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RÖVID INDOKOLÁS

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület által 1983 és 2012 között közzétett öt értékelő 
jelentés1 (IPCC-jelentések) szerint az elmúlt három évtized mindegyike világszinten 
folyamatosan egyre melegebb volt, mint az 1850-es éveket követően bármelyik évtized. Az 
1983–2012 közötti időszak valószínűleg az elmúlt 1400 év legmelegebb 30 éve. Az éghajlat 
legutóbbi változásai jelentős hatással vannak a mezőgazdaságra és a gazdaságra. A becslések 
szerint az éghajlatváltozás hatása jelentősen növelte az aszályok gyakoriságát és intenzitását, 
valamint az aszályok okozta környezeti és gazdasági károkat. 1976 és 2006 között az aszály 
által sújtott területek és emberek száma csaknem 20%-kal emelkedett, az aszály okozta károk 
összköltsége pedig elérte a 100 milliárd EUR-t (Európai Bizottság, 2012). Figyelembe véve, 
hogy az európai mezőgazdaság az öntözésre visszanyert édesvíz teljes mennyiségének 
hozzávetőlegesen egynegyedét használja, Európa déli és délkeleti része pedig mintegy 60%-
át, néhány vízterületen 80%-át, a vízmegőrzés és a mezőgazdasági öntözésre szánt
vízszolgáltatás alternatív eszközeinek megtalálása prioritás lett.

Az elfogadott jogszabályokkal és uniós szakpolitikákkal, mint például a víz-keretirányelvvel2

és a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési tervvel3 összhangban egyre több 
lehetőség nyílik a települési szennyvíztisztító rendszerekből kinyert víz öntözési célú 
újrafelhasználására a mezőgazdaságban, így még időben lehet kompenzálni ezen 
létfontosságú forrás lehetséges és tényleges deficitjét. 

Az elővigyázatosság elve által vezérelve, valamint a bevált gyakorlatokat és az Egészségügyi 
Világszervezet korlátozásait és ajánlásait4 alkalmazva, a Bizottság a települési 
szennyvíztisztító rendszerekből kinyert víz uniós szintű újrafelhasználását szabályozó 
normákról, eljárásokról és intézkedésekről szóló rendeletre irányuló javaslatot tett.

Mivel a Bizottság nem készített konkrét tanulmányokat a mezőgazdasági célú víz-
újrafelhasználás folyamatában rejlő kockázatokról, a jogalkotási javaslat harmadik országok 
(USA, Új-Zéland, Ausztrália) vagy a mezőgazdaságban már visszanyert vizet használó 
tagállamok bevált gyakorlatait alkalmazza. Mivel a rendelet csak azon vállalkozókra lesz 
alkalmazandó, amelyek a települési szennyvíztisztító telepekből visszanyert víz kezelésével és 
forgalomba hozatalával szándékoznak foglalkozni, az előadó úgy véli, hogy mind a javasolt öt 
alapvető mutató tekintetében javasolt minimumszintek, mind a visszanyertvíz-ellátás 
engedélyezésére irányuló metodológia és eljárás megfelelő az egészségvédelem 
mezőgazdasági termelők és fogyasztók számára megkívánt szintjének biztosításához. A 
javaslat a visszanyertvíz-ellátás engedélyezésének jóváhagyására irányuló adminisztratív 
eljárás során lehetővé fogja tenni az illetékes hatóságok számára, hogy az e rendeletben 
meghatározott szabályoknál szigorúbbakat alkalmazzanak, illetve hogy adott esetben 
megváltoztassák az engedélyek jóváhagyási feltételeit.

                                               
1 Éghajlatváltozási Kormányközi Testület, 2014: Éghajlatváltozás 2014: az Éghajlatváltozási Kormányközi 
Testület ötödik értékelő jelentése [Szűk szerzőcsoport, R.K. Pachauri és L.A. Meyer (szerk.)]. IPCC, Genf, Svájc
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
2 COM(2015)0614
3 2000/60/EK irányelv, HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
4WHO-iránymutatások: Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater in Agriculture (WHO, 2006a)
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Ugyanakkor a jogalkotási keret és a rendelet végrehajtásának költségei nem gátolhatják meg 
az üzemeltetőket abban, hogy a szennyvíztisztító telepeket átalakítsák a szennyvíz 
mezőgazdasági célú újrafelhasználása érdekében. Ezért az üzemeltetőkre nehezedő minden 
indokolatlan terhet vagy költséget el kell kerülni. Biztosítani kell, hogy a kockázatkezelési 
tervek készítésére vonatkozó jogalkotási keret egyenlő mértékben érvényesüljön az egész EU-
ban, és hogy valamennyi tagállam megértse és egységesen alkalmazza a javasolt 
kockázatértékelési követelményeket.

Tekintettel a javasolt új jogszabály jelentőségére és az e terület jelenlegi helyzetére gyakorolt 
esetleges hatására, a rendelet hatálybalépésének határidejét, valamint annak határidejét, hogy 
a szennyvíztisztító telepeket összhangba hozzák a rendelet rendelkezéseivel, az eredetileg 
javasolt egy évről az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő két 
évre kell hosszabbítani. 

Az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának tagjaiként biztosítani 
szeretnénk az egészségvédelmet, valamint az élelmiszer- és mezőgazdasági termékek 
egészséges voltába és kiváló minőségébe vetett bizalmat, továbbá az európai mezőgazdasági 
ágazat – különösen az Unió déli és keleti része – számára megfelelő minőségű öntözési célú 
édesvizet nyújtani.

MÓDOSÍTÁS:

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az 
alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(-1) A víz nem szokásos kereskedelmi 
termék, hanem örökség, amit annak 
megfelelően kell óvni, védeni és kezelni.

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az Unió vízkészleteire egyre 
nagyobb nyomás nehezedik, ami 
vízhiányhoz és a vízminőség romlásához 
vezet. Az éghajlatváltozás és az aszályok 
jelentősen hozzájárulnak az édesvíz 
elérhetőségével kapcsolatos, a 
városfejlesztés és a mezőgazdaság okozta 
problémákhoz.

(1) Az Unió vízkészleteire egyre 
nagyobb nyomás nehezedik, ami 
vízhiányhoz és a vízminőség romlásához 
vezet. Az éghajlatváltozás, az előre nem 
jelezhető időjárási minták és az aszályok 
jelentősen hozzájárulnak az édesvíz 
elérhetőségével és az édesvízkészlettel 
kapcsolatos, a városfejlesztés és a 
mezőgazdasági gyakorlatok okozta 
problémákhoz.

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A víz újrafelhasználására irányuló 
megoldások jelenleg lassan terjednek a 
bennük rejlő potenciálhoz képest, amely 
továbbra is jórészt kihasználatlan.

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) Ösztönözni kell az erőforrások 
hatékony felhasználását és csökkenteni 
kell a vízi környezetre nehezedő nyomást, 
különösen a vízhiányt, a kezelt szennyvíz 
biztonságos újrafelhasználása 
fejlesztésének elősegítésével.

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat
1 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás
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(1c) Európa egyre több vízkészletére 
egyre nagyobb nyomás nehezedik, ami 
vízhiányhoz és a vízminőség romlásához 
vezet. Az éghajlatváltozás, az aszályok és a 
városfejlesztés jelentős nyomást 
gyakorolnak az édesvízkészletekre. Ebben 
az összefüggésben Európának jobban kell 
tudnia reagálni a vízforrásokat fenyegető 
egyre nagyobb kockázatokra a kezelt 
szennyvíz szélesebb körű 
újrafelhasználásával.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az Unió jobban tudna reagálni a 
vízforrásokra nehezedő erősödő nyomásra 
a kezelt szennyvíz szélesebb körű 
újrafelhasználásával. Az Európai 
Parlament és a Tanács 2000/60/EK 
irányelve15 megemlíti a víz 
újrafelhasználását mint olyan kiegészítő 
intézkedést, amelyet a tagállamok 
használhatnak ahhoz, hogy elérjék az 
irányelvben meghatározott, a felszíni vizek 
és a felszín alatti vizek jó minőségi és 
mennyiségi állapotára vonatkozó 
célkitűzéseket. A 91/271/EGK tanácsi 
irányelv16 előírja, hogy a kezelt 
szennyvizet, ha csak lehet, ismét fel kell 
használni.

(2) Az Unió jobban tudna reagálni a 
vízforrásokra nehezedő erősödő nyomásra 
a kezelt szennyvíz szélesebb körű 
újrafelhasználásával. Az Európai 
Parlament és a Tanács 2000/60/EK 
irányelve15 megemlíti a víz 
újrafelhasználását mint olyan kiegészítő 
intézkedést, amelyet a tagállamok 
használhatnak ahhoz, hogy elérjék az 
irányelvben meghatározott, a felszíni vizek 
és a felszín alatti vizek jó minőségi és 
mennyiségi állapotára vonatkozó 
célkitűzéseket, mivel ez nagy jelentőséggel 
bír az emberek és az ökoszisztéma 
számára. A 91/271/EGK tanácsi irányelv16

előírja, hogy a kezelt szennyvizet, ha csak 
lehet, ismét fel kell használni.

_________________

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 
a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 
2000.12.22., 1. o.);

15 Az Európai Parlament és a Tanács 
2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) 
a vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról (HL L 327., 
2000.12.22., 1. o.);

16 A Tanács 91/271/EGK irányelve 
(1991. május 21.) a települési szennyvíz 
kezeléséről (HL L 135., 1991.5.30., 40. o.).

16 A Tanács 91/271/EGK irányelve 
(1991. május 21.) a települési szennyvíz 
kezeléséről (HL L 135., 1991.5.30., 40. o.).
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Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A környezeti hatás és az édesvíz 
kinyeréséhez és szállításához szükséges 
energia jelentős;

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Az európai vízkészletek 
megőrzésére irányuló tervről szóló, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett bizottsági közlemény17 szerint a víz 
öntözési vagy ipari célú újrafelhasználása 
olyan alternatív vízellátási lehetőség, 
amelyre az Uniónak figyelmet kell 
fordítania.

(3) Az európai vízkészletek 
megőrzésére irányuló tervről szóló, az 
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az 
Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának 
címzett bizottsági közlemény17 szerint a víz 
öntözési vagy ipari célú újrafelhasználása 
olyan alternatív vízellátási lehetőség, 
amelyre az Uniónak figyelmet kell 
fordítania a fenntartható fejlődés, a 
lakosság védelme és az eljövendő 
generációk szükségleteinek kielégítése 
érdekében.

_________________ _________________

17 COM (2012) 673. 17 COM (2012)0673.

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Az Európai Unióban a vízhiány és 
az aszály jelentette kihívás kezeléséről 
szóló, 2008. október 9-i európai 
parlamenti állásfoglalás1a emlékeztet arra, 
hogy a vízforrások kezelése során a 
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keresletoldali megközelítés volna a 
megfelelő, és álláspontja szerint az EU-
nak átfogó megközelítést kell alkalmaznia 
a vízkészlet-gazdálkodás tekintetében, 
kombinálva a keresletgazdálkodási 
intézkedéseket, a meglévő készletek 
vízcikluson belüli optimalizálását szolgáló 
intézkedéseket és az új készletek 
létrehozását szolgáló intézkedéseket, 
továbbá a megközelítésnek integrálnia 
kell a környezetvédelmi, társadalmi és 
gazdasági szempontokat.

__________________

1a 2008/2074(INI).

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A megfelelően kezelt, például 
települési szennyvíztisztító telepekről vagy 
ipari létesítményekből származó szennyvíz 
újrafelhasználása a megítélés szerint kisebb 
környezeti hatást fejt ki, mint egyéb olyan 
alternatív vízellátási módszerek, mint 
például a vízátvezetés vagy a sótalanítás, 
de ilyen újrafelhasználásra csak 
korlátozottan kerül sor az Unióban. Ez 
részben a víz újrafelhasználásával 
kapcsolatos közös uniós környezetvédelmi 
vagy egészségügyi előírások hiányára, 
illetve különösen a mezőgazdasági 
termékek vonatkozásában a visszanyert 
vízzel öntözött termékek szabad 
mozgásának lehetséges akadályaira 
vezethető vissza.

(6) A megfelelően kezelt, például 
települési szennyvíztisztító telepekről vagy 
ipari létesítményekből származó szennyvíz 
újrafelhasználása a megítélés szerint kisebb 
környezeti hatást fejt ki, mint egyéb olyan 
alternatív vízellátási módszerek, mint 
például a vízátvezetés vagy a sótalanítás.
Ilyen újrafelhasználásra azonban csak 
korlátozottan kerül sor az Unióban. Ez 
részben a szennyvíz-újrafelhasználási 
rendszer jelentős költségeire, a víz 
újrafelhasználásával kapcsolatos közös 
uniós környezetvédelmi vagy egészségügyi 
előírások hiányára, illetve különösen a 
mezőgazdasági termékek vonatkozásában a 
visszanyert vízzel öntözött termékek 
lehetséges egészségügyi és környezeti 
kockázataira és szabad mozgásának 
lehetséges akadályaira vezethető vissza. 
Egyszersmind figyelembe kell venni, hogy 
az öntözési infrastruktúra egyes 
tagállamokban elégtelen vagy egyáltalán 
nem létezik.
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Amennyiben garantálni kívánjuk a 
települési szennyvízkészletek hatékony 
újrafelhasználását, el kell ismerni, hogy 
az újrafelhasznált szennyvíz nem minden 
típusa alkalmazható minden terményre.
Képzést kell nyújtani ezért a 
mezőgazdasági termelők számára, hogy az 
újrafelhasznált víz különböző típusait 
optimális módon alkalmazzák az olyan 
növények esetében, amelyek tekintetében 
a felhasznált víz minősége nem jár 
közegészségügyi következményekkel.

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A visszanyert vízzel öntözött 
mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos 
élelmiszer-higiéniára vonatkozó 
egészségügyi előírások csak akkor 
teljesíthetők, ha az egyes tagállamokban 
nincsenek jelentős különbségek a 
mezőgazdasági öntözésre szánt visszanyert 
vízre vonatkozó minőségi követelmények 
között. A követelmények harmonizálása 
emellett hozzá fog járulni a belső piac 
hatékony működéséhez az ilyen termékek 
vonatkozásában. Ezért célszerű minimális 
harmonizáció megteremtése a víz 
minőségére és ellenőrzésére vonatkozó 
minimumkövetelmények meghatározása 
révén. Az ilyen minimumkövetelmények 
közé tartoznak a visszanyert vízre 
vonatkozó minimumparaméterek és egyéb, 
szükség esetén az illetékes hatóságok által

(7) A visszanyert vízzel öntözött 
mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos 
élelmiszer-higiéniára vonatkozó azonos 
egészségügyi előírások csak akkor 
teljesíthetők az egész EU-ban, ha az egyes 
tagállamokban nincsenek jelentős 
különbségek a mezőgazdasági öntözésre 
szánt visszanyert vízre vonatkozó minőségi 
követelmények között. A követelmények 
harmonizálása emellett hozzá fog járulni a 
belső piac hatékony működéséhez az ilyen 
termékek vonatkozásában. Ezért célszerű 
minimális harmonizáció megteremtése a 
víz minőségére és ellenőrzésére vonatkozó 
minimumkövetelmények meghatározása 
révén, ugyanakkor lehetővé kell tenni a 
tagállamok számára, hogy ezeket 
meghaladják és magasabb szintű 
normákat vezessenek be, valamint hogy 
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meghatározott szigorúbb vagy további 
minőségi követelmények, valamint a 
megfelelő megelőző intézkedések. A 
vízminőségre vonatkozó szigorúbb vagy 
további követelmények azonosítása 
érdekében a vízvisszanyerő telepek
üzemeltetőinek kockázatkezelési 
feladatokat kell végrehajtaniuk. A 
paraméterek a Bizottság Közös 
Kutatóközpontjának szakmai jelentésén 
alapulnak, és a víz újrafelhasználásával 
kapcsolatos nemzetközi előírásokat 
tükrözik.

értékelhessék a kockázatokat figyelembe 
véve a helyszínspecifikus feltételeket, 
különösen a környezeti kockázatok 
vonatkozásában. Az ilyen 
minimumkövetelmények közé tartoznak a 
visszanyert vízre vonatkozó 
minimumparaméterek és egyéb, szükség 
esetén az illetékes hatóságok által 
meghatározott szigorúbb vagy további 
minőségi követelmények, valamint a 
megfelelő megelőző intézkedések. A 
vízminőségre vonatkozó szigorúbb vagy 
további követelmények azonosítása 
érdekében a vízvisszanyerő létesítmények
üzemeltetőinek kockázatkezelési 
feladatokat kell végrehajtaniuk. A 
paraméterek a Bizottság Közös 
Kutatóközpontjának szakmai jelentésén 
alapulnak, és a víz újrafelhasználásával 
kapcsolatos nemzetközi előírásokat 
tükrözik.

Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) A mezőgazdasági öntözés 
vonatkozásában minőségi 
minimumkövetelményeket kell bevezetni, 
beleértve fizikai-kémiai paramétereket, 
kapcsolódó határértékeket és az ellenőrzés 
rendszerességét is.

Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat
7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7b) Az öntözéshez használt vízre 
vonatkozó minőségi követelményeknek 
figyelembe kell venniük a tudományos 
eredményeket, különösen a 
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mikroszennyező anyagokon és az újonnan 
megjelenő anyagokon végzett teszteket, a 
biztonságos vízhasználat biztosítása, 
valamint a környezet és a közegészségügy 
védelme érdekében.

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A kockázatkezelés magában 
foglalja a kockázatok proaktív azonosítását 
és kezelését, és az egyes felhasználási 
módok esetében előírt minőségű 
visszanyert víz előállítására koncentrál. A 
kockázatkezelés az alapvető 
kockázatkezelési feladatokon alapul, és 
azonosítja a környezet, illetve az emberi és 
állati egészség megfelelő védelméhez 
esetleg szükséges további vízminőségi 
követelményeket.

(9) A kockázatkezelés magában 
foglalja a kockázatok proaktív azonosítását 
és kezelését, és az egyes felhasználási 
módok esetében előírt minőségű 
visszanyert víz előállítására koncentrál. A 
kockázatkezelés az alapvető 
kockázatkezelési feladatokon alapul, és 
azonosítja a környezet, illetve az emberi és 
állati egészség megfelelő védelméhez 
esetleg szükséges további vízminőségi 
követelményeket, különösen ami a kezelt 
víz élelmiszer-termelésre használt 
mezőgazdasági földeken történő 
alkalmazását illeti.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) A környezet és az emberi egészség 
hatékony védelme érdekében elsősorban a 
vízvisszanyerő telepek üzemeltetőit kell 
felelőssé tenni a visszanyert víz 
minőségéért. A 
minimumkövetelményeknek és az illetékes 
hatóság által meghatározott további 
feltételeknek való megfelelés érdekében a 
vízvisszanyerő telepek üzemeltetőinek 
ellenőrizniük kell a visszanyert víz 
minőségét. Ezért célszerű megállapítani az 
ellenőrzésre vonatkozó 

(10) A környezet, az emberi egészség és 
a talajminőség hatékony védelme 
érdekében elsősorban a vízvisszanyerő 
létesítmények üzemeltetőinek és az 
illetékes hatóságoknak kell felelniük a 
visszanyert víz minőségéért. Annak 
biztosítása érdekében, hogy a felhasználók
és különösen a mezőgazdasági termelők a
meghatározott paramétereknek megfelelő 
minőségű vizet használjanak, a 
vízvisszanyerő létesítmények
üzemeltetőinek ellenőrizniük kell a 
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minimumkövetelményeket, amelyek 
előírják a rendszeres ellenőrzések 
gyakoriságát, valamint a hitelesítő 
ellenőrzések időzítését és 
teljesítménycéljait. A rendszeres 
ellenőrzésre vonatkozó egyes előírások 
meghatározására a 91/271/EGK 
irányelvnek megfelelően kerül sor.

visszanyert víz minőségét a 
minimumkövetelményekkel és az illetékes 
hatóságok által lefektetett további 
feltételekkel összhangban. Ezért célszerű 
megállapítani az ellenőrzésre vonatkozó 
minimumkövetelményeket, amelyek 
előírják a rendszeres ellenőrzések 
gyakoriságát, valamint a hitelesítő 
ellenőrzések időzítését és 
teljesítménycéljait. A rendszeres 
ellenőrzésre vonatkozó egyes előírások 
meghatározására a 91/271/EGK 
irányelvnek megfelelően kerül sor.

Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Biztosítani kell a visszanyert víz 
biztonságos felhasználását, elősegítve 
ezzel a víz uniós szintű újrafelhasználását
és erősítve a nyilvánosság bizalmát. Az 
egyes felhasználási módokra szánt 
visszanyert víz vonatkozásában a vízellátás 
ezért csak a tagállamok illetékes hatóságai 
által kiadott engedély alapján működhet. 
Az uniós szintű harmonizált megközelítés, 
a nyomonkövethetőség és az átláthatóság 
biztosítása érdekében az ilyen 
engedélyekre vonatkozó anyagi jogi 
szabályokat uniós szinten kell 
megállapítani. Ugyanakkor az
engedélyezési eljárás részleteit a 
tagállamok határozzák meg. A tagállamok 
vélhetően alkalmazhatják a meglévő 
engedélyezési eljárásokat, amelyek az e 
rendelet által bevezetett követelmények 
figyelembevételével módosítandók.

(11) Szükséges és fontos biztosítani a 
gazdasági megbízhatóságot és biztonságot
a visszanyert víz biztonságos és védett 
felhasználása révén, elősegítve ezzel a víz 
uniós szintű újrafelhasználásának 
fejlesztését, e gyakorlat elfogadására 
buzdítva az uniós mezőgazdasági 
termelőket és erősítve a nyilvánosság 
bizalmát. Az egyes felhasználási módokra 
szánt visszanyert víz vonatkozásában a 
vízellátás ezért csak a tagállamok illetékes 
hatóságai által kiadott engedély alapján 
működhet. Az uniós szintű harmonizált 
megközelítés, a nyomonkövethetőség és az 
átláthatóság biztosítása érdekében az ilyen 
engedélyekre vonatkozó anyagi jogi 
szabályokat uniós szinten kell 
megállapítani. Ugyanakkor az 
engedélyezési eljárás részleteit a 
tagállamok határozzák meg, amelyek 
illetékes hatóságai maguk felelnek a víz 
újrafelhasználásával kapcsolatos 
kockázatok értékeléséért. A tagállamok 
vélhetően alkalmazhatják a meglévő 
engedélyezési eljárásokat, amelyek az e 
rendelet által bevezetett követelmények 
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figyelembevételével módosítandók.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11a) Ha szükség van a visszanyert víz 
forgalmazására, az ilyen forgalmazást 
engedélyhez kell kötni. Ha valamennyi 
követelmény teljesül, a tagállam illetékes 
hatóságának olyan engedélyt kell kiadnia, 
amely tartalmazza a kockázatértékelés 
során a visszanyert víz végfelhasználók 
részére történő biztonságos 
forgalmazására vonatkozóan 
megállapított valamennyi feltételt és 
intézkedést.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(13) A 852/2004/EK rendelet általános 
élelmiszer-higiéniai szabályokat állapít 
meg az élelmiszer-vállalkozók számára, és 
az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek 
előállítására, feldolgozására, 
forgalmazására és forgalomba hozatalára 
vonatkozik. A rendelet az élelmiszerek 
egészségügyi minőségével foglalkozik, és 
egyik alapelve, hogy az élelmiszer-
biztonság elsődleges felelősségét az 
élelmiszer-vállalkozó viseli. A rendelet 
részletes iránymutatásokra támaszkodik, 
különösen a mikrobiológiai kockázatoknak 
a friss gyümölcsök és zöldségek elsődleges 
termelésében alkalmazott megfelelő 
higiéniai gyakorlatok útján történő 
kezeléséhez készült útmutatóra (a 2017/C 
163/01 számú bizottsági közlemény). Az 
ebben a rendeletben a visszanyert víz 

(13) A 852/2004/EK rendelet általános 
élelmiszer-higiéniai szabályokat állapít 
meg az élelmiszer-vállalkozók számára, és 
az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek 
előállítására, feldolgozására, 
forgalmazására és forgalomba hozatalára 
vonatkozik. A rendelet az élelmiszerek 
egészségügyi minőségével foglalkozik, és 
egyik alapelve, hogy az élelmiszer-
biztonság elsődleges felelősségét az 
élelmiszer-vállalkozó viseli. A rendelet 
részletes iránymutatásokra támaszkodik, 
különösen a mikrobiológiai kockázatoknak 
a friss gyümölcsök és zöldségek elsődleges 
termelésében alkalmazott megfelelő 
higiéniai gyakorlatok útján történő 
kezeléséhez készült útmutatóra (a 2017/C 
163/01 számú bizottsági közlemény). Az 
ebben a rendeletben a visszanyert víz 
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kapcsán meghatározott teljesítménycélok 
nem sértik az élelmiszer-vállalkozók azon 
jogát, hogy a 852/2004/EK rendeletnek 
megfelelő vízminőséget egy későbbi 
szakaszban több vízkezelési eljárás 
önmagában vagy egyéb, vízkezelést nem 
tartalmazó módszerekkel együtt való 
alkalmazásával érjék el.

kapcsán meghatározott teljesítménycélok 
nem sértik az élelmiszer-vállalkozók azon 
jogát, hogy a 852/2004/EK rendeletnek 
megfelelő vízminőséget érjék el. A 
mezőgazdasági termelők termékeik 
minőségéért vállalt felelősségének sérelme 
nélkül az illetékes hatóságoknak kell 
felelniük azért, hogy értékeljék a 
visszanyert vízzel kapcsolatos 
kockázatokat és veszélyeket.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14) A víz újrafelhasználásába vetett 
bizalom megerősítése érdekében 
tájékoztatni kell a nyilvánosságot. A víz 
újrafelhasználásával kapcsolatos 
tájékoztatás lehetővé teszi a fokozott 
átláthatóságot és nyomonkövethetőséget, 
és emellett különösen érdekes lehet más 
olyan hatóságoknak, amelyek számára 
következményekkel jár a víz konkrét 
újrafelhasználása.

(14) Amennyiben teljesíteni kívánjuk az 
erőforrások takarékos felhasználására 
vonatkozó uniós célkitűzéseket, fontos, 
hogy a fogyasztók is tudatában legyenek 
felelősségeiknek. Először is, felül kell 
vizsgálni a természeti erőforrások 
felhasználásával kapcsolatos 
gyakorlatokat a megtakarítások elérése 
érdekében. A víz újrafelhasználásába vetett 
bizalom megerősítése, valamint e 
fenntartható gyakorlat fogyasztók általi 
elfogadásának biztosítása érdekében 
tájékoztatni kell a nyilvánosságot, valamint 
létre kell hozni egy jutalom- és 
ösztönzőrendszert a fogyasztók számára. 
A víz újrafelhasználásával kapcsolatos 
tájékoztatás lehetővé teszi a fokozott 
átláthatóságot és nyomonkövethetőséget, 
és emellett különösen érdekes lehet más 
olyan hatóságoknak, amelyek számára 
következményekkel jár a víz konkrét 
újrafelhasználása.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14a) Finanszírozást kell biztosítani 
ahhoz, hogy fedezni lehessen a visszanyert 
víz előállítására, forgalmazására és 
biztonságos felhasználására szolgáló 
rendszer „összköltségét”.

Indokolás

Az „összköltség” az alábbiakat foglalja magában: termelőlétesítmény és/vagy az elosztó 
hálózat létrehozása, üzemeltetése és karbantartása, valamint minőség-ellenőrzés 
kockázatkezelés és az engedélyek beszerzése céljából.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(14b) Javítani kell az ellenőrzés, az 
értékelés és a tájékoztatás minőségét és 
mennyiségét, különösen az olyan 
területeken, ahol a környezet igen 
szennyező ipari és mezőgazdasági 
tevékenységek hatásainak van kitéve, és 
amelyek késnek a csatornarendszerek és 
szennyvízgyűjtő és -visszanyerő 
létesítmények kiépítésével, megsértve ezzel 
az európai jogszabályokat.

Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(16) A meglévő 
minimumkövetelményeknek és az alapvető 
kockázatkezelési feladatoknak a 
tudományos és műszaki fejlődéshez való 
hozzáigazítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően felhatalmazást 
kell adni a Bizottságnak aktusok 

(16) A meglévő 
minimumkövetelményeknek és az alapvető 
kockázatkezelési feladatoknak a 
tudományos és műszaki fejlődéshez való 
hozzáigazítása érdekében az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 
290. cikkének megfelelően felhatalmazást 
kell adni a Bizottságnak aktusok 
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elfogadására a minimumkövetelmények és 
az alapvető kockázatkezelési feladatok 
módosítása céljából. Továbbá a környezet 
és az emberi egészség magas szintű 
védelmének biztosítása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására, amelyek a műszaki előírások 
megállapításával kiegészítik az alapvető 
kockázatkezelési feladatokat. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten, 
és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak37 megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

elfogadására a minimumkövetelmények és 
az alapvető kockázatkezelési feladatok – a 
megfelelően kezelt szennyvíz 
újrafelhasználására vonatkozó hatály 
veszélyeztetése nélkül történő –
módosítása céljából. Továbbá a környezet 
és az emberi egészség magas szintű 
védelmének biztosítása érdekében a 
Bizottságot fel kell hatalmazni olyan 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
elfogadására, amelyek a műszaki előírások 
megállapításával kiegészítik az alapvető 
kockázatkezelési feladatokat. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munka során megfelelő konzultációkat 
folytasson, többek között szakértői szinten, 
és hogy e konzultációkra a jogalkotás 
minőségének javításáról szóló, 2016. 
április 13-i intézményközi 
megállapodásnak37 megfelelően kerüljön 
sor. A felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok előkészítésében való egyenlő 
részvétel biztosítása érdekében az Európai 
Parlament és a Tanács a tagállamok 
szakértőivel egyidejűleg kap kézhez 
minden dokumentumot, és szakértőik 
rendszeresen részt vehetnek a Bizottság 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusok 
előkészítésével foglalkozó szakértői 
csoportjainak ülésein.

_________________ _________________

37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o. 37 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(18) Az illetékes hatóságok kötelesek 
ellenőrizni a visszanyert víz megfelelését 
az engedélyben szereplő feltételeknek. 
Meg nem felelés esetén kötelezniük kell a 
vízvisszanyerő telep üzemeltetőjét a 
megfelelés biztosításához szükséges 
intézkedések megtételére. A 

(18) E kockázatok csökkentése 
érdekében a kezelt víz élelmiszer-
termelésre használt mezőgazdasági 
földeken történő alkalmazásának szigorú 
szabványoknak kell megfelelnie. Az
illetékes hatóságok kötelesek ellenőrizni a 
visszanyert víz megfelelését az 
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vízvisszanyerő telep üzemeltetője 
haladéktalanul felfüggeszti a visszanyert 
víz szolgáltatását, ha a meg nem felelés 
jelentős kockázatokkal jár a környezet 
vagy az emberi egészség szempontjából.

engedélyben szereplő feltételeknek. Meg 
nem felelés esetén kötelezniük kell a 
vízvisszanyerő létesítmény üzemeltetőjét a 
megfelelés biztosításához szükséges 
intézkedések megtételére. A 
vízvisszanyerő létesítmény üzemeltetője 
haladéktalanul felfüggeszti a visszanyert 
víz szolgáltatását, ha a meg nem felelés 
jelentős kockázatokkal jár a környezet 
vagy az emberi egészség szempontjából. 
Az illetékes hatóságoknak szorosan együtt 
kell működniük a mezőgazdasági 
termelőkkel a visszanyert víz 
újrafelhasználásának elősegítése 
érdekében.

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Azért, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben fejlesszék és ösztönözzék a 
megfelelően kezelt szennyvíz 
újrafelhasználását, az Európai Uniónak a 
Horizont Európa program keretében 
támogatnia kell a kutatás-fejlesztést ezen 
a területen a megfelelően kezelt szennyvíz 
megbízhatóságának és a járható 
felhasználási módszereknek a javítása 
érdekében.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat
25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25b) E rendelet célja, hogy ösztönözze a 
víz fenntartható hasznosítását. E célt szem 
előtt tartva a Bizottságnak vállalnia kell, 
hogy az uniós programokat, beleértve a 
LIFE programot is, a megfelelően kezelt 
szennyvíz újrafelhasználásával 
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kapcsolatos helyi kezdeményezések 
támogatására használja.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez a rendelet biztosítani kívánja, 
hogy a visszanyert víz biztonságosan 
használható legyen rendeltetési céljára, 
ezáltal garantálva az emberi és az állati 
egészség, valamint a környezet magas
szintű védelmét, és Unió-szerte koordinált 
módon kezelve a vízhiányt és a 
vízhiányból fakadóan a vízforrásokra 
nehezedő terhet, hozzájárulva továbbá a 
belső piac hatékony működéséhez is.

(2) Ez a rendelet biztosítani kívánja, 
hogy a visszanyert víz biztonságosan 
használható legyen rendeltetési céljára, 
ezáltal garantálva az emberi és az állati 
egészség, valamint a környezet lehető 
legmagasabb szintű védelmét, és Unió-
szerte koordinált módon kezelve a 
vízhiányt és a vízhiányból fakadóan a 
vízforrásokra nehezedő terhet, 
hozzájárulva továbbá a belső piac hatékony 
működéséhez is.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) E rendelet ösztönzi a nagy 
vízmennyiségek felhasználóit, beleértve a 
mezőgazdasági termelőket is, hogy olyan 
fenntartható vízfelhasználási 
gyakorlatokat fejlesszenek ki, amelyekkel 
vízmegtakarítás érhető el.

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2b) E rendelet lehetővé teszi az olyan 
vízfelhasználási megoldások bevezetését, 
amelyek hozzájárulnak az 
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éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések 
megoldásához.

Módosítás 30

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. „visszanyert víz”: a 91/271/EGK 
irányelv követelményeinek megfelelően 
kezelt, majd egy vízvisszanyerő telepen
további kezelésen átesett települési 
szennyvíz;

5. „visszanyert víz”: a 91/271/EGK 
irányelv követelményeinek megfelelően 
kezelt, majd egy vízvisszanyerő 
létesítményben további kezelésen átesett 
települési szennyvíz;

(A „vízvisszanyerő telep” kifejezés 
„vízvisszanyerő létesítmény” kifejezésre 
való módosítása a teljes szövegben 
érvényes. Elfogadása esetén a szövegben 
mindenütt el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Indokolás

Harmonizálni kell a „telep” és „létesítmény” kifejezéseket az uniós környezetvédelmi 
jogszabályokkal. A vízvisszanyerésre szolgáló létesítmény képezheti a szennyvíztisztító telep 
egy részét, és lehet, hogy azt más üzemeltető üzemelteti.

Módosítás 31

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6. „vízvisszanyerő telep”: olyan 
települési szennyvíztisztító telep vagy 
egyéb létesítmény, amely a 91/271/EGK 
irányelv követelményeinek megfelelően a 
települési szennyvíz további kezelésével 
foglalkozik olyan víz előállítása céljából, 
amely megfelel az e rendelet 
I. mellékletének 1. szakaszában 
meghatározott felhasználási módnak;

6. „vízvisszanyerő létesítmény”: olyan 
települési szennyvíztisztító telep vagy 
egyéb telep, amely a 91/271/EGK irányelv 
követelményeinek megfelelően a települési 
szennyvíz további kezelésével foglalkozik
olyan visszanyert víz előállítása céljából, 
amely megfelel az e rendelet 
I. mellékletének 1. szakaszában 
meghatározott felhasználási módnak;

(A „vízvisszanyerő telep” kifejezés 
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„vízvisszanyerő létesítmény” kifejezésre 
való módosítása a teljes szövegben 
érvényes. Elfogadása esetén a szövegben 
mindenütt el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Indokolás

Harmonizálni kell a „telep” és „létesítmény” kifejezéseket az uniós környezetvédelmi 
jogszabályokkal. A vízvisszanyerésre szolgáló létesítmény képezheti a szennyvíztisztító telep 
egy részét, és lehet, hogy azt más üzemeltető üzemelteti.

Módosítás 32

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. „a vízvisszanyerő telep
üzemeltetője”: olyan természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely vízvisszanyerő 
telepet üzemeltet vagy ellenőriz;

7. „a vízvisszanyerő létesítmény
üzemeltetője”: olyan természetes vagy jogi 
személy, aki vagy amely vízvisszanyerő 
létesítményt üzemeltet vagy ellenőriz;

(A „vízvisszanyerő telep” kifejezés 
„vízvisszanyerő létesítmény” kifejezésre 
való módosítása a teljes szövegben 
érvényes. Elfogadása esetén a szövegben 
mindenütt el kell végezni a szükséges 
módosításokat.)

Indokolás

Harmonizálni kell a „telep” és „létesítmény” kifejezéseket az uniós környezetvédelmi 
jogszabályokkal. A vízvisszanyerésre szolgáló létesítmény képezheti a szennyvíztisztító telep 
egy részét, és lehet, hogy azt más üzemeltető üzemelteti.

Módosítás 33

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 11 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11a. „megfelelési pont” az a pont, ahol 
a víz a vízvisszanyerő létesítményt 
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elhagyja;

Indokolás

A „megfelelési pont”kifejezést a „Meghatározások” címszó alatt kell meghatározni, ahogy 
arra már sor került a 4. cikkben.

Módosítás 34

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 11 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11b. „mikroszennyező anyag”: a 
környezetben nagyon kis koncentrációban 
fellelhető, a 2000/60/EK irányelv VIII. 
mellékletében említett nemkívánatos 
anyag;

Módosítás 35

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 11 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11c. „a visszanyert víz forgalmazója”: 
olyan természetes vagy jogi személy, aki 
vagy amely a visszanyert víz 
forgalmazásáért vagy a hálózat 
kezeléséért felelős;

Módosítás 36

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízvisszanyerő telep üzemeltetőjének 
kötelezettségei a vízminőség 
vonatkozásában

A vízvisszanyerő létesítmény
üzemeltetőjének kötelezettségei a 
vízminőség vonatkozásában
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Módosítás 37

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A vízvisszanyerő telep üzemeltetője 
biztosítja, hogy az I. melléklet 
1. szakaszában meghatározott 
felhasználásra szánt visszanyert víz a 
vízvisszanyerő telepet elhagyva 
(megfelelési pont) megfelel az 
alábbiaknak:

(1) A vízvisszanyerő létesítmény
üzemeltetője a megfelelési pontnál
biztosítja, hogy az I. melléklet 
1. szakaszában meghatározott 
felhasználásra szánt visszanyert víz 
megfeleljen az alábbiaknak:

Indokolás

A javasolt meghatározásokkal való következetesség érdekében.

Módosítás 38

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a vízminőség kapcsán a 7. cikk 
(3) bekezdése b) és c) pontjának 
megfelelően az illetékes hatóság által az 
engedélyben meghatározott további 
feltételek.

b) a vízminőség kapcsán a 7. cikk 
(3) bekezdése b) és c) pontjának 
megfelelően az illetékes hatóság által az 
engedélyben meghatározott, kellően 
megalapozott további feltételek.

Módosítás 39

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Az (1) bekezdésben említett 
követelményeknek és feltételeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében a
vízvisszanyerő telep üzemeltetője az 
alábbiaknak megfelelően ellenőrzi a víz 
minőségét:

(2) Az (1) bekezdésben említett 
követelményeknek és feltételeknek való 
megfelelés biztosítása érdekében az 
érintett vízvisszanyerő létesítmény
üzemeltetője az alábbiaknak megfelelően 
ellenőrzi a víz minőségét:
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Módosítás 40

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A megfelelési pont után a 
vízminőség felelőssége nem a 
vízvisszanyerő létesítmény üzemeltetőjét, 
hanem a szennyvíz-újrafelhasználási lánc 
következő felét terheli.

Módosítás 41

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A visszanyert víz előállítása és 
szolgáltatása keretében a vízvisszanyerő 
telep üzemeltetője kockázatkezelést 
alkalmaz az alábbi szereplőkkel 
konzultálva:

(1) A visszanyert víz előállítása és 
szolgáltatása keretében a vízvisszanyerő 
létesítmény üzemeltetője kockázatkezelést 
alkalmaz az alábbi szereplőkkel 
konzultálva:

Módosítás 42

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a vízvisszanyerő telepet vízzel 
ellátó települési szennyvíztisztító telep(ek) 
üzemeltetője, ha nem egyezik meg a 
vízvisszanyerő telep üzemeltetőjével;

a) a vízvisszanyerő létesítményt vízzel 
ellátó települési szennyvíztisztító telep(ek) 
üzemeltetője, ha nem egyezik meg a 
vízvisszanyerő létesítmény
üzemeltetőjével;

Módosítás 43

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) a visszanyert víz 
forgalmazója/forgalmazói;

Módosítás 44

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a vízvisszanyerő telep üzemeltetője 
által fontosnak tartott bármely más fél.

c) a vízvisszanyerő létesítmény
üzemeltetője által fontosnak tartott bármely 
más fél.

Módosítás 45

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vízvisszanyerő telep üzemeltetője 
a II. mellékletben meghatározott alapvető 
kockázatkezelési feladatok alapján a víz 
újrafelhasználására vonatkozó 
kockázatkezelési tervet készít. A víz 
újrafelhasználásra vonatkozó 
kockázatkezelési terv az I. mellékletben 
meghatározott követelményeken túl olyan 
kiegészítő követelményeket javasol, 
amelyek szükségesek a kockázatok további 
csökkentéséhez, valamint többek között 
azonosítja a veszélyeket, a kockázatokat és 
a megfelelő megelőző intézkedéseket.

(2) Az érintett vízvisszanyerő 
létesítmény üzemeltetője a II. mellékletben 
meghatározott alapvető kockázatkezelési 
feladatok alapján a víz újrafelhasználására 
vonatkozó kockázatkezelési tervet készít, 
amelyért ő felel.

A víz újrafelhasználásra vonatkozó 
kockázatkezelési terv az I. mellékletben
meghatározott követelményeken túl olyan 
kiegészítő követelményeket javasol, 
amelyek szükségesek a kockázatok további 
csökkentéséhez, valamint többek között 
azonosítja a veszélyeket, a kockázatokat és 
a megfelelő megelőző intézkedéseket.

A vízvisszanyerő létesítmény üzemeltetője 
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tájékoztatja a végfelhasználót, amint 
elegendő információt gyűjtöttek.

Módosítás 46

Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Amennyiben az öntözendő 
terménytípust több különböző formában 
kívánják forgalomba hozni, és az a 
tisztítottvíz-minőség több különböző 
kategóriába tartozik, a vízvisszanyerő 
létesítmény üzemeltetőjének a 
mezőgazdasági termelőt a 
minőségkategóriák legmagasabbikához 
tartozó vízzel kell ellátnia.

Módosítás 47

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A nemzeti vízügyi hatóságok a 
Bizottsággal együtt szakmai képzéseket és 
tájékoztató üléseket szerveznek a nemzeti 
ügynökségek személyzetének, amely az 
üzemeltetők engedélykérelmeinek 
elbírálásáért felel; másik lehetőségként a 
Bizottság vállalja, hogy tájékoztató 
füzeteket és esetleg online tartalmakat 
dolgoz ki és oszt meg a nemzeti 
hatóságokkal a víz újrafelhasználására 
vonatkozó minimumszabványokra 
irányadó szabályokról és 
követelményekről.

Módosítás 48

Rendeletre irányuló javaslat
7 a cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7a. cikk

Visszanyert víz forgalmazása

(1) Az I. melléklet 1. szakaszában 
meghatározott felhasználásra szánt 
visszanyert víz forgalmazása engedélyhez 
kötött.

(2) Az illetékes hatóság a kérelem 
kézhezvételét követő 3 hónapon belül 
határozatot hoz arról, hogy megadható-e 
az engedély.

(3) Az engedély tartalmazza a 6. cikkel 
összhangban végzett kockázatértékelés 
során a visszanyert víz végfelhasználók 
részére történő biztonságos 
forgalmazására vonatkozóan 
megállapított valamennyi feltételt és 
intézkedést. 

(4) Az engedély rendszeres, legalább 
ötévente elvégzendő felülvizsgálat tárgyát 
képezi, és szükség esetén módosítandó. 

Módosítás 49

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság a megfelelési 
ponton ellenőrzi a visszanyert víz 
megfelelését az engedélyben szereplő 
feltételeknek. A megfelelőség 
ellenőrzésére az alábbi módszerekkel kerül 
sor:

(1) Az engedély kiadása előtt az 
illetékes hatóság a megfelelési ponton 
ellenőrzi a visszanyert víz megfelelését az 
engedélyben szereplő feltételeknek. A 
megfelelőség ellenőrzésére az alábbi 
módszerekkel kerül sor: 

Módosítás 50

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Meg nem felelés esetén az illetékes 
hatóság kötelezi a vízvisszanyerő telep
üzemeltetőjét a megfelelés 
helyreállításához szükséges intézkedések 
haladéktalan meghozatalára.

(2) Az engedélyezést követően észlelt 
meg nem felelés esetén az illetékes hatóság 
kötelezi a vízvisszanyerő létesítmény
üzemeltetőjét, hogy szüneteltesse a 
visszanyert víz szolgáltatását a megfelelés 
helyreállításához szükséges intézkedések 
meghozataláig, és tájékoztatja a helyzet 
által esetlegesen érintett visszanyertvíz-
forgalmazókat és végfelhasználókat. 

Módosítás 51

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amennyiben a meg nem felelés 
jelentős kockázatot jelent a környezetre 
vagy az emberi egészségre nézve, a 
vízvisszanyerő telep üzemeltetője 
haladéktalanul felfüggeszti a visszanyert 
víz szolgáltatását addig, amíg az illetékes 
hatóság meg nem állapítja, hogy a 
megfelelés helyreállt.

(3) Amennyiben a meg nem felelés 
jelentős kockázatot jelent a környezetre 
vagy az emberi egészségre nézve, a 
vízvisszanyerő létesítmény üzemeltetője 
haladéktalanul felfüggeszti a visszanyert 
víz szolgáltatását addig, amíg az illetékes 
hatóság meg nem állapítja, hogy a 
megfelelés helyreállt.

Módosítás 52

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az engedélyezési feltételeknek való 
megfelelést befolyásoló esemény 
bekövetkezte esetén a vízvisszanyerő telep
üzemeltetője haladéktalanul tájékoztatja az 
illetékes hatóságot és az esetlegesen 
érintett végfelhasználó(ka)t, és megadja az 
illetékes hatóságnak az ilyen esemény 
hatásainak értékeléséhez szükséges 
információkat.

(4) Az engedélyezési feltételeknek való 
megfelelést befolyásoló esemény 
bekövetkezte esetén a vízvisszanyerő 
létesítmény üzemeltetője haladéktalanul 
tájékoztatja az illetékes hatóságot és 
valamennyi visszanyertvíz-forgalmazót és 
végfelhasználót, és megadja az illetékes 
hatóságnak az ilyen esemény hatásainak 
értékeléséhez szükséges információkat.
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Módosítás 53

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Az élelmiszeriparban tevékenykedő 
üzemeltetők számára általános élelmiszer-
higiéniai szabályokat megállapító és az 
emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek 
előállítására, feldolgozására, 
forgalmazására és forgalomba hozatalára 
vonatkozó 852/2004/EK rendelettel 
összhangban az illetékes hatóságoknak 
tájékoztatniuk kell a felhasználót a 
szolgáltatott és megfelelően tisztított 
szennyvíz maximális tápanyagtartalmáról 
annak érdekében, hogy a mezőgazdasági 
termelő megbizonyodhasson róla, hogy az 
megfelel a vonatkozó uniós szabályok 
által rögzített tápanyagszintnek.

Módosítás 54

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A Bizottság vállalja, hogy tízévente 
egyszer vagy amikor a helyzet 
megköveteli, felülvizsgálja a visszanyert 
víz minőségére vonatkozó 
minimumszabványokat az Unióban, nem 
pedig harmadik országokban végzett 
kutatások alapján.

Módosítás 55

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az elvégzett kísérletek, különösen a 
szennyvíziszap és a metanizációs 
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effluensek mezőgazdasági felhasználása 
tekintetében.

Módosítás 56

Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a mikroszennyező anyagok és az 
újonnan megjelenő anyagok 
újrafelhasznált vízben való növekvő 
jelenléte.

Módosítás 57

Rendeletre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ez a rendelet …-tól/től  [hatálybalépése 
után egy évvel] alkalmazandó.

Ez a rendelet …-tól/től [hatálybalépése 
után két évvel] alkalmazandó.

Indokolás

Figyelembe véve, hogy a meglévő létesítményeknek számos változtatást – a meglévő 
berendezések felújítása, a működési és ellenőrzési folyamatok megváltoztatása, és 
mindenekelőtt a kockázatértékelés elvégzése, a kockázatkezelési terv elkészítése és a 
felelősségi körök kijelölése – kell eszközölniük ahhoz, hogy megfelelhessenek a rendelet 
követelményeinek, a javasolt egy évet legalább két évre meg kell hosszabbítani.

Módosítás 58

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A víz újrafelhasználási 
rendszerének ismertetése a szennyvíznek a 
települési szennyvíztisztító telepre 
érkezésétől a felhasználás helyére történő 
eljutásáig, beleértve a szennyvíz forrásait, a 

1. A víz újrafelhasználási 
rendszerének ismertetése a szennyvíznek a 
települési szennyvíztisztító telepre 
érkezésétől a felhasználás helyére történő 
eljutásáig, beleértve a szennyvíz forrásait, a 
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kezelés lépéseit és a kezelési 
technológiákat a vízvisszanyerő telepen, az 
ellátási és tárolási infrastruktúrát, a 
tervezett felhasználást, a felhasználás 
helyét, valamint a szolgáltatandó 
visszanyert víz mennyiségét. E feladat 
célja a teljes víz-újrafelhasználási rendszer
részletes ismertetése.

kezelés lépéseit és a kezelési 
technológiákat a vízvisszanyerő 
létesítményben, az ellátási, a forgalmazási
és a tárolási infrastruktúrát, a tervezett 
felhasználást, a felhasználás helyét, 
valamint a szolgáltatandó visszanyert víz 
mennyiségét. E feladat célja a teljes víz-
újrafelhasználási rendszer részletes 
ismertetése.

Módosítás 59

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont – 2 bekezdés – b pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i. a veszély jellegének megerősítése, 
beleértve adott esetben a dózis-reakció 
viszonyt;

i. a veszély jellegének megerősítése, 
beleértve adott esetben a dózis-reakció 
viszonyt, az egészségügyi hatóságokkal 
együttműködve;

Indokolás

A dózis-reakció viszonnyal és kockázatértékeléssel kapcsolatos tanulmányok megkövetelnek 
bizonyos készségeket, ismereteket és adatokat, amelyeket a tagállamok egészségügyi 
hatóságai nyújthatnak.

Módosítás 60

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) az állatok egészségét fenyegető 
kockázatok értékelése

Módosítás 61

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont – 3 bekezdés – b pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ivóvíz-előállítás céljából védett 
területeknek a 98/83/EK tanácsi 
irányelvben40 szereplő követelményeknek 
való megfelelésére vonatkozó 
kötelezettség;

b) az ivóvíz-előállítás céljából védett 
területeknek a 98/83/EK tanácsi 
irányelvben40 szereplő követelményeknek 
való megfelelésére vonatkozó 
kötelezettség, többek között a hormonok, 
mikroműanyagok és gyógyszerek 
tekintetében;

__________________ __________________

40 Tanács 98/83/EK irányelve 
(1998. november 3.) az emberi 
fogyasztásra szánt víz minőségéről 
(HL L 330., 1998.12.5., 32. o.).

40 Tanács 98/83/EK irányelve 
(1998. november 3.) az emberi 
fogyasztásra szánt víz minőségéről 
(HL L 330., 1998.12.5., 32. o.).

Módosítás 62

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 4 pont – 3 bekezdés – m a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ma) az endokrin károsító anyagok által 
okozott szennyezés vagy egészségügyi 
hatások megelőzésére vonatkozó 
követelmények, az 1107/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben1a

említetteknek megfelelően;

__________________

1a Az Európai Parlament és a Tanács 
1107/2009/EK rendelete (2009. október 
21.) a növényvédő szerek 
forgalombahozataláról (HL L 309., 
2009.11.24., 1. o.). 

Módosítás 63

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5 pont – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) növényvédő szerek; b) növényvédő szerek, többek között 
endokrin károsító anyagok;
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Módosítás 64

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) gyógyszerek; d) gyógyszerek és hormonok;

Módosítás 65

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 5 pont – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) egyéb aggodalomra okot adó 
anyagok;

e) egyéb aggodalomra okot adó 
anyagok, mint a mikroműanyagok;

Módosítás 66

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6 pont – 1 táblázat – 2 sor – 2 oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– Sertések nem kerülhetnek kapcsolatba 
visszanyert vízzel öntözött takarmánnyal, 
kivéve, ha elegendő adat tanúskodik arról, 
hogy a konkrét esetben kezelhetők a 
kockázatok.

– Élelmiszertermelő állatok nem 
kerülhetnek kapcsolatba visszanyert vízzel 
öntözött takarmánnyal, kivéve, ha elegendő 
adat tanúskodik arról, hogy a konkrét 
esetben kezelhetők a kockázatok. 

Módosítás 67

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 6 pont – 1 táblázat – 3 sor – 2 oszlop – franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– A tejelő tejmarhák kizárása a legelőről a 
legelő felszáradásáig.

– A tejelő tejmarhák kizárása a legelőről az 
utolsó öntözést követő öt napon keresztül.
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Módosítás 68

Rendeletre irányuló javaslat
II melléklet – 8 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A vízvisszanyerő telep üzemeltetőjének 
ajánlott az ISO 9001 vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerint hitelesített 
minőségbiztosítási rendszert bevezetnie és 
fenntartania.

A vízvisszanyerő létesítmény
üzemeltetőjének ajánlott az ISO 9001 vagy 
azzal egyenértékű szabvány szerint 
hitelesített minőségbiztosítási rendszert 
bevezetnie és fenntartania.
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