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HELYESBÍTÉS
az Európai Parlament álláspontjához,

amely első olvasatban 2007.június 17-én került elfogadásra az alábbi jogszabály 
elfogadására tekintettel:

a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról,
a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK és a 

86/280/EGK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről, 
valamint a 2000/60/EK irányelv módosításáról szóló 2008/.../EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv

P6_TA-PROV(2008)0283

(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

—————————————————————————————————

Az eljárási szabályzat 204a. cikkének megfelelően az említett álláspont az alábbi 
módon kerül helyesbítésre:

1. A következő cikk kerül beillesztésre:

8a. cikk
A bizottság eljárása

(1) A Bizottságot a 2000/60/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett 
bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. 
cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott 
határidő három hónap.
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(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikkének (1)–(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének 
rendelkezéseire is figyelemmel.”

2. A bizottsági eljárásokra vonatkozó hivatkozásokat a következőképpen kell 
javítani:

a) Az irányelv 3. cikkének (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(5) Az ezen irányelv I. melléklet B. részének 3. pontja az ezen irányelv 8a. cikk 
(3) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági 
eljárással összhangban módosítható.

b)  Az irányelv 4. cikkének (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(4) A keveredési zónák kijelölésére vonatkozó technikai útmutatásokat az ezen 
irányelv 8a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással
összhangban fogadják el.

c) Az irányelv 5. cikkének (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(6) A nyilvántartások elkészítésére vonatkozó technikai útmutatásokat az ezen 
irányelv 8a. cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban kell elfogadni.

d) Az irányelv I mellékletének B részének 2. pontjának 2. albekezdésének 
helyébe a következő szöveg lép:

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 az ezen irányelv 9. 
cikk (2) bekezdésében említett szabályozási bizottsági eljárással összhangban 
megállapított részletes szabályoknak.

3. Az I. melléklet, B. rész, 1. pontjának második albekezdése helyébe a 
következő szöveg lép:

A számtani középérték számítási módszerének, az alkalmazott analitikai 
módszernek és – amennyiben nem áll rendelkezésre a 
minimumkövetelményeket teljesítő megfelelő analitikai módszer – az EQS 
alkalmazása módszerének 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 végrehajtó jogszabályokkal.
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