
AM\917996HU.doc PE500.412v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

2011/0429(COD)

8.11.2012

MÓDOSÍTÁS:
226 - 295

Jelentéstervezet
Richard Seeber
(PE492.914v01-00)

a 2000/60/EK és a 2008/105/EK irányelvnek a vízpolitika területén elsőbbségi 
anyagok tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslatról

Irányelvre irányuló javaslat
(COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))



PE500.412v01-00 2/49 AM\917996HU.doc

HU

AM_Com_LegReport



AM\917996HU.doc 3/49 PE500.412v01-00

HU

Módosítás 226
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 191. cikke értelmében a 
környezetvédelemmel kapcsolatos 
politikája elkészítése során az Uniónak 
figyelembe kell vennie a rendelkezésre 
álló tudományos és műszaki adatokat, az 
Unió egyes régióinak környezeti feltételeit, 
a fellépés, illetve a fellépés hiányának 
lehetséges előnyeit és hátrányait, továbbá 
az Unió egészének gazdasági és 
társadalmi fejlődését, valamint az egyes 
régióinak kiegyensúlyozott fejlődését. 
Tudományos, környezeti és társadalmi-
gazdasági tényezőket – köztük az emberi 
egészség védelmével kapcsolatos
megfontolásokat – is figyelembe kell venni 
a felszíni vizek vegyi szennyezésére 
vonatkozó, költséghatékony és arányos 
politika kialakítása során, ideértve a 
2000/60/EK irányelv 16. cikkének (4) 
bekezdése szerinti elsőbbségi anyagok 
jegyzékének felülvizsgálatát is. Ehhez 
elsőként következetesen végre kell hajtani 
a 2000/60/EK vízügyi keretirányelv
„szennyező fizet” alapelvét.

Or. de

Módosítás 227
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A „szennyező fizet” elvvel 
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összhangban a szennyezés csökkentésére 
irányuló intézkedéseket lehetőleg már a 
közvetlen forrásnál végre kell hajtani, és 
nem csak akkor, amikor a szennyezés már 
bekerült a felszíni vizekbe.

Or. de

Indokolás

Az elsőbbségi anyagok jegyzékének alkalmazása keretében figyelembe kell venni a szórványos 
és közvetett szennyezéseket is. A jegyzékben szereplő anyagok közül sok nem közvetlenül, 
hanem közvetve kerül a felszíni vizekbe. A felszíni vizek védelmére irányuló intézkedések 
lehető legköltséghatékonyabb kombinációja érdekében ezeket a szennyezéseket EU-szerte 
minimálisra kell csökkenteni.

Módosítás 228
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Néhány anyag esetében az 
ökotoxikológiai adatokon és 
szempontokon alapuló EQS-ek az emberi 
fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 
1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi 
irányelvvel1 összhangban nem 
nyújtanának megfelelő színtű védelmet a 
felszíni vizekből nyert, emberi 
fogyasztásra szánt víz minőségének 
biztosítása, valamint a 2000/60/EK 
irányelv 7. cikke (2) és (3) bekezdésének 
való megfelelés tekintetében. Mivel nem 
minden felszíni víztest szolgál ivóvíz-
előállítási forrásként, szükség esetén 
helyénvalóbb tagállami szinten szigorúbb 
EQS-eket megállapítani.
___________________
1 HL L 330., 1998.12.5., 32. o.

Or. en
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Módosítás 229
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Tanulmányok igazolják, hogy a 
gyógyszermaradványok veszélyeztethetik a 
vízi környezetet. Ezért mostantól európai 
szinten kell szabályozni ezt a kérdést, 
ügyelve a lehető legjobb költség-haszon 
arányra. Megbízható és uniós szinten 
összehasonlítható megfigyelési adatok 
alapján szélesebb körű kockázatértékelést 
kell végezni. Ennek keretében az ezen 
irányelvben meghatározott, megfigyelési 
listával kapcsolatos mechanizmusnak 
lehetővé kell tennie az elsőbbségi anyagok 
jegyzékének jövőbeni felülvizsgálatához 
szükséges adatok gyűjtését. A 2000/60/EK 
vízügyi keretirányelv 16. cikkének (9) 
bekezdése alapján a Bizottság feladata, 
hogy kidolgozza a vizek gyógyszerek általi
szennyezése elleni európai stratégiát. 
Ennek keretében a Bizottság javaslatokat 
tesz ezen anyagok forgalomba hozatalával 
kapcsolatos kockázatelemzések 
megerősítése, valamint a kockázatok 
elfogadható szintre csökkentéséhez 
szükséges leghatékonyabb intézkedések 
meghatározása érdekében. Ennek során a 
Bizottság a vízügyi keretirányelvre 
vonatkozó közös végrehajtási stratégiára
támaszkodik, továbbá konzultál a 
környezetben felbukkanó új káros 
anyagok ellenőrzésébe bevont 
referencialaboratóriumok szövetségével 
(NORMAN) és a Közös Kutatóközponttal.

Or. fr
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Módosítás 230
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17) Új, a Bizottságot a vízi környezetben 
jelen lévő anyagok koncentrációjával 
kapcsolatban célzott, magas színvonalú 
megfigyelési információkkal ellátó 
mechanizmusra van szükség, amely az 
elterjedőben lévő szennyező anyagokra, 
valamint az olyan anyagokra összpontosít, 
amelyekről a rendelkezésre álló 
megfigyelési adatok nem megfelelő 
minőségűek a kockázatértékelés 
szempontjából. Az új mechanizmusnak elő 
kell segítenie ezen információknak az Unió 
összes vízgyűjtő területén történő 
gyűjtését. A megfigyelési költségek 
ésszerű szinten tartása érdekében a 
mechanizmusnak egy megfigyelési listán 
ideiglenesen feltüntetett, korlátozott számú 
anyagra, valamint korlátozott számú 
megfigyelési helyszínre kell 
összpontosítania, ugyanakkor 
reprezentatív, a prioritási sorrend uniós 
meghatározási folyamata céljának 
megfelelő adatokat kell szolgáltatnia. A 
listának dinamikusnak kell lennie, hogy 
alkalmazkodhasson az elterjedőben levő 
szennyező anyagok jelentette lehetséges 
kockázatokkal kapcsolatos új 
információkhoz, valamint hogy elkerülje az 
anyagoknak a szükségesnél hosszabb ideig 
történő megfigyelését.

(17) Új, a Bizottságot a vízi környezetben 
jelen lévő anyagok koncentrációjával 
kapcsolatban célzott, magas színvonalú 
megfigyelési információkkal ellátó 
mechanizmusra van szükség, amely az 
elterjedőben lévő szennyező anyagokra, 
valamint az olyan anyagokra összpontosít, 
amelyekről a rendelkezésre álló 
megfigyelési adatok nem megfelelő 
minőségűek a kockázatértékelés 
szempontjából. Az új mechanizmusnak elő 
kell segítenie ezen információknak az Unió 
összes vízgyűjtő területén történő 
gyűjtését. A megfigyelési költségek 
ésszerű szinten tartása érdekében a 
mechanizmusnak korlátozott számú 
anyagra, valamint korlátozott számú 
megfigyelési helyszínre kell 
összpontosítania, ugyanakkor 
reprezentatív, a prioritási sorrend uniós 
meghatározási folyamata céljának 
megfelelő adatokat kell szolgáltatnia. A 
listának dinamikusnak kell lennie, hogy 
alkalmazkodhasson az elterjedőben levő 
szennyező anyagok jelentette lehetséges 
kockázatokkal kapcsolatos új 
információkhoz, valamint hogy elkerülje az 
anyagoknak a szükségesnél hosszabb ideig 
történő megfigyelését.

Or. pl

Módosítás 231
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a bekezdés (új)
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2000/60/EK irányelv
V melléklet – 1.3.4 szakasz – táblázat 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv V. mellékletének 1.3.4. 
pontjában az elsődleges anyagok 
megfigyelésének gyakorisága folyók, 
tavak, átmeneti vízgyűjtő helyek és part 
menti vizek számára egy hónapról három 
hónapra változik.

Or. pl

Módosítás 232
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 pont
2008/105/EK irányelv
2 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A következő fogalommeghatározással 
egészül ki: „természetes háttérszint”: a 
természetben előforduló és nem emberi 
tevékenység eredményeként létrejött 
anyag koncentrációja a vízben.

Or. pl

Módosítás 233
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont
2008/105/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2000/60/EK irányelv 7. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban a tagállamok 
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által azonosított felszíni víztesteket illetően 
a tagállamok szigorúbb EQS-eket 
állapítanak meg azokra az anyagokra 
nézve, amelyek tekintetében a fent említett 
EQS-ek nem garantálják az ivóvízellátás 
biztosításához és az említett cikk (2) és (3) 
bekezdésében foglalt követelmények 
teljesítéséhez szükséges szintű védelmet.

Or. en

Módosítás 234
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont
2008/105/EK irányelv
3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Azon anyagok esetén, amelyekhez 
üledékre és/vagy biótára vonatkozó EQS-t 
alkalmaznak, a tagállamok az adott anyag 
tekintetében a monitoringot évente 
legalább egyszer elvégzik megfelelő 
mátrixban, kivéve, ha a műszaki ismeretek 
és a szakértői vélemények alapján más 
időközök indokoltak.

(4) Azon anyagok esetén, amelyekhez 
üledékre és/vagy biótára vonatkozó EQS-t 
alkalmaznak, a tagállamok az adott anyag 
tekintetében a monitoringot hatévente
legalább egyszer elvégzik megfelelő 
mátrixban, kivéve, ha a műszaki ismeretek 
és a szakértői vélemények alapján más 
időközök indokoltak.

Or. pl

Módosítás 235
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a pont (új)
2008/105/EK irányelv
4 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 4. cikk (3) bekezdése a következő 



AM\917996HU.doc 9/49 PE500.412v01-00

HU

ponttal egészül ki:
„ba) egy gazdálkodási cikluson belül 
fokozatosan kiiktassák ezeket.”

Or. de

Módosítás 236
Csaba Sándor Tabajdi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a pont (új)
2008/105/EK irányelv 
5 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„5a. cikk

Szabályozási intézkedések
(1) A 2000/60/EK irányelv értelmében 
elsőbbségi anyagokként és elsőbbségi 
veszélyes anyagokként meghatározott 
anyagok tekintetében az Európai
Bizottság biztosítja, hogy többek között az 
alkalmazandó uniós jogszabályok alapján 
meghatározott következő szabályozási 
intézkedéseket fogadják el:
a) Az 1907/2006/EK rendelet hatálya alá 
tartozó anyagok tekintetében az Európai 
Bizottság az említett rendelet 57. cikkének 
f) pontja alapján felkéri az Európai 
Vegyianyag-ügynökséget (ECHA), hogy 
állítson össze egy dokumentációt az anyag 
XIV. mellékletbe való esetleges 
felvételével kapcsolatban. A 
dokumentáció korlátozódhat az ezen 
irányelv I. mellékletében szereplő 
valamely bejegyzésre való hivatkozásra.
b) Azon elsőbbségi anyagok és elsőbbségi 
veszélyes anyagok tekintetében, amelyek 
esetében a veszély elsősorban a behozott 
cikkekből származó kibocsátásokból ered, 
az Európai Bizottság korlátozást nyújt be 



PE500.412v01-00 10/49 AM\917996HU.doc

HU

az 1907/2006/EK rendelet 68. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban.
(2) Az ezen irányelv szerint elsőbbségi 
anyagként és elsőbbségi veszélyes 
anyagként meghatározott, az 
1107/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó 
anyagok tekintetében a tagállamok és az 
Európai Bizottság biztosítják, hogy 
elfogadják többek között a következő
szabályozási intézkedéseket:
a) az elsőbbségi anyagok tekintetében az 
újraértékelésnek vagy az engedély 
megújításának biztosítani kell a vízbe 
történő kibocsátások fokozatos 
csökkentését.
b) Az elsőbbségi veszélyes anyagok 
tekintetében az újraértékelésnek 
biztosítani kell az anyag helyettesítését. 
Ha helyettesítő anyag nem áll 
rendelkezésre, korlátozott időtartamra és 
zárt rendszerekre szóló jóváhagyást lehet 
adni.
c) Az elsőbbségi veszélyes anyagként 
meghatározott peszticidek valamennyi 
jóváhagyását visszavonják, és valamely 
anyag elsőbbségi veszélyes anyagok 
listájára történő felvétele után 20 évvel 
semmilyen új jóváhagyás nem adható.
(3) Az ezen irányelv szerint elsőbbségi 
anyagként és elsőbbségi veszélyes 
anyagként meghatározott, a biocid 
termékek forgalmazásáról és 
felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i –
2013. szeptember 1-jétől alkalmazandó –
528/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 hatálya alá tartozó 
anyagok tekintetében a tagállamok és az 
Európai Bizottság biztosítják, hogy az 
említett rendelet 5. cikkének (2) 
bekezdésében rögzített feltételeknek való 
megfelelés hiányában nem adható 
jóváhagyás.”

_____________________
1 HL L 167., 2012.6.27., 1. o.
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Or. en

(A 89. módosítás helyébe lép.)

Indokolás

A vízügyi keretirányelv alapján az Európai Parlament és a Tanács különleges intézkedéseket
fogad el a vizek szennyező anyagok vagy szennyezőanyag-csoportok általi szennyezése ellen, 
a Bizottság pedig szabályozási javaslatokat nyújt be az elsőbbségi anyagok bevezetéseinek, 
kibocsátásainak és veszteségeinek fokozatos csökkentése, különösen pedig az elsőbbségi 
veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsátásainak és veszteségeinek megszüntetése vagy 
kivonása érdekében. 

Módosítás 237
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a pont (új)
2008/105/EK irányelv
7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A 7. cikk (1) bekezdése a következő 
albekezdéssel egészül ki:
„Ez az értékelés különösen a 16. cikk (6) 
bekezdésével összhangban szükséges 
erőfeszítésekkel foglalkozik, tekintettel a 
tagállamok által a 2000/60/EK irányelv 9. 
cikke, 10. cikke és 16. cikkének (8) 
bekezdése szerint bevezetett intézkedések 
eredményességére.”

Or. en

Módosítás 238
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
2008/105/EK irányelv
8 cikk
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletének az említett irányelv 
16. cikkének (4) bekezdésében előírt, 
rendszeres felülvizsgálatának 
eredményéről jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentéshez adott esetben csatolja a 
vonatkozó – különösen az új elsőbbségi 
anyagok vagy elsőbbségi veszélyes 
anyagok meghatározására, vagy bizonyos 
elsőbbségi anyagok elsőbbségi veszélyes 
anyagként történő meghatározására, 
valamint a megfelelő, felszíni vízre, 
üledékre vagy biótára vonatkozó EQS 
megállapítására irányuló – javaslatokat.

A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletének az említett irányelv 
16. cikkének (4) bekezdésében előírt, 
rendszeres felülvizsgálatának 
eredményéről négyévente jelentést tesz az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentéshez adott esetben csatolja a 
vonatkozó – különösen az új elsőbbségi 
anyagok vagy elsőbbségi veszélyes 
anyagok meghatározására, vagy bizonyos 
elsőbbségi anyagok elsőbbségi veszélyes 
anyagként történő meghatározására, 
valamint a megfelelő, felszíni vízre, 
üledékre vagy biótára vonatkozó EQS 
megállapítására irányuló – javaslatokat. Az 
egyes anyagokra vonatkozó EQS-értékek 
meghatározásakor 100-as 
keverékbizonytalanságot kell alkalmazni.

Or. en

(A 94. módosítás helyébe lép.)

Indokolás

A keverék pontos összetételére vonatkozó konkrét ismeretek hiányában egy további 
bizonytalansági tényező alkalmazása a leggyakorlatiasabb mód a keverékhatások 
figyelembevételére. A jelenlegi bizonytalansági tényezők nem veszik figyelembe a keverékek 
toxicitását, az egyes anyagokra vonatkozó EQS-ek meghatározásának pedig nincs értelme a 
való életben megjelenő összetett környezeti keverékek esetében.

Módosítás 239
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
2008/105/EK irányelv
8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletének az említett irányelv 

A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletének az említett irányelv 
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16. cikkének (4) bekezdésében előírt, 
rendszeres felülvizsgálatának 
eredményéről jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentéshez adott esetben csatolja a 
vonatkozó – különösen az új elsőbbségi 
anyagok vagy elsőbbségi veszélyes 
anyagok meghatározására, vagy bizonyos 
elsőbbségi anyagok elsőbbségi veszélyes 
anyagként történő meghatározására, 
valamint a megfelelő, felszíni vízre, 
üledékre vagy biótára vonatkozó EQS 
megállapítására irányuló – javaslatokat.

16. cikkének (4) bekezdésében előírt, 
rendszeres felülvizsgálatának 
eredményéről jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentéshez adott esetben csatolja a 
vonatkozó – különösen az új elsőbbségi 
anyagok vagy elsőbbségi veszélyes 
anyagok meghatározására, vagy bizonyos 
elsőbbségi anyagok elsőbbségi veszélyes 
anyagként történő meghatározására, 
valamint a megfelelő, felszíni vízre, 
üledékre vagy biótára vonatkozó EQS 
megállapítására irányuló – javaslatokat. Az 
azonosítás során és a vonatkozó 
javaslatokban az 1907/2006/EK 
rendeletnek és az 1107/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek, 
valamint a 98/8/EK, a 2001/82/EK és a 
2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek megfelelően biztosítani kell a 
létező engedélyekkel és értékelésekkel való 
összhangot.

Or. de

Módosítás 240
Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont
2008/105/EK irányelv
8 a cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) A mindenütt előforduló perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező anyagokat ki 
kell venni a kémiai állapot értékeléséből, 
amennyiben ezen anyagok egyike 
tekintetében a geogén háttér-koncentráció 
az értékelendő felszíni víztestekben 
meghaladja az EQS-értéket.

Or. de
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Indokolás

Figyelembe kell venni, hogy a jegyzékben szereplő számos anyag (fémek, hormonok stb.) –
még ha csekély mértékben is – természetes módon előfordulhatnak a vizekben. Ezt a geogén 
háttér-koncentrációt figyelembe kell venni. A bizottsági javaslat első bekezdése nem sérti a 
2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában, 11. cikke (3) bekezdésének k) 
pontjában, valamint 16. cikkének (6) bekezdésében meghatározott célkitűzéseket és 
kötelezettségeket.

Módosítás 241
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 5 pont
2008/105/EK irányelv
8 a cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az ezen irányelv 3. cikkének 
(4) bekezdésében, valamint a 
2000/60/EK irányelv V. mellékletében az 
elsőbbségi anyagok tekintetében 
megköveteltnél kevésbé intenzív 
monitoringot folytatnak, feltéve, hogy a 
monitoring reprezentatív, és már létezik 
statisztikailag megbízható, legalább egy 
hatéves vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési 
ciklusra kiterjedő viszonyítási alap az adott 
anyagok vízi környezetben való jelenlétére 
vonatkozóan.

b) az ezen irányelv 3. cikkének 
(4) bekezdésében, valamint a 
2000/60/EK irányelv V. mellékletében az 
elsőbbségi anyagok tekintetében 
megköveteltnél kevésbé intenzív 
monitoringot folytatnak, feltéve, hogy a 
monitoring reprezentatív, és már létezik 
statisztikailag megbízható, legalább egy 
hatéves vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési 
ciklusra kiterjedő viszonyítási alap az adott 
anyagok vízi környezetben való jelenlétére 
vonatkozóan. Megfigyelés a 
vízgazdálkodási tervek érvényességi ideje 
alatt csak egy éves ciklusban végezhető, az 
éves cikluson belül pedig háromhavonta a 
vizekben és egyszer a többi mátrix 
esetében, amennyiben ezen anyagok 
tekintetében az első 6 év alatt nem 
jegyeztek fel semmilyen 
koncentrációnövekedést és semmilyen jel 
nem utal a tendenciaváltozásra.

Or. pl



AM\917996HU.doc 15/49 PE500.412v01-00

HU

Módosítás 242
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EK irányelv 
8 b cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfigyelési listán egyidejűleg 
legfeljebb 25 anyag vagy anyagcsoport 
szerepelhet, és annak fel kell tüntetnie 
minden egyes anyag megfigyelési mátrixát. 
Az anyagokat azok közül választják ki, 
amelyekkel kapcsolatban a rendelkezésre 
álló információk arra utalnak, hogy a vízi 
környezetre vagy azon keresztül uniós 
szinten jelentős kockázatot jelenthetnek. A 
megfigyelési listára felveendő anyagok 
kiválasztása során a Bizottság figyelembe 
vesz minden rendelkezésre álló 
információt, beleértve a kutatási 
projekteket, a tagállamok a 
2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikke szerinti 
jellemzési és megfigyelési programjait, 
valamint a termelési mennyiségekre, 
használati mintákra, környezeti 
koncentrációkra és hatásokra vonatkozó 
információkat, köztük a 98/8/EK, a 
2001/82/EK és a 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 
1907/2006/EK és az 1107/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerint gyűjtötteket.

A megfigyelési listán egyidejűleg 
legfeljebb 10 anyag vagy anyagcsoport 
szerepelhet, és annak fel kell tüntetnie 
minden egyes anyag megfigyelési mátrixát. 
Az anyagokat azok közül választják ki, 
amelyekkel kapcsolatban a rendelkezésre 
álló információk arra utalnak, hogy a vízi 
környezetre vagy azon keresztül uniós 
szinten jelentős kockázatot jelenthetnek. A 
megfigyelési listára felveendő anyagok 
kiválasztása során a Bizottság figyelembe 
vesz minden rendelkezésre álló 
információt, beleértve a kutatási 
projekteket, a tagállamok a 
2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikke szerinti 
jellemzési és megfigyelési programjait, 
valamint a termelési mennyiségekre, 
használati mintákra, környezeti 
koncentrációkra és hatásokra vonatkozó 
információkat, köztük a 98/8/EK, a 
2001/82/EK és a 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 
1907/2006/EK és az 1107/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerint gyűjtötteket.

Or. pl

Módosítás 243
Csaba Sándor Tabajdi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EK irányelv 
8 b cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A megfigyelési listán egyidejűleg 
legfeljebb 25 anyag vagy anyagcsoport 
szerepelhet, és annak fel kell tüntetnie 
minden egyes anyag megfigyelési mátrixát. 
Az anyagokat azok közül választják ki, 
amelyekkel kapcsolatban a rendelkezésre 
álló információk arra utalnak, hogy a vízi 
környezetre vagy azon keresztül uniós 
szinten jelentős kockázatot jelenthetnek. A 
megfigyelési listára felveendő anyagok 
kiválasztása során a Bizottság figyelembe 
vesz minden rendelkezésre álló 
információt, beleértve a kutatási 
projekteket, a tagállamok a 
2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikke szerinti 
jellemzési és megfigyelési programjait, 
valamint a termelési mennyiségekre, 
használati mintákra, környezeti 
koncentrációkra és hatásokra vonatkozó 
információkat, köztük a 98/8/EK, a 
2001/82/EK* és a 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 
1907/2006/EK és az 1107/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
szerint gyűjtötteket.

A megfigyelési listán egyidejűleg 
legfeljebb 25 anyag vagy anyagcsoport 
szerepelhet, és annak fel kell tüntetnie 
minden egyes anyag megfigyelési mátrixát. 
Az anyagokat azok közül választják ki, 
amelyekkel kapcsolatban a rendelkezésre 
álló információk arra utalnak, hogy a vízi 
környezetre vagy azon keresztül uniós 
szinten jelentős kockázatot jelenthetnek. 
Prioritást kell biztosítani azon anyagok 
számára, amelyek esetében a 
rendelkezésre álló megfigyelési adatok 
nem elegendőek a prioritási sorrend 
megállapításához. A megfigyelési listára 
felveendő anyagok kiválasztása során a 
Bizottság figyelembe vesz minden 
rendelkezésre álló információt, beleértve a 
prioritási sorrend megállapítása céljából 
az ezen irányelv keretében lefolytatott 
eljárás eredményeit, a kutatási projekteket, 
a tagállamok a 2000/60/EK irányelv 5. és 
8. cikke szerinti jellemzési és megfigyelési 
programjait, valamint a termelési 
mennyiségekre, használati mintákra, 
környezeti koncentrációkra és hatásokra 
vonatkozó információkat, köztük a 
98/8/EK, a 2001/82/EK és a 2001/83/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelv, 
valamint az 1907/2006/EK és az 
1107/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerint gyűjtötteket.

Or. en

(A 110. módosítás helyébe lép.)

Indokolás

Az elsőbbségi anyagok jelenlegi felülvizsgálatának elkészítése során az Európai Bizottság egy 
2000 vegyi anyagot tartalmazó listával kezdte a kiválasztást. A megfigyelési listán szereplő 
anyagok megfigyeléséből származó rendszeres adatfolyam hatékonyabbá teszi a prioritási 
sorrend megállapítására irányuló eljárást. Figyelembe kell venni a már meglévő megfigyelési 
adatokat, valamint az új tudományos eredményeket is. Célszerű felhasználni az e javaslat 
elkészítése során keletkezett, meglévő adatokat is.
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Módosítás 244
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EK irányelv 
8 b cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 
az e cikk (1) bekezdésében említett 
megfigyelési lista elkészítésére
vonatkozóan a 10. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

(2) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy 
az e cikk (1) bekezdésében említett 
megfigyelési lista kiegészítésére, illetve
szükség esetén naprakésszé tételére
vonatkozóan a 10. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. fr

Módosítás 245
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EK irányelv
8 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
első megfigyelési listát […]-ig készíti el.

(3) Az (1) bekezdés szerinti – a II. 
mellékletben már felsorolt anyagokat 
tartalmazó – megfigyelési listát a 
Bizottság […]-ig kiegészíti, illetve szükség 
esetén naprakésszé teszi.

Or. fr

Módosítás 246
Vladko Todorov Panayotov
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EK irányelv
8 b cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
első megfigyelési listát […]-ig készíti el.

(3) A Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
első megfigyelési listát egy objektív és 
átlátható kritériumokon alapuló 
tudományos folyamat keretében, a 
tagállamok és az érdekelt felek 
bevonásával […]-ig készíti el.

Or. en

(A 132. módosítás helyébe lép.)

Indokolás

Az első megfigyelési listán szereplő anyagokat objektív kritériumokon és az összes érdekelt 
hozzájárulásán alapuló kiválasztási folyamatban kell kiválasztani. Ezzel biztosítható, hogy a 
megfigyelési listán ne szerepeljenek megfigyelésre nem szoruló anyagok, következésképpen a 
szükségtelen megfigyeléssel összefüggő költségek könnyen elkerülhetők.

Módosítás 247
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EK irányelv
8 b cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a megfigyelési listán 
szereplő minden egyes anyagot annak
megfigyelési listára történő felvételétől
számított 3 hónappal kezdődő, legalább 12 
hónapos időtartamig, kijelölt, 
reprezentatív megfigyelőállomásokon
figyelik meg.

(4) A tagállamok a megfigyelési listára
felvett minden egyes anyagot az év első 
napjától számított 12 hónapos 
időtartamig, de legkorábban az anyag
megfigyelési listára történő felvételét 
követő 6 hónappal kezdődően kijelölt, 
reprezentatív megfigyelőállomásokon
figyelik meg,

Or. pl
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Módosítás 248
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EK irányelv
8 b cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A tagállamok a megfigyelési listán 
szereplő minden egyes anyagot annak 
megfigyelési listára történő felvételétől 
számított 3 hónappal kezdődő, legalább 12 
hónapos időtartamig, kijelölt, reprezentatív 
megfigyelőállomásokon figyelik meg.

(4) A tagállamok a megfigyelési listán 
szereplő minden egyes anyagot annak 
megfigyelési listára történő felvételétől 
számított 3 hónappal kezdődő, legalább 6 
hónapos időtartamig, kijelölt, reprezentatív 
megfigyelőállomásokon figyelik meg.

Or. fr

Módosítás 249
Sabine Wils, João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EK irányelv
8 b cikk – 4 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A reprezentatív állomások, a megfigyelés 
gyakorisága és az egyes anyagokkal 
kapcsolatos időzítés kiválasztása során a 
tagállamok figyelembe veszik az anyag 
használati mintáit. A megfigyelést legalább 
évente egyszeri gyakorisággal kell végezni.

A reprezentatív állomások, a megfigyelés 
gyakorisága és az egyes anyagokkal 
kapcsolatos időzítés kiválasztása során a 
tagállamok figyelembe veszik az anyag 
használati mintáit. A megfigyelést legalább 
évente ötszöri gyakorisággal, legalább 2 
hónapos időközönként kell végezni.

Or. en

(A 141. módosítás helyébe lép.)

Indokolás

A megfigyelési adatok jó minőségének és a jövőbeli döntéshozatal számára megbízható 
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eredmények biztosítása érdekében a megfigyelés gyakorisága nem lehet kevesebb mint évi 5 
alkalom.

Módosítás 250
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EK irányelv
8 b cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok a 4. bekezdés szerint 
végzett megfigyelés eredményeit az adott 
anyagnak a megfigyelési listára való 
felvételét követő 18 hónapon belül, azt 
követően pedig – mindaddig, amíg az 
anyag szerepel a listán – 12 havonta 
jelentik a Bizottságnak. A jelentésnek 
információkat kell tartalmaznia az állomás 
reprezentativitásáról és a megfigyelési 
stratégiáról.

(5) A tagállamok a 4. bekezdés szerint 
végzett megfigyelés eredményeit az adott 
anyagnak a megfigyelési listára való 
felvételét követő 18 hónapon belül, azt 
követően pedig – mindaddig, amíg az 
anyag szerepel a listán – 12 havonta 
jelentik a Bizottságnak. A jelentésnek 
információkat kell tartalmaznia az állomás 
elhelyezkedéséről és a megfigyelési 
stratégiáról.

Or. pl

Módosítás 251
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 a pont (új)
2008/105/EK irányelv
8 c cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„8c. cikk

A gyógyszerekre vonatkozó egyedi 
rendelkezések

A 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (9) 
bekezdése értelmében a Bizottság 2 éven 
belül kidolgoz egy gyógyszerek általi
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vízszennyezés elleni stratégiát. Ez a 
következőket foglalja magában:
- amennyiben célszerű, a gyógyszerekre 
vonatkozó forgalomba hozatali eljárás 
keretében a gyógyszerek környezeti 
fenntarthatósága figyelembevételének 
megerősítésére irányuló rendelkezések 
(2001/83/EK irányelv, 2011/83/EU 
irányelv, 726/2004/EK rendelet);
- a vízi környezetben jelenlévő 
gyógyszerekkel kapcsolatos kockázatok 
értékelése, valamint e kockázatok 
csökkentésére irányuló javaslatok;
- a javasolt intézkedések költség-haszon 
arányával kapcsolatos értékelés elemei.
E stratégia kidolgozása során az Európai 
Bizottság a 2000/60/EK irányelvben 
meghatározott bizottságra támaszkodik.

Or. fr

Módosítás 252
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 a pont (új)
2008/105/EK irányelv
I melléklet – B rész – 3 pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10a. Az I. melléklet B. részének 3. pontja 
helyébe a következő szöveg lép:
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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, vagy –
amennyiben fel van tüntetve – a 
biológiailag hozzáférhető koncentrációra 
vonatkozik.
A tagállamok a megfigyelési eredmények 
EQS-sel való összehasonlítása során 
figyelembe vehetik az alábbiakat:
a) a fémek és vegyületeik természetes 
háttér-koncentrációja, 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, amennyiben a 
biológiailag hozzáférhető koncentrációt 
megfelelő biológiai hozzáférhetőségi 
modell révén határozzák meg.”

Or. it

Módosítás 253
Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A tagállamok …*-ig közlik a 
Bizottsággal a 2000/60/EK irányelv 9. 
cikke, 10. cikke és 16. cikkének (8) 
bekezdése szerint az elsőbbségi anyagok 
kibocsátásának szabályozása, valamint az 
alternatív és új szabályozási technológiák 
és módszerek ösztönzése érdekében 
megállapított vonatkozó intézkedéseket. 
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Ennek keretében a tagállamok különösen 
a köz- és a magánszféra közötti 
partnerségekkel kapcsolatos 
tapasztalatokról, a tudományos-
technológiai együttműködésekről, a 
helyettesítési tervekről és a gazdasági 
ösztönzőkről tesznek jelentést. Ezt a 
jelentést a Bizottság weboldalán …**-ig 
nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.
_________________

* HL … kérjük a dátum beillesztését: 3 
évvel ezen irányelv hatálybalépése után.
**HL ... kérjük a dátum beillesztését: 4 
évvel ezen irányelv hatálybalépése után.

Or. en

Módosítás 254
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – táblázat – 41 sor
2000/60/EK irányelv
X melléklet – táblázat – 41 sor

Or. pl

Módosítás 255
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – táblázat – 43 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

(41) 52315-07-8 257-842-9 Cipermetrin

Módosítás

törölve
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2000/60/EK irányelv
X melléklet – táblázat – 43 sor

Or. pl

Módosítás 256
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – táblázat – 46 sor
2000/60/EK irányelv
X melléklet – táblázat – 46 sor

Or. fr

Módosítás 257
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – táblázat – 46 sor
2000/60/EK irányelv
X melléklet – táblázat – 46 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

(43) nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

Hexabróm-ciklododekánok (HBCDD) X

Módosítás

törölve

A Bizottság által javasolt szöveg

(46) 57-63-6 200-342-2 17-alfa-etinil-ösztradiol

Módosítás

törölve
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Or. pl

Módosítás 258
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – táblázat – 47 sor
2000/60/EK irányelv
X melléklet – táblázat – 47 sor

Or. fr

Módosítás 259
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – táblázat – 47 sor
2000/60/EK irányelv
X melléklet – táblázat – 47 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

(46) 57-63-6 200-342-2 17-alfa-etinil-ösztradiol

Módosítás

törölve

A Bizottság által javasolt szöveg

(47) 50-28-2 200-023-8 17-béta-ösztradiol

Módosítás

törölve
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Or. pl

Módosítás 260
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – táblázat – 48 sor
2000/60/EK irányelv
X melléklet – táblázat – 48 sor

Or. fr

Módosítás 261
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
I melléklet – táblázat – 48 sor
2000/60/EK irányelv
X melléklet – táblázat – 48 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

(47) 50-28-2 200-023-8 17-béta-ösztradiol

Módosítás

törölve

A Bizottság által javasolt szöveg

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diklofenák

Módosítás

törölve



AM\917996HU.doc 27/49 PE500.412v01-00

HU

Or. pl

Módosítás 262
Judith A. Merkies

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – cím sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – cím sor

Or. en

A Bizottság által javasolt szöveg

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diklofenák

Módosítás

törölve

A Bizottság által javasolt szöveg

So
rsz
ám

Anyag 
neve

CAS-
szám

AA-EQS

Szárazföld
i felszíni 
vizek

AA-EQS

Egyéb 
felszíni 
vizek

MAC-EQS

Szárazföldi 
felszíni 
vizek

MAC-EQS

Egyéb 
felszíni 
vizek

EQS

Bióta

Módosítás

So
rsz
ám

Anyag 
neve

CAS-
szám

AA-EQS1

Szárazföld
i felszíni 
vizek

AA-EQS1

Egyéb 
felszíni 
vizek

MAC-EQS1

Szárazföldi 
felszíni 
vizek

MAC-EQS
Egyéb 
felszíni 
vizek

EQS
Bióta

__________________________
1 Az emberi fogyasztásra szánt víz előállításához használt felszíni víztestek esetében a 
tagállamok ezen irányelv 3. cikke (1) bekezdésének 1a. albekezdésével összhangban 
szigorúbb EQS-t állapítanak meg. Az ily módon figyelembe veendő anyagok közé tartoznak 
az 1, 3, 4, 10, 13, 19, 27, 29, 29a, 29b, 36 és 38 számmal jelölt anyagok.
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Módosítás 263
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 5 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 5 sor

Or. de

Indokolás

A rossz vagy hiányos adatokból fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel 
kompenzálják. A számszakilag levezetett EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus 
észlelési határérték alatt vannak, nem került sor kockázat-haszon elemzésre és 
megvalósíthatósági tanulmány készítésére. Emellett ilyen alacsony koncentrációk 
meghatározására nincsenek egységes és alkalmas elemzési eljárások.

Módosítás 264
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 5 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 5 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

(5) Brómozott 
difeniléter

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Módosítás

(5) Brómozott 
difeniléter

32534819 0,0005 0,0002 nem 
alkalma
zható

nem 
alkalma
zható

nem 
alkalma
zható
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Or. de

Indokolás

Az EQS-ek levezetésének módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz 
és hiányos adatokból fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A 
számszakilag levezetett EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus észlelési 
határérték alatt vannak, nem került sor kockázat-haszon elemzésre és megvalósíthatósági 
tanulmány készítésére.

Módosítás 265
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 15 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 15 sor

Or. de

Indokolás

A rossz vagy hiányos adatokból fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel 

A Bizottság által javasolt szöveg

(5) Brómozott 
difeniléter

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Módosítás

(5) Brómozott 
difeniléter

32534819 0,0005 0,0002 nem 
alkalma
zható

nem 
alkalmaz
ható

nem 
alkalm
azható

A Bizottság által javasolt szöveg

(15) Fluorantén 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Módosítás

(15) Fluorantén 206440 0,1 0,1 1 1 -
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kompenzálják. A számszakilag levezetett EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus 
észlelési határérték alatt vannak, nem került sor kockázat-haszon elemzésre és 
megvalósíthatósági tanulmány készítésére. Emellett ilyen alacsony koncentrációk 
meghatározására nincsenek egységes és alkalmas elemzési eljárások. 

Módosítás 266
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 15 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 15 sor

Or. de

Indokolás

Az EQS-ek levezetésének módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz 
és hiányos adatokból fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A 
számszakilag levezetett EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus észlelési 
határérték alatt vannak, nem került sor kockázat-haszon elemzésre és megvalósíthatósági 
tanulmány készítésére.

Módosítás 267
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 21 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 21 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

(15) Fluorantén 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Módosítás

(15) Fluorantén 206440 0,1 0,1 1 1 -
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Or. de

Indokolás

A rossz vagy hiányos adatokból fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel 
kompenzálják. A számszakilag levezetett EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus 
észlelési határérték alatt vannak, nem került sor kockázat-haszon elemzésre és 
megvalósíthatósági tanulmány készítésére. Emellett ilyen alacsony koncentrációk 
meghatározására nincsenek egységes és alkalmas elemzési eljárások. 

Módosítás 268
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 21 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 21 sor

Or. de

A Bizottság által javasolt szöveg

(21) Higany és 
vegyületei

7439976 0,07 0,07 20

Módosítás

(21) Higany és 
vegyületei

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20

A Bizottság által javasolt szöveg

(21) Higany és 
vegyületei

7439976 0,07 0,07 20

Módosítás

(21) Higany és 
vegyületei

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Indokolás

Az EQS-ek levezetésének módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz 
vagy hiányos adatokból fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A 
számszakilag levezetett EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus észlelési 
határérték alatt vannak, nem került sor kockázat-haszon elemzésre és megvalósíthatósági 
tanulmány készítésére. Emellett ilyen alacsony koncentrációk meghatározására nincsenek 
egységes és alkalmas elemzési eljárások.

Módosítás 269
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 22 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 22 sor

Or. de

Indokolás

Az EQS-ek levezetésének módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz 
vagy hiányos adatokból fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A 
számszakilag levezetett EQS-ek esetében nem került sor kockázat-haszon elemzésre és 
megvalósíthatósági tanulmány készítésére. Az éves középértéknek és a maximálisan 
megengedett koncentrációnak összhangban kell lennie. Ez ezeknél az anyagoknál nem áll 
fenn.

Módosítás 270
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 22 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 22 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

(22) Naftalin 91203 2 2 130 130

Módosítás

(22) Naftalin 91203 ? ? ? ? ?
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Or. de

Indokolás

Az értékeket csökkenteni kell, hogy középtávon tarthatóak legyenek. Az EQS-ek levezetésének 
módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz vagy hiányos adatokból 
fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A számszakilag levezetett 
EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus észlelési határérték alatt vannak, nem 
került sor kockázat-haszon elemzésre és megvalósíthatósági tanulmány készítésére. Nincsenek 
egységes és alkalmas elemzési eljárások.

Módosítás 271
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 35 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 35 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

(22) Naftalin 91203 2 2 130 130

Módosítás

(22) Naftalin 91203 ? ? ? ? ?

A Bizottság által javasolt szöveg

(35) Perfluoroktán-
szulfonát és 
származékai 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Módosítás

(35) Perfluoroktán-
szulfonát és 
származékai 
(PFOS)

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1
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Or. de

Indokolás

Az EQS-ek levezetésének módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz 
és hiányos adatokból fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A 
számszakilag levezetett EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus észlelési 
határérték alatt vannak, nem került sor kockázat-haszon elemzésre és megvalósíthatósági 
tanulmány készítésére. Emellett ilyen alacsony koncentrációk meghatározására nincsenek 
egységes és alkalmas elemzési eljárások.

Módosítás 272
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 35 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 35 sor

Or. de

Indokolás

Az EQS-ek levezetésének módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz 
vagy hiányos adatokból fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A 
számszakilag levezetett EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus észlelési 
határérték alatt vannak, nem került sor kockázat-haszon elemzésre és megvalósíthatósági 
tanulmány készítésére.

A Bizottság által javasolt szöveg

(35) Perfluoroktán-
szulfonát és 
származékai 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Módosítás

(35) Perfluoroktán-
szulfonát és 
származékai 
(PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1
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Módosítás 273
Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 35 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 35 sor

Or. de

Indokolás

A PFOS-ra vonatkozó AA-EQS esetében javasolt határérték analitikailag nem bizonyítható. A 
bizonyítás tisztított szennyvíz esetében csak 25 ng/l értékig vezethető le. Emellett a felszíni 
vizekre szigorúbb határérték vonatkoznak, mint az ivóvízre. A 2006/122/EK irányelv már 
széles körű alkalmazási tilalmat vezetett be a PFOS-re, amely az EU-ban már csak a 
galvanizálásban megengedett, mivel ott még nincsenek helyettesítő anyagok. A galvanizálás 
egy kicsi, azonban az EU ipari hozzáadott értéke szempontjából jelentős gazdasági ágazat.

Módosítás 274
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 38 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 38 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

(35) Perfluoroktán-
szulfonát és 
származékai 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Módosítás

(35) Perfluoroktán-
szulfonát és 
származékai 
(PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1
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Or. de

Indokolás

Az EQS-ek levezetésének módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz 
vagy hiányos adatokból fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A 
számszakilag levezetett EQS-ek esetében nem került sor kockázat-haszon elemzésre és 
megvalósíthatósági tanulmány készítésére. Az éves középértéknek és a maximálisan 
megengedett koncentrációnak összhangban kell lennie. Ez ezeknél az anyagoknál nem áll 
fenn.

Módosítás 275
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 38 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 38 sor

Or. de

Indokolás

Az értékeket csökkenteni kell, hogy középtávon tarthatóak legyenek. Az EQS-ek levezetésének 
módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz vagy hiányos adatokból 
fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A számszakilag levezetett 

A Bizottság által javasolt szöveg

(38) Aklonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Módosítás

(38) Aklonifen 74070-46-5 ? ? ? ?

A Bizottság által javasolt szöveg

(38) Aklonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Módosítás

(38) Aklonifen 74070-46-5 ? ? ? ?
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EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus észlelési határérték alatt vannak, nem 
került sor kockázat-haszon elemzésre és megvalósíthatósági tanulmány készítésére. Nincsenek 
egységes és alkalmas elemzési eljárások.

Módosítás 276
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 41 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 41 sor

Or. pl

Módosítás 277
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 41 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 41 sor

Or. de

A Bizottság által javasolt szöveg

(41) Cipermetrin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Módosítás

törölve

A Bizottság által javasolt szöveg

(41) Cipermetrin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Módosítás

(41) Cipermetrin 52315-07-8 ? ? ? ?
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Indokolás

Az EQS-ek levezetésének módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz 
vagy hiányos adatokból fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A 
számszakilag levezetett EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus észlelési 
határérték alatt vannak, nem került sor kockázat-haszon elemzésre és megvalósíthatósági 
tanulmány készítésére. Emellett ilyen alacsony koncentrációk meghatározására nincsenek 
egységes és alkalmas elemzési eljárások.

Módosítás 278
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 41 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 41 sor

Or. de

Indokolás

Az értékeket csökkenteni kell, hogy középtávon tarthatóak legyenek. Az EQS-ek levezetésének 
módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz vagy hiányos adatokból 
fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A számszakilag levezetett 
EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus észlelési határérték alatt vannak, nem 
került sor kockázat-haszon elemzésre és megvalósíthatósági tanulmány készítésére. Nincsenek 
egységes és alkalmas elemzési eljárások.

Módosítás 279
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 42 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 42 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

(41) Cipermetrin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Módosítás

(41) Cipermetrin 52315-07-8 ? ? ? ?
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Or. de

Indokolás

Az EQS-ek levezetésének módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz 
vagy hiányos adatokból fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A 
számszakilag levezetett EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus észlelési 
határérték alatt vannak, nem került sor kockázat-haszon elemzésre és megvalósíthatósági 
tanulmány készítésére. Emellett ilyen alacsony koncentrációk meghatározására nincsenek 
egységes és alkalmas elemzési eljárások.

Módosítás 280
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 42 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 42 sor

Or. de

Indokolás

Az értékeket csökkenteni kell, hogy középtávon tarthatóak legyenek. Az EQS-ek levezetésének 
módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz vagy hiányos adatokból 
fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A számszakilag levezetett 

A Bizottság által javasolt szöveg

(42) Diklórfosz 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Módosítás

(42) Diklórfosz 62-73-7 ? ? ? ?

A Bizottság által javasolt szöveg

(42) Diklórfosz 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Módosítás

(42) Diklórfosz 62-73-7 ? ? ? ?
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EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus észlelési határérték alatt vannak, nem 
került sor kockázat-haszon elemzésre és megvalósíthatósági tanulmány készítésére. Nincsenek 
egységes és alkalmas elemzési eljárások.

Módosítás 281
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 43 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 43 sor

Or. pl

Módosítás 282
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 43 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 43 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

(43) Hexabróm-
ciklododeká
nok 
(HBCDD)

Lásd a 12. lábjegyzetet a 
200/60/EK Irányelv X. 
mellékletében

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Módosítás

törölve
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Or. de

Indokolás

Az értékeket csökkenteni kell, hogy középtávon tarthatóak legyenek. Az EQS-ek levezetésének 
módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz vagy hiányos adatokból 
fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A számszakilag levezetett 
EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus észlelési határérték alatt vannak, nem 
került sor kockázat-haszon elemzésre és megvalósíthatósági tanulmány készítésére. Nincsenek 
egységes és alkalmas elemzési eljárások.

Módosítás 283
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 44 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 44 sor

Or. de

A Bizottság által javasolt szöveg

(43) Hexabróm-
ciklododekánok 
(HBCDD)

Lásd a 12. lábjegyzetet a 
200/60/EK Irányelv X. 
mellékletében

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Módosítás

(43) Hexabróm-
ciklododekánok 
(HBCDD)

Lásd a 12. lábjegyzetet a 
200/60/EK Irányelv X. 
mellékletében

? ? ? ?

A Bizottság által javasolt szöveg

(44) Heptaklór és 
heptaklór-epoxid

76-44-8 /
1024-57-3

2 10-7 1 10-8 3 10-4 3 10-5 6,7 10-3

Módosítás

(44) Heptaklór és 
heptaklór-epoxid

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?
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Indokolás

Az EQS-ek levezetésének módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz 
vagy hiányos adatokból fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A 
számszakilag levezetett EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus észlelési 
határérték alatt vannak, nem került sor kockázat-haszon elemzésre és megvalósíthatósági 
tanulmány készítésére. Emellett ilyen alacsony koncentrációk meghatározására nincsenek 
egységes és alkalmas elemzési eljárások.

Módosítás 284
Peter Liese

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 45 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 45 sor

Or. de

Indokolás

Az EQS-ek levezetésének módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz 
vagy hiányos adatokból fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A 
számszakilag levezetett EQS-ek esetében nem került sor kockázat-haszon elemzésre és 
megvalósíthatósági tanulmány készítésére. Az éves középértéknek és a maximálisan 
megengedett koncentrációnak összhangban kell lennie. Ez ezeknél az anyagoknál nem áll 
fenn.

Módosítás 285
Thomas Ulmer

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 45 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 45 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

(45) Terbutrin 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Módosítás

(45) Terbutrin 886-50-0 ? ? ? ?
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Or. de

Indokolás

Az értékeket csökkenteni kell, hogy középtávon tarthatóak legyenek. Az EQS-ek levezetésének 
módszertanát a bizottsági javaslat nem mutatja be kellően. A rossz vagy hiányos adatokból 
fakadó helyzetet itt túl nagy biztonsági tényezőkkel kompenzálják. A számszakilag levezetett 
EQS-ek esetében, amelyek részben jóval az analitikus észlelési határérték alatt vannak, nem 
került sor kockázat-haszon elemzésre és megvalósíthatósági tanulmány készítésére. Nincsenek 
egységes és alkalmas elemzési eljárások.

Módosítás 286
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 46 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 46 sor

Or. fr

Módosítás 287
Jolanta Emilia Hibner

A Bizottság által javasolt szöveg

(45) Terbutrin 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Módosítás

(45) Terbutrin 886-50-0 ? ? ? ?

A Bizottság által javasolt szöveg

(46) 17-alfa-etinil-esztradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 nem 
alkalm
azható

nem 
alkalm
azható

Módosítás

törölve
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Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 46 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 46 sor

Or. pl

Módosítás 288
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 47 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 47 sor

Or. fr

Módosítás 289
Jolanta Emilia Hibner

A Bizottság által javasolt szöveg

(46) 17-alfa-etinil-esztradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 nem 
alkalmaz
ható

nem 
alkalmaz
ható

Módosítás

törölve

A Bizottság által javasolt szöveg

(47) 17-béta-esztradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 nem 
alkalm
azható

nem 
alkalm
azható

Módosítás

törölve
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Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 47 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 47 sor

Or. pl

Módosítás 290
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 48 sor
2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 48 sor

Or. fr

Módosítás 291
Jolanta Emilia Hibner

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – táblázat – 48 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

(47) 17-béta-esztradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 nem 
alkalmaz
ható

nem 
alkalmaz
ható

Módosítás

törölve

A Bizottság által javasolt szöveg

(48) Diklofenák 15307-79-6 0,1 0,01 nem 
alkalmazhat
ó

nem 
alkalmazhat
ó

Módosítás

törölve
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2008/105/EK irányelv
I melléklet – táblázat – 48 sor

Or. pl

Módosítás 292
Riikka Manner

Irányelvre irányuló javaslat
II melléklet – 13 lábjegyzet
2008/105/EK irányelv
I melléklet – A rész – 13 lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13 Ezek az EQS-ek az anyagok biológiailag 
hozzáférhető koncentrációjára 
vonatkoznak.

13 Ezek az EQS-ek az anyagok biológiailag 
hozzáférhető koncentrációjára 
vonatkoznak. Amennyiben a BLM 
(biotikus ligandum-modell) nem 
illeszkedik a tagállam körülményeihez, a 
tagállam használhatja azokat az EQS-
eket, amelyekről ezen irányelv 
rendelkezik.

Or. fi

Indokolás

A javasolt új EQS-eket a biotikus ligandum-modell segítségével határozták meg. A szóban 
forgó modell kizárólag a szárazföldi felszíni vizek esetében alkalmazható, ahol a feltételek 
megegyeznek a módszer referenciafeltételeivel. A tengervizek esetében a módszert még nem 
próbálták ki. Mivel még jelentős hiányosságok vannak, a nikkel jelenlegi EQS-értéke 
érvényben marad, és a fémek biológiai hozzáférhetőségének meghatározására szolgáló 
módszereket oly módon kell továbbfejleszteni, hogy annak segítségével a biológiai 
hozzáférhetőség Európa-szerte mérhetővé váljon mind a szárazföldi felszíni vizekben, mind 

A Bizottság által javasolt szöveg

(48) Diklofenák 15307-79-6 0,1 0,01 nem 
alkalmazhat
ó

nem 
alkalmazható

Módosítás

törölve
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pedig a tengervizekben.

Módosítás 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet (új)
2008/105/EK irányelv
II melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
IIa. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET 
A BIZOTTSÁG ÁLTAL ELKÉSZÍTENDŐ ELSŐ MEGFIGYELÉSI LISTÁN EGYEBEK 

MELLETT SZEREPELTETENDŐ ANYAGOK

CAS-szám1 EU-szám2 Anyag neve

57-63-6 200-342-2 17-alfa-etinil-ösztradiol

50-28-2 200-023-8 17-béta-ösztradiol

15307-79-6 239-346-4 Diklofenák

__________________________
1 CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat.
2 EU-szám: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (EINECS) vagy 
Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (ELINCS).

Or. en

Indokolás

Az etinil-ösztradiol, az ösztradiol és a diklofenák alapos tudományos értékelési folyamaton 
esett át, amely nem tudott minden tudományos kérdésre választ adni; a diklofenákra 
vonatkozóan például új vizsgálati adatokat nem tudtak figyelembe venni. Ha ezeket az 
anyagokat szerepeltetnék a megfigyelési listában, a tudományos bizottság több adathoz jutna 
és tájékozott döntést hozhatna.

Módosítás 294
Linda McAvan
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Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet (új)
2008/105/EK irányelv
II melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
IIa. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET 
A BIZOTTSÁG ÁLTAL ELKÉSZÍTENDŐ ELSŐ MEGFIGYELÉSI LISTÁN EGYEBEK 

MELLETT SZEREPELTETENDŐ ANYAGOK

CAS-szám1 EU-szám2 Anyag neve

57-63-6 200-342-2 17-alfa-etinil-ösztradiol

50-28-2 200-023-8 17-béta-ösztradiol

15307-79-6 239-346-4 Diklofenák

__________________________
1 CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat.
2 EU-szám: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (EINECS) vagy 
Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (ELINCS).

Or. en

Indokolás

Nem tisztázott, hogy ezen anyagok milyen koncentrációban vannak jelen az EU vizeiben, 
mivel a Bizottság az E2 tekintetében csak 2 tagállamból, az EE2 tekintetében pedig 3 
tagállamból rendelkezik megfigyelési adatokkal. Több adatra van szükség, és az Egészség- és 
Fogyasztóügyi Főigazgatóság jelenleg egy tanulmányt készít arról, hogy milyen 
nagyságrendű a talaj, víz stb. gyógyszermaradványokkal való szennyeződésének problémája, 
beleértve annak közegészségügyi hatását.

Módosítás 295
Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
II a melléklet (új)
2008/105/EK irányelv
II melléklet (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás
IIa. MELLÉKLET

„II. MELLÉKLET
A BIZOTTSÁG ÁLTAL ELKÉSZÍTENDŐ ELSŐ MEGFIGYELÉSI LISTÁN EGYEBEK 

MELLETT SZEREPELTETENDŐ ANYAGOK

CAS-szám1 EU-szám2 Anyag neve
1066-51-9 nem 

alkalmazható
Amino-metil foszfonsav (AMPA)

298-46-4 206-062-7 Karbamazepin
57-12-5 nem 

alkalmazható Szabad cianid

1071-83-6 213-997-4 Glifozát
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofen
3380-34-5 222-182-2 Triklozán
9029-97-4 231-175-3 Cink és vegyületei
57-63-6 200-342-2 17-alfa-etinil-ösztradiol
50-28-2 200-023-8 17-béta-ösztradiol
15307-79-6 239-346-4 Diklofenák
__________________________
1 CAS: Kémiai Nyilvántartó Szolgálat.
2 EU-szám: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (EINECS) vagy 
Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke (ELINCS).

Or. fr


