell hozni a határokon átnyúló szennyezés forrásainak kezelésére, különös tekintettel a higanyra. 

Dánia, Finnország és Svédország ezért felszólítja a Bizottságot, hogy fokozza a higanyra vonatkozó 

közösségi stratégiára irányuló munkát, és terjesszen elő további intézkedéseket a higany, valamint a 

levegőben található higany által okozott határokon átnyúló szennyezés problémájának megoldására. 

Dánia, Finnország és Svédország hangsúlyozza továbbá, hogy az EU-nak erős szerepet kell 

betöltenie a higanyforrásokkal szembeni globális szintű, jogilag kötelező erejű intézkedések 

kidolgozásában.
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OLASZORSZÁG NYILATKOZATA

Olaszország úgy ítéli meg, hogy az Európai Unió felszíni vizei jó kémiai állapota elérésének ezen 

irányelv az egyik alapvető pillére. Olaszország örömmel veszi tudomásul, hogy a víz területén a 

környezetminőségi előírásokról szóló új irányelv vonatkozásában az elnökség által javasolt 

kompromisszumos szöveg tartalmaz néhány fontos elemet, nevezetesen azt, hogy egyes anyagoknál 

– a fizikai-kémiai jellemzőik alapján – a tagállamok környezetminőségi előírásokat alkalmazhatnak 

az üledék és/vagy bióta tekintetében. Ez lehetővé fogja tenni az ezen anyagok által okozott kémiai 

szennyezés valódi és megfelelő ellenőrzését. Olaszország mindazonáltal nem elégedett azzal, hogy 

egyes környezetminőségi előírások meghatározása nincs összhangban a víz-keretirányelv konkrét 

rendelkezéseivel.

Olaszország úgy véli, hogy a környezetminőségi előírások valamennyi anyagra vonatkozó 

meghatározásánál lényeges a víz-keretirányelv által meghatározott toxikológiai és ökotoxikológiai 

kritériumok alkalmazása. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy az EU nem felel meg az 

elsőbbségi anyagok jegyzékének megállapításáról szóló 2455/2001/EK határozat előírásainak, 

amely a tengeri környezetben ezen anyagok megközelítőleg »nulla« koncentrációjának elérését 

követeli meg 2020-ig. Olaszország ezért felszólítja az EU Tanácsát, hogy a második olvasat során 

folytasson konstruktív megbeszéléseket az Európai Parlamenttel egy olyan ambiciózus irányelv 

elfogadása céljából, amely valamennyi vonatkozó anyag tekintetében összhangban van a víz-

keretirányelvvel, és amely az európai vizeknek, valamint ugyanakkor az európai polgárok 

egészégének megfelelő védelmét szolgálja.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

A Bizottság elismeri, hogy segíteni kell a tagállamoknak a 4. cikk, az 5. cikk és az I. melléklet B. 

része (2. és 3. pont) végrehajtásában. A Bizottság ezért e rendelkezések gyakorlati és technikai 

végrehajtásának elősegítése érdekében a tagállamok között információ- és tapasztalatcserét szervez 

ezekről a kérdésekről. E folyamat célja az iránymutatást nyújtó és legjobb gyakorlatot tartalmazó 

dokumentumok kidolgozása, amelyeket a Bizottság illetékes szolgálatai a lehető leghamarabb 

közzétesznek. A folyamat megszervezésére a víz-keretirányelv végrehajtására meghatározott 

együttműködési keret részeként kerül sor.

___________________
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2006/0129 (COD) 

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 
AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK 

 
az EK-szerződés 251. cikke (2) bekezdésének második albekezdése alapján 

a Tanácsnak 

„Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a vízpolitika területén a 
környezetminőségi előírásokról és a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 

84/491/EGK, 86/280/EGK és 2000/60/EK irányelv módosításáról” címen előterjesztett 
javaslat elfogadására vonatkozó közös álláspontjáról 

(EGT-vonatkozású szöveg) 

1. ELŐZMÉNYEK 

A javaslatnak az Európai Parlamenthez, illetve a Tanácshoz történő 
továbbításának időpontja: 
(COM(2006) 397 végleges – 2006/0129 COD): 

2006. július 17. 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményének 
időpontja: 

2007. február 15. 

Az Európai Parlament véleményének (első olvasat) időpontja: 2007. május 22. 

A közös álláspont (minősített többségű) elfogadásának időpontja:  2007. december 20.  

2. A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK CÉLJA 

A Bizottságnak a vízpolitika területén alkalmazott környezetminőségi előírásokról szóló 
irányelvjavaslata a 2000/60/EK vízkeretirányelv „leányirányelvének” tekinthető (a 
továbbiakban: az elsőbbségi anyagokról szóló irányelv). A javaslat céljai a következők:  

– környezetminőségi előírások megállapítása az anyagok egy bizonyos csoportját 
illetően (a vízkeretirányelv 16. cikkének (7) bekezdése alapján),  

– egyes meglévő jogszabályok hatályon kívül helyezése (a vízkeretirányelv 16. 
cikkének (10) bekezdésében megfogalmazott követelmény szerint), és 

– az elsőbbségi veszélyes anyagok jegyzékének felülvizsgálata (a 2455/2001/EK 
határozat alapján).  

A javaslat nem tartalmaz pótlólagos kibocsátásszabályozást (a vízkeretirányelv 16. cikkének 
(6) és (8) bekezdése szerint), hiszen a Bizottság 2000 és 2006 között több mint harminc olyan 
közösségi jogi aktust nyújtott be, amelyek ezekre az anyagokra kibocsátási szabályokat 
állapítanak meg (beleértve a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről 
és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK irányelvet és a peszticidek fenntartható 
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használatáról szóló tematikus stratégiát (COM(2006) 373 végleges) is). A meglévő 
jogszabályokkal együtt (beleértve a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről szóló 96/61/EK irányelvet is) a tagállamok elegendő jogi eszközzel 
rendelkeznek ahhoz, hogy a vízkeretirányelv célkitűzéseit megvalósítsák. A Bizottság erre 
vonatkozó koncepcióját egy, az elsőbbségi anyagokról szóló irányelvhez és az ahhoz 
elvégzett hatásvizsgálathoz (SEC(2006) 947 végleges) kapcsolódó külön közleményben 
(COM(2006) 398 végleges) fejtette ki. Végezetül e koncepció és számos irányelv hatályon 
kívül helyezése hozzájárul a „jobb szabályozás” program megvalósításához. 

3. MEGJEGYZÉSEK A KÖZÖS ÁLLÁSPONTRÓL 

3.1. Általános megjegyzések 
A Bizottság az Európai Parlament által első olvasatban javasolt 71 módosításból 29-et teljes 
egészében, részben vagy elvben elfogadott. A közös álláspont 22 módosítást átvesz vagy szó 
szerint, vagy részben, vagy pedig annak szellemét követve. 

A Bizottság minden olyan módosítást elfogadott, amelynek célja a javaslat tárgyi hatályának 
pontosítása volt. A Bizottság nem fogadott el olyan módosításokat, amelyek további 
anyagoknak a jegyzékbe való felvételét, illetve az “elsőbbségi veszélyes anyagok” 
osztályozásának megváltoztatását javasolták, mivel úgy véli, hogy ez nincs összhangban a 
javaslat tárgyi hatályával, illetve a közösségi jog vonatkozó rendelkezéseivel. Továbbá a 
Bizottság elutasított minden olyan módosítást, amely a vízkeretirányelvben (2000/60/EK) már 
előírt kötelezettségeket ismételte volna meg, vagy amely érintette volna a Bizottság 
kezdeményezési jogát.  

A Tanács az Európai Parlament több, a Bizottság javaslatát pontosító vagy részletesebben 
kifejtő módosítását elfogadta, és közös álláspontjába vagy szó szerint, vagy részben, vagy 
azok szellemét követve beépítette. Mindazonáltal a legtöbb módosítás nem került be a közös 
álláspontba, mert a Tanács – a Bizottsággal egyetértésben – úgy véli, hogy azok vagy 
szükségtelenek, vagy nem kívánatosak.  

A Bizottság úgy ítéli meg, hogy a 2007. december 20-án minősített többséggel elfogadott 
közös álláspont nem változtatja meg a javaslat szemléletét vagy céljait, ezért azt jelenlegi 
formájában támogatja. 

3.2. Részletes megjegyzések 

3.2.1. A Bizottság által elfogadott, és a közös álláspontba teljes egészében, részben vagy 
elvben beépített parlamenti módosítások 

Az 1., 4., 7., 8., 14. 21., 24., 29., 30., 35., 36., 40., 52., és 73. módosítás különböző mértékben 
beépült a javaslatba, mivel pontosítják, és további részletekkel egészítik ki azt, különösen az 
irányelvtervezet és a vízkeretirányelv, illetve az egyéb vonatkozó közösségi jogszabályok 
közötti összefüggéseket illetően.  

3.2.2. A Bizottság által elutasított, de a közös álláspontban teljes egészében, részben vagy 
elvben beépített parlamenti módosítások 

A 20. és a 66. módosítás a vízkeretirányelvre oly módon hivatkozott, ami ellentmondott az 
ugyanezen irányelvben foglalt rendelkezéseknek. A Tanács az 1. és 3. cikk 
megfogalmazásának világosabbá tételével ezeket a hivatkozásokat úgy illesztette be, hogy a 
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szöveg a módosításokat elvben tartalmazza, ugyanakkor a szükséges egyértelműséget is 
biztosítja. A Bizottság számára tehát a közös álláspont elfogadható.  

A 26. módosítás az üledékekre és/vagy biótára vonatkozó minőségi előírások felügyeletét 
rugalmasabbá teszi, de a korábbival azonos szintű védelem biztosításához szükséges 
egyértelmű megfogalmazás és óvintézkedések nélkül. A közös álláspont 3. cikkének új (2) 
bekezdése orvosolja e hiányosságokat és lehetővé teszi az üledék és/vagy a bióta egyértelmű 
és átlátható ellenőrzését, ami által a Bizottság képes lesz meggyőződni arról, hogy a 
környezetvédelmi célkitűzések és a belső piacon uralkodó feltételek minden tagállamban 
összemérhetők-e. A Bizottság számára tehát a közös álláspont elfogadható. 

A 32., 33. és 45. módosítás ütközött a helyes intézkedési eljárással, és sértette a Bizottság 
kezdeményezési jogát. A közös álláspont az új, közösségi szintű kibocsátásszabályozás 
szükségességének felülvizsgálatáról szóló 7. cikk beillesztésével elvileg figyelembe veszi 
ezeket a vonatkozásokat. Ez nem mond ellent a vízkeretirányelv 18. cikkében megállapított 
kötelezettségeknek, ezért a Bizottság számára elfogadható.  

A 47. módosítás arra kötelezte a Bizottságot, hogy jelentést készítsen a harmadik államok 
által okozott szennyezésről. A közös álláspont az új 6. és 7. cikkben elvileg foglalkozik e 
felvetéssel. A Bizottság számára elvben mindkét cikk elfogadható. Mindazonáltal a Bizottság 
különösen a 6. cikk esetében csiszoltabb megfogalmazást szeretne. Ez jogi egyértelműséget 
teremtene oly módon, hogy a 20006/60/EK irányelvnek azok a rendelkezései, amelyek a 
tagállamok számára lehetővé teszik az országhatárokon átnyúló szennyezéssel kapcsolatos 
ügyek kezelését, világosan vannak megfogalmazva, ezáltal biztosítva azt, hogy a tagállamok 
nem sértik meg a javasolt irányelvet.  

Az 50. és 51. módosítás a bizottsági javaslat I. melléklete A és B részének összevonására tesz 
javaslatot. Ez nem volt elfogadható, hiszen a vízkeretirányelv, például a vizsgálat 
tekintetében, a mellékletei különböző részeiben feltüntetett anyagok tekintetében más és más 
kötelezettségeket ír elő. A közös álláspont a mellékletek két részét összevonja, ugyanakkor 
részletesen megállapítja a különböző anyagokra vonatkozó kötelezettségeket. Jóllehet ez a 
megoldás kevésbé átláthatónak tűnik, a Bizottság javaslatának lényegét nem változtatja meg, 
ezért elfogadható. 

3.2.3. A Bizottság és a Tanács által elutasított, a közös álláspontban nem szereplő 
parlamenti módosítások 

A 2., 5., 6., 9., 10., 11., 19., 27., 28., 37., 39., 41., 44., 46., 47., 49., 53., 54., 56., 57., 58., 59., 
60., 61., 62., 63., 65., 67., 69., 70., 71., 72., 74., és 76. módosítást mindkét intézmény 
elutasította, ezért a közös álláspontban nem szerepelnek. E módosítások új anyagoknak a 
jegyzékbe való felvételét, illetve számos „elsőbbségi veszélyes anyag” más osztályba 
sorolását javasolták. Továbbá e módosítások között voltak olyanok, amelyek a 
vízkeretirányelv, illetve más közösségi jogszabály rendelkezéseivel ellentétes, vagy az ilyen 
rendelkezéseket fölöslegesen ismétlő elemeket tartalmaztak. Ezenkívül néhány módosítás 
nem tartotta tiszteletben a Bizottság kezdeményezési jogát.  

3.2.4. A Bizottság által teljes egészében, részben vagy elvben elfogadott, de a közös 
álláspontban nem szereplő parlamenti módosítások 

A Bizottság a 3., 12., 13., 16., 17., 18., 22., 23., 25., 31., 34., 38., 43., 48. és 79. módosítást 
részben vagy elvben elfogadta, de nem kerültek be a közös álláspontba. A Bizottság osztja az 
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e módosítások mögött álló megfontolásokat, mégis úgy érzi, hogy lényegében csak kisebb 
pontosításokra, illetve a javaslat szövegszerű javításaira korlátozódnak. 

. A Tanács ezeket a módosításokat azért nem építette be a közös álláspontba, mert úgy vélte, 
hogy szükségtelenek, illetve nem kívánatosak.  

3.2.5. A Tanács további változtatásai a javaslathoz képest 

Az új 2. cikk világossá teszi, hogy a 2000/60/EK irányelv fogalommeghatározásai erre az 
irányelvre is vonatkoznak.  

A 3. cikk (5) bekezdése a Bizottság részére hatáskört állapít meg a melléklet részeinek 
módosítására. A 2006/512/EK tanácsi határozattal módosított 1999/468/EK határozat újabb 
változásaira tekintettel a javaslat kiegészül az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással. 

A 4. cikk (keveredési zónák) és az 5. cikk (nyilvántartás) tekintetében a bizottsági javaslat a 
Bizottság számára hatáskört kívánt megállapítani ahhoz, hogy komitológiai eljárással 
módszereket és iránymutatásokat fogadjon el. A Tanács azonban az erre vonatkozó 
bekezdéseket törölte, mivel úgy döntött, hogy ilyen irányú harmonizációra nincs szükség. A 
Bizottság mindazonáltal nyilatkozatban közölte, hogy ezekről a kérdésekről információcserét 
fog szervezni a tagállamok között. 

A (25) preambulumbekezdés azért került a javaslatba, hogy – a jobb jogalkotásról szóló 
intézményközi megállapodás 34. bekezdésének következetes alkalmazása jegyében – a közös 
álláspontba beillessze a megfelelési táblázatokról szóló szöveget.  

4. KÖVETKEZTETÉS 

A Tanács által bevezetett változtatások a szöveget egyértelműbbé teszik és némely 
rendelkezést részletesebben kifejtenek a vízkeretirányelvvel való összhang biztosítására. Az 
üledékek és/vagy a bióták vizsgálatáról szóló kiegészítő rendelkezések elfogadhatók, mert a 
Bizottság egyetért a mögöttük meghúzódó szándékokkal, ugyanakkor a Bizottság biztos 
abban, hogy képes lesz meggyőződni arról, hogy a tagállamok azonos szintű – és ezáltal a 
belső piac működését elősegítő – védelmet nyújtanak-e. A Bizottság ezért támogatja a közös 
álláspontot. 
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