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Módosítás 29
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felszíni vizek kémiai szennyezése 
olyan hatásokkal fenyegeti a vízi 
környezetet, mint a vízi szervezetekre 
jelentett akut és krónikus toxicitás, az 
ökoszisztémában való felhalmozódás, 
valamint az élőhelyek pusztulása és a 
biodiverzitás csökkenése, továbbá veszélyt 
jelent az emberi egészségre. Prioritásként 
fel kell tárni a szennyezés okait, és a 
kibocsátásokat azok forrásánál kell a 
gazdasági és környezeti szempontból 
lehető leghatékonyabb módon kezelni.

(1) A felszíni vizek kémiai szennyezése 
olyan hatásokkal fenyegeti a vízi 
környezetet, mint a vízi szervezetekre 
jelentett akut és krónikus toxicitás, az 
ökoszisztémában való felhalmozódás, 
valamint az élőhelyek pusztulása és a 
biodiverzitás csökkenése, továbbá veszélyt 
jelent az emberi egészségre. Prioritásként 
fel kell tárni a szennyezés okait, és –
amennyiben lehetséges – a kibocsátásokat 
azok forrásánál kell a gazdasági és 
környezeti szempontból lehető 
leghatékonyabb módon kezelni.

Or. it

Módosítás 30
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 191. cikke (2) bekezdésének 
második mondatában meghatározottak 
szerint az uniós környezetpolitikának az 
elővigyázatosság és a megelőzés elvein, a 
környezeti károk elsődlegesen a 
forrásuknál történő elhárításának elvén, 
valamint a „szennyező fizet” elvén kell 
alapulnia.

Or. en
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Indokolás

Az elsőbbségi anyagok jegyzékének felülvizsgálatához fontos – a környezetminőségi 
előírásokról szóló irányelv (2) preambulumbekezdéséhez hasonlóan – kiemelni az uniós 
környezetpolitika alapját meghatározó 191. cikk (2) bekezdését. Az előadó úgy határozott, az 
1. módosításban (a környezetminőségi előírásokról szóló irányelv (3) 
preambulumbekezdéséhez hasonló) 191. cikk (3) bekezdéséből idéz. Ez hiányt okoz (és a 191. 
cikk (3) bekezdése csak a figyelembe veendő kérdéseket említi, ennélfogva kevésbé jelentős). 
Vagy mindkét hivatkozásnak szerepelnie kell, vagy egyik sem szerepelhet.

Módosítás 31
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Elismerve a gyógyszerek emberi 
egészséghez való hozzájárulását, egyúttal 
pedig figyelemmel arra, hogy a víz és a 
talaj gyógyszermaradékokkal való 
szennyeződése újonnan jelentkező 
környezeti probléma, a Bizottságnak – a 
tagállamokkal és az érintett érdekelttel 
együtt – a gyógyszerekről szóló tematikus 
stratégián kell dolgoznia a lehetséges 
forrásellenőrzési intézkedések feltárása 
érdekében.

Or. en

Módosítás 32
Esther de Lange

Irányelvre irányuló javaslat
1 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1b) A felszíni vizek kezelése jelenleg igen 
költséges: ösztönözni kell az olcsóbb és 
hatékonyabb víztisztítást lehetővé tevő, 
áttörést jelentő vízhatékony technológiák 
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fejlesztését, például az ipari vizek 
eutektikus fagyasztva kristályosítását, 
mélytengeri algákat használva a táplálék 
csökkentésére, és mikrobiális 
üzemanyagcellákat a vizelet kezelésére.

Or. en

Módosítás 33
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
vízszennyezés elleni stratégiát határoz 
meg. A stratégia részét képezi elsőbbségi 
anyagoknak a vízi környezetre vagy azon 
keresztül uniós szinten jelentős kockázatot 
jelentő anyagok körében történő 
meghatározása. A vízpolitika területén az 
elsőbbségi anyagok jegyzékének 
megállapításáról szóló, 
2001. november 20-i 2455/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
meghatározza azon 33 anyag vagy 
anyagcsoport első jegyzékét, amelyeket 
uniós szinten elsőbbségiként állapítottak 
meg, és amelyeket jelenleg a 2000/60/EK 
irányelv X. melléklete tartalmaz.

(2) A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 
2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
vízszennyezés elleni stratégiát és a 
szennyezés ellenőrzésével kapcsolatos 
további különös intézkedéseket határoz 
meg. A stratégia részét képezi elsőbbségi 
anyagoknak a vízi környezetre vagy azon 
keresztül uniós szinten jelentős kockázatot 
jelentő anyagok körében történő 
meghatározása. A vízpolitika területén az 
elsőbbségi anyagok jegyzékének 
megállapításáról szóló, 
2001. november 20-i 2455/2001/EK 
európai parlamenti és tanácsi határozat 
meghatározza azon 33 anyag vagy 
anyagcsoport első jegyzékét, amelyeket 
uniós szinten elsőbbségiként állapítottak 
meg, és amelyeket jelenleg a 2000/60/EK 
irányelv X. melléklete tartalmaz.

Or. en

Indokolás

E módosítás visszaállítja a környezetminőségi előírásokról szóló irányelv (5) 
preambulumbekezdésében szereplő szöveget. Emlékeztetni kell arra, hogy maga a víz-
keretirányelv is további különös intézkedéseket ír elő a szennyezés ellenőrzése tekintetében. 
Még ha az intézkedéseket más jogszabályok alapján prioritásként is kell meghozni (lásd a (6) 
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preambulumbekezdést), ez nem teszi – és nem is teheti – elavulttá a Bizottság 16. cikk (6) 
bekezdés és 16. cikk (8) bekezdés szerinti arra irányuló kötelezettségét, hogy a szennyezés 
ellenőrzésére vonatkozó intézkedésekre irányuló javaslatokat dolgozzon ki.

Módosítás 34
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az Unió – az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 191. cikkével 
összhangban – környezetpolitikája 
kidolgozása során figyelembe veszi a 
rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
adatokat, az Unió különböző régióinak 
környezeti feltételeit, a beavatkozás, illetve 
a be nem avatkozás lehetséges hasznait és 
költségeit, az Unió egészének gazdasági és 
társadalmi fejlődését, valamint régióinak 
kiegyensúlyozott fejlődését. Tudományos, 
környezeti és társadalmi-gazdasági 
tényezőket – köztük az emberi egészségre 
vonatkozó 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.

Or. en

Indokolás

A módosítás az előadó javaslatán alapul, azt csupán az emberi egészségre vonatkozó 
megfontolásokra való utalással egészíti ki.

Módosítás 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber
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Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szennyezés csökkentésére irányuló
intézkedéseknek figyelembe kell venniük a 
„szennyező fizet” elvet. Ezért a 
szennyezést lehetőleg már a közvetlen 
forrásnál meg kell akadályozni, nem csak 
akkor, amikor már bekerült a felszíni 
vizekbe.

Or. de

Módosítás 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 
16. cikkének (4) bekezdése, valamint a 
2008/105/EK irányelv 8. cikke szerint 
elvégezte az elsőbbségi anyagok 
jegyzékének felülvizsgálatát, és azt a 
következtetést vonta le, hogy helyénvaló az 
elsőbbségi anyagok jegyzékének új, uniós 
szinten elsőbbségi cselekvést igénylő 
anyagok meghatározásával, azok EQS-
einek megállapításával, bizonyos meglévő 
anyagok EQS-ei a tudományos fejlődésnek 
megfelelő frissítésével, valamint biótára 
vonatkozó EQS-ek bizonyos meglévő és új 
elsőbbségi anyagok tekintetében történő 
meghatározásával való módosítása.

(4) A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 
16. cikkének (4) bekezdése, valamint a 
2008/105/EK irányelv 8. cikke szerint 
elvégezte az elsőbbségi anyagok 
jegyzékének felülvizsgálatát, és azt a 
következtetést vonta le, hogy helyénvaló az 
elsőbbségi anyagok jegyzékének új, uniós 
szinten elsőbbségi cselekvést igénylő 
anyagok meghatározásával, azok EQS-
einek megállapításával, illetve a meglévő 
anyagoknak a jegyzékről való levételével, 
továbbá bizonyos meglévő anyagok EQS-
ei a tudományos fejlődésnek megfelelő 
frissítésével, valamint biótára vonatkozó 
EQS-ek bizonyos meglévő és új elsőbbségi 
anyagok tekintetében történő 
meghatározásával való módosítása.

Or. de
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Módosítás 37
Andrea Zanoni

Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) A tagállamok mindezidáig jelentős 
nehézségekkel szembesültek a víz-
keretirányelv végrehajtása során. Ez 
különösen az elsőbbségi anyagok 
kibocsátásának nemzeti szinten történő 
szabályozását illetően igaz – különösen az 
elsőbbségi veszélyes anyagok tekintetében 
előírás szerinti kibocsátások kiiktatását 
illetően. Ennélfogva – új és megfelelő 
kibocsátás-szabályozási intézkedések 
végrehajtása révén – meg kell erősíteni a 
koordinációt a többi európai jogalkotási 
eszközzel.

Or. it

Indokolás

Ez a módosítás új preambulumbekezdést javasol azzal a céllal, hogy egyértelművé váljon az, 
hogy a vizekbe való kibocsátások csökkentésére, illetve megszüntetésére irányuló célkitűzések 
elérésére európai szintű intézkedésekre van szükség.

Módosítás 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) Az elsőbbségi anyagok jegyzékének 
felülvizsgálatát a bizottsági szolgálatok, a 
tagállamok, az érintettek, valamint az 
Egészségügyi és Környezeti Kockázatok 
Tudományos Bizottságának (EKKTB) 
szakértőivel folytatott, széles körű 
konzultáció támogatta.

(5) Az elsőbbségi anyagok jegyzékének 
felülvizsgálatát a bizottsági szolgálatok, a 
tagállamok, az érintettek, valamint az 
Egészségügyi és Környezeti Kockázatok 
Tudományos Bizottságának (EKKTB) 
szakértőivel folytatott, széles körű 
konzultáció, valamint az anyagok 
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toxicitásának és az EU-ban való 
előfordulásuk alapos vizsgálata támogatta.

Or. en

Módosítás 39
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2000/60/EK irányelv elfogadása óta 
számos uniós jogi aktust fogadtak el, 
amelyek az említett irányelv 16. cikkének 
megfelelő kibocsátás-szabályozási 
intézkedéseket tartalmaznak az egyes 
elsőbbségi anyagokra vonatkozóan. 
Ezenkívül számos környezetvédelmi 
intézkedés más, meglévő uniós 
jogszabályok hatálya alá tartozik. Ezért a
meglévő eszközök alkalmazásának és 
felülvizsgálatának elsőbbséget kell 
élveznie az új szabályozások
létrehozásával szemben. Egy adott 
anyagnak a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletébe történő felvétele nem sérti 
a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-
i 1107/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek 
alkalmazását.

(6) A 2000/60/EK irányelv elfogadása óta 
számos uniós jogi aktust fogadtak el, 
amelyek az említett irányelv 16. cikkének 
megfelelő kibocsátás-szabályozási 
intézkedéseket tartalmaznak az egyes 
elsőbbségi anyagokra vonatkozóan. 
Ezenkívül számos környezetvédelmi 
intézkedés más, meglévő uniós 
jogszabályok hatálya alá tartozik. Ezért az 
elsőbbségi anyagokra irányadó meglévő 
ágazati eszközök rendelkezései teljes körű 
alkalmazásának, végrehajtásának és –
adott esetben – felülvizsgálatának 
elsőbbséget kell élveznie az új 
szabályozásoknak a 2000/60/EK 
irányelvvel összefüggésben történő 
létrehozásával szemben. Ehhez azonban a 
2000/60/EK irányelv 16. cikkének (1) 
bekezdésében megállapított célkitűzések 
eléréséhez szükséges intézkedéseket 
hatékonyan, a létező egyéb uniós 
eszközökkel összefüggésben kell 
megtenni. Egy adott anyagnak a 
2000/60/EK irányelv X. mellékletébe 
történő felvételének, valamint a további 
uniós szintű intézkedések szükségességét 
igazoló nyomonkövetési adatoknak a 
megfelelő uniós eszközök szerinti 
megfelelő nyomonkövetési intézkedés 
Bizottság és tagállamok általi megtételét 
kell eredményezniük az ilyen eszközök 
rendelkezései alkalmazásának sérelme 
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nélkül.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi és javasolt elsőbbségi anyagok ipari vegyszerek, peszticidek, biocidek, ipari 
kibocsátások, vagy gyógyszerek. Ezek mindegyike különös jogszabályok hatálya alá tartozik. 
A víz-keretirányelv rendelkezései azonban jogi szempontból ezekkel egyenértékűek. Noha van 
értelme elsőbbséget biztosítani a konkrét aktusok szerinti szabályozási intézkedések 
megtételének, egyúttal azonban biztosítani kell, hogy a víz-irányelvnek való megfeleléshez 
szükséges intézkedéseket is hatékonyan végrehajtják az ilyen aktusok keretében.

Módosítás 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2000/60/EK irányelv elfogadása óta 
számos uniós jogi aktust fogadtak el, 
amelyek az említett irányelv 16. cikkének 
megfelelő kibocsátás-szabályozási 
intézkedéseket tartalmaznak az egyes 
elsőbbségi anyagokra vonatkozóan. 
Ezenkívül számos környezetvédelmi 
intézkedés más, meglévő uniós 
jogszabályok hatálya alá tartozik. Ezért a 
meglévő eszközök alkalmazásának és 
felülvizsgálatának elsőbbséget kell 
élveznie az új szabályozások 
létrehozásával szemben. Egy adott 
anyagnak a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletébe történő felvétele nem sérti
a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-
i 1107/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek 
alkalmazását.

(6) A 2000/60/EK irányelv elfogadása óta 
számos uniós jogi aktust fogadtak el, 
amelyek az említett irányelv 16. cikkének 
megfelelő kibocsátás-szabályozási 
intézkedéseket tartalmaznak az egyes 
elsőbbségi anyagokra vonatkozóan. 
Ezenkívül számos környezetvédelmi 
intézkedés más, meglévő uniós 
jogszabályok hatálya alá tartozik. Ezért a 
meglévő eszközök alkalmazásának és 
felülvizsgálatának elsőbbséget kell 
élveznie az új szabályozások 
létrehozásával szemben. Egy adott 
anyagnak a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletébe történő felvétele nem 
akadályozhatja a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról valamint a 
79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi 
irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezéseinek alkalmazását, valamint 
az ebből adódó engedélyezéseket.

Or. de
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Módosítás 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa ChildersPavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2000/60/EK irányelv elfogadása óta 
számos uniós jogi aktust fogadtak el, 
amelyek az említett irányelv 16. cikkének
megfelelő kibocsátás-szabályozási 
intézkedéseket tartalmaznak az egyes 
elsőbbségi anyagokra vonatkozóan. 
Ezenkívül számos környezetvédelmi 
intézkedés más, meglévő uniós 
jogszabályok hatálya alá tartozik. Ezért a 
meglévő eszközök alkalmazásának és 
felülvizsgálatának elsőbbséget kell 
élveznie az új szabályozások 
létrehozásával szemben. Egy adott 
anyagnak a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletébe történő felvétele nem sérti 
a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-
i 1107/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek 
alkalmazását.

(6) A 2000/60/EK irányelv elfogadása óta 
számos uniós jogi aktust fogadtak el, 
amelyek az említett irányelv 16. cikkének 
megfelelő kibocsátás-szabályozási 
intézkedéseket tartalmaznak az egyes 
elsőbbségi anyagokra vonatkozóan. 
Ezenkívül számos környezetvédelmi 
intézkedés más, meglévő uniós 
jogszabályok hatálya alá tartozik. Ezért a 
meglévő eszközök alkalmazásának és 
felülvizsgálatának elsőbbséget kell 
élveznie az új szabályozások 
létrehozásával szemben. A 2000/60/EK 
irányelv X. melléklete irányelv 16. 
cikkének (4) bekezdésében előírt 
rendszeres felülvizsgálatának 
eredményéről szóló jelentésnek felül kell 
vizsgálnia az uniós szinten és a 
tagállamokban elfogadott intézkedéseket, 
és értékelnie kell, hogy ezen intézkedések 
elérik-e az elsőbbségi anyagokra 
vonatkozó minőségi előírásokat, vagy az 
elsőbbségi veszélyes anyagokra vonatkozó 
megszüntetési célkitűzést. A Bizottság ezt 
a jelentést – adott esetben – a minőségi 
előírások és a megszüntetési célkitűzés 
elérésére irányuló konkrét intézkedésekről 
szóló javaslatokkal kíséri, a közbenső 
ütemtervekkel együtt. Egy adott anyagnak 
a 2000/60/EK irányelv X. mellékletébe 
történő felvétele nem sérti a növényvédő 
szerek forgalomba hozataláról valamint a 
79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi 
irányelvek hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 
rendelkezéseinek alkalmazását.
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Or. en

Módosítás 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2000/60/EK irányelv elfogadása óta 
számos uniós jogi aktust fogadtak el, 
amelyek az említett irányelv 16. cikkének 
megfelelő kibocsátás-szabályozási 
intézkedéseket tartalmaznak az egyes 
elsőbbségi anyagokra vonatkozóan. 
Ezenkívül számos környezetvédelmi 
intézkedés más, meglévő uniós 
jogszabályok hatálya alá tartozik. Ezért a 
meglévő eszközök alkalmazásának és 
felülvizsgálatának elsőbbséget kell 
élveznie az új szabályozások 
létrehozásával szemben. Egy adott 
anyagnak a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletébe történő felvétele nem sérti 
a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-
i 1107/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek 
alkalmazását.

(6) A 2000/60/EK irányelv elfogadása óta 
számos uniós jogi aktust fogadtak el, 
amelyek az említett irányelv 16. cikkének 
megfelelő kibocsátás-szabályozási 
intézkedéseket tartalmaznak az egyes 
elsőbbségi anyagokra vonatkozóan. 
Ezenkívül számos környezetvédelmi 
intézkedés más, meglévő uniós 
jogszabályok hatálya alá tartozik. Ezért a 
meglévő eszközök alkalmazásának és 
felülvizsgálatának elsőbbséget kell 
élveznie az új szabályozások 
létrehozásával szemben. A veszélyes 
elsőbbségi anyagok koherens és 
összehangolt jogi szabályozásának 
megteremtése érdekében meg kell 
határozni, hogy egy anyag életciklusában 
melyik intézkedés melyik helyzetre 
vonatkozik, és bizonyítani kell, hogy az 
intézkedések összessége a környezet 
kimutatható javulását eredményezi. Egy 
adott anyagnak a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletébe történő felvétele nem sérti 
a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-
i 1107/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek 
alkalmazását.

Or. de

Indokolás

A WFD biztonsági hálóként szolgál a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabály és az ipari 
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kibocsátásokról szóló irányelv keretében a szennyezés helyén végrehajtott intézkedések 
számára. Amennyiben bizonyítják az európai jelentőségű környezetminőségi előírások 
megsértését, akkor ez arra utal, hogy további intézkedésekre van szükség a forrásnál történő 
kibocsátás korlátozása és/vagy a tudományos módszerek javítása érdekében. További 
szabályozásokra elsősorban a vegyianyag-politika terén van szükség.

Módosítás 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
Rebecca Taylor

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2000/60/EK irányelv elfogadása óta 
számos uniós jogi aktust fogadtak el, 
amelyek az említett irányelv 16. cikkének 
megfelelő kibocsátás-szabályozási 
intézkedéseket tartalmaznak az egyes 
elsőbbségi anyagokra vonatkozóan. 
Ezenkívül számos környezetvédelmi 
intézkedés más, meglévő uniós 
jogszabályok hatálya alá tartozik. Ezért a 
meglévő eszközök alkalmazásának és 
felülvizsgálatának elsőbbséget kell 
élveznie az új szabályozások 
létrehozásával szemben. Egy adott 
anyagnak a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletébe történő felvétele nem sérti 
a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-
i 1107/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek 
alkalmazását.

(6) A 2000/60/EK irányelv elfogadása óta 
számos uniós jogi aktust fogadtak el, 
amelyek az említett irányelv 16. cikkének 
megfelelő kibocsátás-szabályozási 
intézkedéseket tartalmaznak az egyes 
elsőbbségi anyagokra vonatkozóan. 
Ezenkívül számos környezetvédelmi 
intézkedés más, meglévő uniós 
jogszabályok hatálya alá tartozik. Ezért a 
meglévő eszközök alkalmazásának és 
felülvizsgálatának elsőbbséget kell 
élveznie az új szabályozások 
létrehozásával szemben. Helyénvaló lenne 
ezért következetes politikai megközelítést 
alkalmazni a gyógyszeripari anyagok 
tekintetében, figyelemmel valamennyi 
társadalmi és orvosi következményre, a 
valamennyi érdekelttel folytatott teljes 
körű konzultációt követően. E célból a 
Bizottság – esetlegesen az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszeripari 
anyagok vízre és talajra gyakorolt 
környezeti hatásaira vonatkozó 
jogalkotási javaslatokat is tartalmazó –
jelentést készít az emberi felhasználásra 
szánt gyógyszerek közösségi kódexéről 
szóló 2001/83/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek a farmakovigilancia 
tekintetében történő módosításáról szóló, 
2010. december 15-i 2010/84/EU európai 
parlamenti és tanács irányelv1, valamint 
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az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 
726/2004/EK rendeletnek és a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekről szóló 
1394/2007/EK rendeletnek az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerekkel 
összefüggésben követendő 
farmakovigilancia tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2010. december 15-i 
1235/2010/EU európai parlamenti és 
tanács rendelet2 szerint. Egy adott 
anyagnak a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletébe történő felvétele nem sérti 
a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-
i 1107/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek 
alkalmazását.

_______________
1 HL L 348., 2000.12.31., 74. o.
2 HL L 348., 2000.12.31., 1. o.

Or. en

Indokolás

A Bizottság (Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság) – a gyógyszerekre vonatkozó 
jogszabályokban előírtak szerint – a közelmúltban vizsgálatot indított a gyógyszerek 
környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatban. A vizsgálat eredményeiről szóló jelentés 
várhatóan 2012 végén/2013 elején készül majd el. A jelentés megfelelő kiindulási pontot nyújt 
majd a gyógyszerek környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatos összefüggő európai politika 
meghatározására, ezért azt meg kell várni.

Módosítás 44
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A 2000/60/EK irányelv elfogadása óta 
számos uniós jogi aktust fogadtak el, 
amelyek az említett irányelv 16. cikkének 
megfelelő kibocsátás-szabályozási 
intézkedéseket tartalmaznak az egyes 
elsőbbségi anyagokra vonatkozóan. 
Ezenkívül számos környezetvédelmi 
intézkedés más, meglévő uniós 
jogszabályok hatálya alá tartozik. Ezért a 
meglévő eszközök alkalmazásának és 
felülvizsgálatának elsőbbséget kell 
élveznie az új szabályozások 
létrehozásával szemben. Egy adott 
anyagnak a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletébe történő felvétele nem sérti 
a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-
i 1107/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek 
alkalmazását.

(6) A 2000/60/EK irányelv elfogadása óta 
számos uniós jogi aktust fogadtak el, 
amelyek az említett irányelv 16. cikkének 
megfelelő kibocsátás-szabályozási 
intézkedéseket tartalmaznak az egyes 
elsőbbségi anyagokra vonatkozóan. 
Ezenkívül számos környezetvédelmi 
intézkedés más, meglévő uniós 
jogszabályok hatálya alá tartozik. Ezért a 
meglévő eszközök alkalmazásának és 
felülvizsgálatának elsőbbséget kell 
élveznie az új szabályozások 
létrehozásával szemben. Egy adott 
anyagnak a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletébe történő felvétele nem sérti 
a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 
91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-
i 1107/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet rendelkezéseinek 
alkalmazását. Biztosítani kell továbbá a 
növényvédő szerek forgalomba 
hozatalával kapcsolatban a fent említett 
rendelet szerint meghozott engedélyezési 
döntéseknek való megfelelést, különös 
figyelmet fordítva az olyan esetekben 
esetlegesen felmerülő meg nem felelésre, 
amikor bizonyos anyagokat a 2000/60/EK 
irányelv X. melléklete szerinti elsőbbségi 
veszélyes anyagokként azonosítanak.

Or. en

Indokolás

Szakadás jött létre az 1107/2009/EK rendelet és a víz-keretirányelv között, amikor egy 
engedélyezett peszticidet (Quinoxyfen) elsőbbségi veszélyes anyagként határoztak meg. A 
gyakorlatban az elsőbbségi veszélyes anyagokként történő meghatározás az anyag 
kiiktatásával jár, aláásva ezzel az 1107/2009/EK rendelet alapján létrehozott különös uniós 
engedélyezési eljárást. E rendelet szigorú és átfogó rendszert állapít meg, és a víz-
keretirányelvnél lényegesen kimerítőbben foglalkozik az egyes anyagok vízre gyakorolt 
kockázataival. A növényvédő szerek engedélyezési eljárásának felülvizsgálata a helyes eljárás 
annak eldöntéséhez, hogy az adott anyagot forgalomba lehet-e hozni, vagy sem.
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Módosítás 45
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) Mivel az uniós intézkedések 
elfogadása a leghatékonyabb mód az 
Unióban még gyártott vagy oda behozott 
elsőbbségi veszélyes anyagok 
kibocsátásainak, bevezetéseinek és 
veszteségeinek megszüntetésére vagy 
kiiktatására, a Bizottságnak az ilyen 
anyagoknak a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH), az Európai Vegyianyag-
ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK 
irányelv módosításáról, valamint a 
793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK 
és a 2000/21/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. 
december 18-i 1907/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet1 szerinti 
REACH jelöltlistára történő felvételére, 
vagy – adott eseten – az ilyen anyagok 
önmagukban vagy más keverékekben 
vagy cikkekben történő gyártásának, 
forgalmazásának és felhasználásának 
korlátozására irányuló jogalkotási 
javaslatokat kell kidolgoznia. Az 
elsőbbségi anyagok tekintetében az uniós 
intézkedések lehetnek a leginkább 
költséghatékonyak is, a Bizottságnak 
pedig jogalkotási javaslatokat készít, 
amelyek – adott esetben – biztosítják az 
ilyen anyagok REACH jelöltlistára 
történő felvételét, vagy azok gyártásának, 
forgalmazásának, vagy felhasználásának 
korlátozását.
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_____________________
1 HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

Or. en

Módosítás 46
Sabine Wils, João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Az elsőbbségi veszélyes anyagok 
kibocsátásainak megszüntetésére vagy 
kiiktatására irányuló célkitűzésnek való 
megfelelés érdekében közbenső EQS-eket 
kell meghatározni, ösztönözve a 
természetesen előforduló anyagok 
háttérértékekre történő folyamatos 
csökkentését és a mesterséges szintetikus 
anyagok nullára csökkentését.

Or. en

Indokolás

A környezetminőségi előírások csak akkor tekinthetők a haladás mértékének, ha segítenek 
elérni az ilyen igen veszélyes anyagok megszüntetését a vízi környezet tekintetében.

Módosítás 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Magas szintű koordinációra van 
szükség a 2000/60/EK irányelv 21. 
cikkének (1) bekezdésével létrehozott 
Bizottság és a kölcsönösen releváns 
anyagok vagy anyagcsoportok 
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értékelésével, vizsgálatával, 
engedélyezésével, vagy más 
felülvizsgálatával kapcsolatos egyéb uniós 
jogszabályok alapján létrehozott más 
bizottságok és testületek között. Az ilyen 
koordinációnak – a 2000/60/EK irányelv 
4. cikkében meghatározott célkitűzések 
elérése érdekében – biztosítania kell a vízi 
környezetre gyakorolt vagy azzal 
kapcsolatban felmerülő kockázat 
megfelelő értékelését, valamint az 
anyagok bevezetéseire, kibocsátásaira és 
veszteségeire vonatkozó intézkedések és 
szabályozások bevezetését az ilyen 
kockázatok releváns jogszabályok szerinti 
enyhítése érdekében.

Or. en

(Lásd a IIa. melléklethez (új) fűzött 222. módosítást)

Módosítás 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Helyénvaló biztosítani a víz-
keretirányelv és az 1907/2006/EK rendelet 
végrehajtása közötti megfelelőbb 
koordinációt. E rendelet XIV. 
mellékletében szereplő anyagok 
tekintetében az engedélyezés 
kérelmezésére irányuló eljárást az 
elsőbbségi veszélyes anyagként történő 
besorolást megelőzően kell lefolytatni.

Or. en

Indokolás

Valóban jobb koordinációt kell biztosítani a víz-keretirányelv és a REACH ugyanazon 
anyagok tekintetében történő végrehajtása között. Konkrétabban, amennyiben valamely 
elsőbbségi anyag szerepel a REACH XIV. mellékletében, azt a víz-keretirányelv szerinti 
elsőbbségi veszélyes anyagként történő meghatározás céljából nem szabad figyelembe venni 
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addig, amíg az engedélyezés kérelmezésére irányuló eljárás folyamatban van. A REACH 60. 
cikkének (2) bekezdéséből egyértelműen kitűnik, hogy az engedélyezés és a víz-keretirányelv 
szerinti intézkedések egyazon célkitűzés elérésére törekednek: arra, hogy kezeljék az adott 
anyag bevezetéseiből, kibocsátásaiból és veszteségeiből származó kockázatokat.

Módosítás 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Nessa Childers, Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8) A 2000/60/EK irányelv 16. cikkének 
(2) bekezdésében foglalt megközelítéseket 
alkalmazva további, a vízi környezetre 
vagy azon keresztül uniós szinten jelentős 
kockázatot jelentő anyagokat határoztak 
meg és alakították ki azok prioritási 
sorrendjét, és ezen anyagokat fel kell venni 
az elsőbbségi anyagok jegyzékébe. Ezen 
anyagok EQS-einek megállapítása során 
figyelembe vették a rendelkezésre álló 
legújabb tudományos és technikai 
információkat.

(8) A 2000/60/EK irányelv 16. cikkének 
(2) bekezdésében foglalt megközelítéseket 
alkalmazva további, a vízi környezetre 
vagy azon keresztül uniós szinten jelentős 
kockázatot jelentő anyagokat – köztük 
gyógyszeripari anyagokat – határoztak 
meg és alakították ki azok prioritási 
sorrendjét, és ezen anyagokat fel kell venni 
az elsőbbségi anyagok jegyzékébe. Ezen 
anyagok EQS-einek megállapítása során 
figyelembe vették a rendelkezésre álló 
legújabb tudományos és technikai 
információkat. A 2000/60/EK irányelv X. 
melléklete irányelv 16. cikkének (4) 
bekezdésében előírt rendszeres 
felülvizsgálata során az EQS-ek
kialakítása céljából figyelembe kell venni 
a kombinált hatásokat.

Or. en

Módosítás 50
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A különböző anyagokra vonatkozó 
minőségi előírások gyengéje, hogy a 
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környezetben található anyagok 
kombinált hatása az, ami fontos az 
anyagoknak kitett organizmusok számára. 
A környezetben található anyagok 
kombinált hatása súlyosabb lehet, mint 
amit az egyes anyagok koncentrációjának 
a minőségi előírásokhoz viszonyított 
aránya mutat. A Bizottságnak fel kell 
tárnia a 2000/60/EK irányelv fokozására 
szolgáló lehetőségeket, hogy kezelni 
lehessen a vízi környezetet érő kombinált 
hatásokkal is.

Or. en

Módosítás 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A víz és a talaj 
gyógyszermaradékokkal való 
szennyeződése újonnan jelentkező 
környezeti probléma. A gyógyszerek vízi 
környezetre gyakorolt vagy azon keresztül 
megjelenő veszélyeire vonatkozó jelenlegi 
értékelések és szabályozás nem fordítanak 
elegendő figyelmet az Unió környezeti 
célkitűzéseire. A gyógyszerek környezeti 
hatásainak kockázataival kapcsolatban a 
Bizottság által jelenleg folytatott 
tanulmányozása ezért arra irányul, hogy 
elemezze a környezet és az emberi 
egészség vízi környezeten keresztül történő 
védelmére irányuló jelenlegi jogszabályi 
keretek megfelelőségét és azzal 
kapcsolatos hatékonyságát, végül pedig 
hogy meghatározza a probléma jobb 
kezelésére szolgáló lehetséges 
intézkedéseket.

Or. en
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Módosítás 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund. Nessa Childers, Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8b) E javaslat célja a jobb vízminőségnek 
a közegészségügyi és a biológiai 
sokféleséggel összefüggő okok miatt 
történő biztosítása. Az elsőbbséget élvező 
gyógyszeripari anyagokat az általuk a vízi 
környezetre vagy azon keresztül gyakorolt 
jelentős kockázat – nem pedig az emberi 
fogyasztásuk által a közegészségügyre 
gyakorolt kockázat – miatt uniós szinten 
határozzák meg.

Or. en

Módosítás 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8c) A tagállamok általi szabályozási 
intézkedéseknek figyelembe kell venniük a 
gyógyszeripari anyagok terápiás 
jelentőségét, és azoknak összhangban kell 
állniuk az emberi, illetve állatgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 
726/2004/EK rendeletnek és a fejlett 
terápiás gyógyszerkészítményekről szóló 
1394/2007/EK rendeletnek az emberi 
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felhasználásra szánt gyógyszerekkel 
összefüggésben követendő 
farmakovigilancia tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2010. december 15-i 
1235/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel1, valamint az emberi 
felhasználásra szánt gyógyszerek 
közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
a farmakovigilancia tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2010. december 15-i 
2010/84/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvvel2. Ezen intézkedések magukban 
foglalhatnak a fel nem használt 
gyógyszerek visszavételére és címkézésére 
irányuló rendszereket is.
______________
1 HL L 348., 2010.12.31., 1. o.
2 HL L 348., 2010.12.31., 74. o.

Or. en

Módosítás 54
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Az elsőbbségi veszélyes anyagok EQS-
einek megállapítása az elsőbbségi 
anyagokéinál általában nagyobb mértékű 
bizonytalansággal jár, azonban az EQS-ek 
még így is a felszíni vizek jó kémiai 
állapotára vonatkozó, a 
2000/60/EK irányelv 2. cikkének 
(24) bekezdésében, valamint 4. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának ii. és 
iii. alpontjában meghatározottak szerinti 
célkitűzés teljesítése értékelésének 
viszonyítási alapját képezik. Ugyanakkor a 
környezet és az emberi egészség 
védelmének megfelelő szinten történő 
biztosítása érdekében az elsőbbségi 

(9) Az elsőbbségi veszélyes anyagok EQS-
einek megállapítása az elsőbbségi 
anyagokéinál általában nagyobb mértékű 
bizonytalansággal jár, azonban az EQS-ek 
még így is a felszíni vizek jó kémiai 
állapotára vonatkozó, a 
2000/60/EK irányelv 2. cikkének 
(24) bekezdésében, valamint 4. cikke 
(1) bekezdése a) pontjának ii. és 
iii. alpontjában meghatározottak szerinti 
célkitűzés teljesítése értékelésének 
viszonyítási alapját képezik. Ugyanakkor a 
környezet és az emberi egészség 
védelmének megfelelő szinten történő 
biztosítása érdekében az elsőbbségi 
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veszélyes anyagok tekintetében a 
célkitűzés végső soron azok 
kibocsátásainak, bevezetéseinek és 
veszteségeinek a 2000/60/EK irányelv 
4. cikke (1) bekezdése a) pontjának 
iv. alpontja szerinti megszüntetésére vagy 
kiiktatására.

veszélyes anyagok tekintetében a 
célkitűzés végső soron azok 
kibocsátásainak, bevezetéseinek és 
veszteségeinek a 2000/60/EK irányelv 
4. cikke (1) bekezdése a) pontjának 
iv. alpontja szerinti megszüntetésére vagy 
kiiktatására. A 2000/60/EK irányelv 16. 
cikkének (6) bekezdésével összhangban az 
elsőbbségi veszélyes anyagok bevezetései, 
kibocsátásai és veszteségei 
megszüntetésének vagy kivonásának 
elérésére vonatkozó időterv nem 
haladhatja meg az anyag elsőbbségi 
veszélyes anyagként történő megjelölését 
követő 20 évet.

Or. en

Indokolás

A Bizottság a szabályozási intézkedések egyéb jogi eszközeire utal (lásd a (6) 
preambulumbekezdést). Ennek megfelelően a Bizottság a víz-keretirányelv tekintetében nem 
kíván szabályozási intézkedésekre irányuló javaslatot tenni, csupán a már meglévő eszközök 
használatát javasolja. Az e javaslatra vonatkozó MEMO/12/59. sz. bizottsági dokumentumnak 
megfelelően tisztázni kell, hogy a víz-keretirányelv alapján az elsőbbségi veszélyes anyagok 
kibocsátásait, bevezetéseit, kibocsátásait és veszteségeit az elsőbbségi veszélyes anyagként 
történő megjelölést követő 20 éven belül ki kell vonni.

Módosítás 55
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az utóbbi években fokozott figyelem 
irányul a számos különböző vegyi 
anyagnak való kitettségből eredő, az 
emberi egészséget és a környezetet érő 
hatásokra. A gyártás, szállítás, használat 
vagy hulladék-elhelyezés során a 
környezetbe jutó anyagok gyakran nagy 
mennyiségben tartalmaznak vegyi 
anyagokat. A 2000/60/EK irányelvnek a 
víztestek jó kémiai állapotának elérésére 
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vonatkozó követelményei nemcsak az 
egyes vegyi anyagok koncentrációjára, 
hanem azok kombinált hatásaira fordított 
figyelmet is előírják. Helyénvaló ezért ezt 
az EQS megállapítása során is tükrözni.

Or. en

Indokolás

A kémiai anyagok keverékeiről szóló közelmúltban kiadott bizottsági közlemény kiemelte a 
környezeti keverékek fontosságát a víz-keretirányelv tekintetében. Az EQS-ek 
meghatározásakor – a kockázatok rendszerszintű alábecsülésének megakadályozása 
érdekében – figyelembe kell venni a kombinált hatásokat is.

Módosítás 56
Sabine Wils, João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10a) Az utóbbi években fokozott figyelem 
irányul a számos különböző vegyi 
anyagnak való kitettségből eredő, az 
emberi egészséget és a környezetet érő 
hatásokra. A gyártás, szállítás, használat 
vagy hulladék-elhelyezés során a 
környezetbe jutó anyagok gyakran nagy 
mennyiségben tartalmaznak vegyi 
anyagokat. A 2000/60/EK irányelvnek a 
víztestek jó kémiai állapotának elérésére 
vonatkozó követelményei nemcsak az 
egyes vegyi anyagok koncentrációjára, 
hanem azok kombinált hatásaira fordított 
figyelmet is előírják. Helyénvaló ezért ezt 
az EQS megállapítása során is tükrözni.

Or. en

Indokolás

A kémiai anyagok keverékeiről szóló közelmúltban kiadott bizottsági közlemény kiemelte a 
környezeti keverékek fontosságát a víz-keretirányelv tekintetében. Segít a kockázatok 
rendszerszintű alábecsülésének megakadályozásában, ha ezt figyelembe vesszük a 
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környezetminőségi előírások meghatározásakor is.

Módosítás 57
Sabine Wils, João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10b) Az anyagok elsőbbségi anyagként 
vagy elsőbbségi veszélyes anyagként 
történő lajstromba vétele – többek között –
az egyes anyagok tulajdonságainak 
tudományos értékelésén alapul. A listára 
való felvételre irányuló eljárás 
integritásának és hitelességének 
megóvása érdekében politikai aggályok 
vagy az intézkedésekkel összefüggő 
költségek nem használhatók fel valamely 
anyagnak elsőbbségi anyagként vagy 
elsőbbségi veszélyes anyagként a listára 
való felvételének megakadályozására, 
azokkal inkább az adott anyag vagy 
anyagcsoport listára való felvételét követő 
szakaszban kell foglalkozni.

Or. en

Módosítás 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A perzisztens, bioakkumulatív és 
toxikus anyagok (PBT-k), valamint más, 
PBT-ként viselkedő anyagok még széles 
körű, a kibocsátások csökkentésére vagy 
kiküszöbölésére irányuló intézkedések 
megtétele esetén is évtizedekig 
maradhatnak fenn a vízi környezetben 

(12) A perzisztens, bioakkumulatív és 
toxikus anyagok (PBT-k), valamint más
veszélyes elsőbbségi anyagok a széles 
körű, a kibocsátások csökkentésére vagy 
kiküszöbölésére elsősorban európai 
szinten már megtett intézkedések ellenére 
évtizedekig maradhatnak fenn a vízi 
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számottevő kockázatot jelentő szinten. 
Ezek némelyike nagy távolságokon át 
képes terjedni, és igen széles körben fordul 
elő a környezetben. Számos ilyen anyag a 
meglévő és javasolt elsőbbségi veszélyes 
anyagok közé tartozik, és ezek némelyike –
hosszú távú, széles körű elterjedtsége 
miatt – különös figyelmet igényel a kémiai 
állapot a 2000/60/EK irányelv szerinti 
bemutatására gyakorolt hatása, valamint a 
megfigyelési követelmények tekintetében.

környezetben számottevő kockázatot 
jelentő szinten. Ezek némelyike nagy 
távolságokon át képes terjedni, és igen 
széles körben fordul elő a környezetben. 
Számos ilyen anyag a meglévő és javasolt 
elsőbbségi veszélyes anyagok közé 
tartozik. Ezek az anyagok csak ritkán 
csökkenthetők eredményesen helyi és 
regionális szintű intézkedésekkel. Ezen 
anyagok globális mértékű csökkentése 
érdekében nemzetközi erőfeszítések 
szükségesek. Ezeket az anyagokat a 
környezetre gyakorolt hosszú távú 
hatásaik, megfigyelésük, a 
2000/60/EK irányelv szerinti kémiai 
állapotra gyakorol hatásuk, valamint a 
megfigyelési követelmények tekintetében 
különösen figyelembe kell venni.

Or. de

Indokolás

Az anyagok mindenhol jelen lévő PBT-ként történő besorolása még nem átlátható. A 
különböző kategóriákba tartozó anyagok közötti különbségtétel átlátható kritériumokat és 
olyan lehetőségeket igényel, hogy további anyagokat is kvázi mindenhol jelen lévő anyagként 
soroljanak be. A WFD kombinált megközelítése alapján ezért ezeket az anyagokat nemcsak 
kémiai tulajdonságaik és koncentrációjuk alapján kell meghatározni, hanem a sikeres 
kibocsátás-ellenőrzés kritériumai szerint is. 

Módosítás 59
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(15a) Különös figyelmet kell fordítani a 
jelentős kölcsönhatás-fokozóként 
(szinergistaként) működő kelátképző 
vegyületeket tartalmazó egyes 
peszticidekre. Bizonyos kelátképző 
vegyületek ellenállóak, és növelik a 
talajban a nehézfémek mobilitását. A 
nehézfémek megnövekedett kimosódási 
potenciálja a felszín alatt vizek 
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szennyeződéséhez vezethet, és jelentős 
népességi csoportok kitettségét okozhatja.

Or. en

Módosítás 60
Sabine Wils, João Ferreira

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, egyúttal pedig a 
megfigyelés hatékonyságának biztosítása 
érdekében a mechanizmusnak egy 
megfigyelési listán ideiglenesen 
feltüntetett, veszélyes tulajdonságokkal 
rendelkező anyagokra és elterjedőben levő 
szennyező anyagokra, 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 
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történő megfigyelését.

Or. en

Indokolás

A megfigyelési listára kerülő anyagok hatékony kiválasztása érdekében figyelembe kell venni 
azok veszélyességét.

Módosítás 61
Julie Girling

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 

(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 – a 2000/60/EK 
irányelv 5. és 8. cikke szerinti 
programokból származó megfigyelési 
adatokkal kiegészített – 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 
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történő megfigyelését. kockázatokkal kapcsolatos új 
információkhoz, valamint hogy elkerülje az 
anyagoknak a szükségesnél hosszabb ideig 
történő megfigyelését. A lista 
érvényességét meghatározott időkeretre 
kell korlátozni. A tagállamoktól előre 
meghatározott kritériumok szerint 
beszerzett eredmények alapján a 
Bizottságnak ezt követően 12 havonta 
indokolnia kell az érdekeltek felé az anyag 
további megfigyelését mindaddig, amíg az 
a listán szerepel. Az anyagot le kell venni 
a megfigyelési listáról, amennyiben a 
2000/60/EK irányelv 16. cikkének (2) 
bekezdése szerinti kockázatalapú értékelés 
megerősíti, hogy az anyag uniós szinten 
nem jelent jelentős kockázatot a vízi 
környezetre vagy azon keresztül.

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikke – a tagállamok és az érdekeltek közötti együttműködés 
eredményeként – már értékes információkat nyújt az uniós vizek ökológiai és kémiai 
állapotával kapcsolatban, és azokat a megfigyelési lista alapján generált információkat 
kiegészítő módon kell felhasználni. Világos, igazolt és átlátható folyamat során kell 
meghatározni, hogy mely anyagok maradjanak a megfigyelési listán. Biztosítani kell az 
anyagok listáról történő levételének lehetőségét is, amennyiben azt a kockázatalapú értékelés 
igazolja.

Módosítás 62
Rebecca Taylor

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, 

(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, 
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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.

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. Figyelemmel a 
diklofenák, a 17-béta-ösztradiol és a 17-
alfa-etinil-ösztradiol kapcsán felmerült
aggályokra, a Bizottságot felkérik, hogy 
kezelje kiemelt fontossággal ezen anyagok 
tudományos értékelését abból a célból, 
hogy azokat felvegyék a megfigyelési 
listára, amennyiben az értékelés azt 
igazolja. E három anyag értékelésének 
tartalmaznia kell azok megfigyelésének és 
korlátozásának lehetséges gazdasági és 
társadalmi hatásait is.

Or. en

Indokolás

Továbbra is kétséges és vitatott a három gyógyászati anyag által jelentett fenyegetés, és – bár 
jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő adat, ami indokolná azoknak az elsőbbségi anyagok 
listájára történő felvételét – elegendő aggály merült fel, ami fontossá teszik azoknak a 
megfigyelési listára történő felvételének lehetőségét. Korlátozásuk hatását kimerítően 
értékelni kell. A 17-béta-ösztradiol korlátozása például az orális fogamzásgátlók gyártását, és 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a közegészségügyet korlátozhatja.
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Módosítás 63
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(17a) A megfigyelési listának lehetővé kell 
tennie az anyagok felszíni vizekben való 
jelenlétének megfelelő megfigyelését és 
átfogó, széles körben elfogadott, 
hitelesített módszertanon és korszerű 
tanulmányokból származó tudományos 
adatokon alapuló kockázatalapú értékelés 
végzését, figyelembe véve a műszaki és 
tudományos haladást és nemzetközileg 
elfogadott útmutatásokat (köztük az 
OECD útmutatásait és a GLP-t [helyes 
laboratóriumi gyakorlatok]).

Or. en

Indokolás

Új tudományos adatok korszerű standardok és útmutatások szerinti előállítása lehetővé tenné 
a környezetre jelentett valódi veszély jobb megértését. Számos anyag előnyére válna a listára 
történő felvételükre irányuló döntés meghozatala előtt lefolytatott alaposabb vizsgálat. Az 
értékelési folyamatnak ezért módszertani szempontból megalapozottnak – azaz széles körben 
elfogadottnak – kell lennie.

Módosítás 64
Csaba Sándor Tabajdi

Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) E javaslat elfogadásával, valamint 
jelentésének az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz történő benyújtásával a 
Bizottság teljesítette az elsőbbségi anyagok 
jegyzékének a 2008/105/EK irányelv 
8. cikkében előírt első felülvizsgálatát. Ez 
magában foglalta az említett irányelv 

(19) E javaslat elfogadásával, valamint 
jelentésének az Európai Parlamenthez és a 
Tanácshoz történő benyújtásával a 
Bizottság teljesítette az elsőbbségi anyagok 
jegyzékének a 2008/105/EK irányelv 
8. cikkében előírt első felülvizsgálatát. Ez 
magában foglalta az említett irányelv 
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III. mellékletében felsorolt anyagok 
felülvizsgálatát, amelyek némelyikét 
elsőbbségi anyagként történő 
meghatározásra jelölték ki. Jelenleg nem 
áll rendelkezésre elegendő információ a 
többi anyag elsőbbségi anyagként történő 
meghatározásához. Annak lehetősége, 
hogy ezen anyagokkal kapcsolatban új 
információk válhatnak elérhetővé, azt 
jelenti, hogy nem kerülnek ki a jövőbeni 
felülvizsgálatok hatálya alól, ahogy a többi, 
a jelenlegi felülvizsgálat során figyelembe 
vett, de elsőbbségiként meg nem határozott 
anyag sem. Ezért a 2008/105/EK irányelv 
III. melléklete tárgytalanná vált és el kell 
hagyni. Az említett irányelv 8. cikkét 
ennek megfelelően, és az Európai 
Parlament és a Tanács felé történő 
jelentéstétel időpontja tekintetében is 
módosítani kell.

III. mellékletében felsorolt anyagok 
felülvizsgálatát, amelyek némelyikét 
elsőbbségi anyagként történő 
meghatározásra jelölték ki. Annak 
lehetősége, hogy ezen anyagokkal 
kapcsolatban új információk válhatnak 
elérhetővé, azt jelenti, hogy nem kerülnek 
ki a jövőbeni felülvizsgálatok hatálya alól, 
ahogy a többi, a jelenlegi felülvizsgálat 
során figyelembe vett, de elsőbbségiként 
meg nem határozott anyag sem. Ezért a 
2008/105/EK irányelv III. melléklete 
tárgytalanná vált és el kell hagyni. Az 
említett irányelv 8. cikkét ennek 
megfelelően, és az Európai Parlament és a 
Tanács felé történő jelentéstétel időpontja 
tekintetében is módosítani kell.

Or. en

Módosítás 65
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezen túlmenően az elsőbbségi 
anyagok jövőbeni meghatározásához 
alkalmazott ismeretalap – különösen az 
elterjedőben levő szennyező anyagok 
tekintetében történő – javítása érdekében 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke szerinti, jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskört a 
megfigyelési lista összeállítása tekintetében 
a Bizottságra kell ruházni. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő, többek között 
szakértői szintű egyeztetéseket folytasson.

(21) Ezen túlmenően az elsőbbségi 
anyagok jövőbeni meghatározásához 
alkalmazott ismeretalap – különösen az 
elterjedőben levő szennyező anyagok 
tekintetében történő – javítása érdekében 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke szerinti, jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskört a 
megfigyelési lista összeállítása tekintetében 
a Bizottságra kell ruházni. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő, többek között 
a tagállamok szakértőinek, az érdekelt 
iparágaknak, valamit a környezetvédelmet 
előmozdító nem kormányzati 
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szervezeteknek a bevonásával zajló
egyeztetéseket folytasson.

Or. it

Módosítás 66
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezen túlmenően az elsőbbségi 
anyagok jövőbeni meghatározásához 
alkalmazott ismeretalap – különösen az 
elterjedőben levő szennyező anyagok 
tekintetében történő – javítása érdekében 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke szerinti, jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskört a 
megfigyelési lista összeállítása tekintetében 
a Bizottságra kell ruházni. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő, többek között 
szakértői szintű egyeztetéseket folytasson.

(21) Ezen túlmenően az elsőbbségi 
anyagok jövőbeni meghatározásához 
alkalmazott ismeretalap – különösen az 
elterjedőben levő szennyező anyagok 
tekintetében történő – javítása érdekében 
az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 290. cikke szerinti, jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskört a 
megfigyelési lista összeállítása tekintetében 
a Bizottságra kell ruházni. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő, többek között 
szakértői szintű egyeztetéseket folytasson
valamennyi érdekelttel.

Or. en

Módosítás 67
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(21) Ezen túlmenően az elsőbbségi 
anyagok jövőbeni meghatározásához 
alkalmazott ismeretalap – különösen az 
elterjedőben levő szennyező anyagok 
tekintetében történő – javítása érdekében 
az Európai Unió működéséről szóló 

(21) Ezen túlmenően az elsőbbségi 
anyagok jövőbeni meghatározásához 
alkalmazott ismeretalap – különösen az 
elterjedőben levő szennyező anyagok 
tekintetében történő – javítása érdekében 
az Európai Unió működéséről szóló 
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szerződés 290. cikke szerinti, jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskört a 
megfigyelési lista összeállítása tekintetében 
a Bizottságra kell ruházni. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő, többek között 
szakértői szintű egyeztetéseket folytasson.

szerződés 290. cikke szerinti, jogi aktusok 
elfogadására irányuló hatáskört a 
megfigyelési lista összeállítása tekintetében 
a Bizottságra kell ruházni. Különösen 
fontos, hogy a Bizottság az előkészítő 
munkálatok során megfelelő, többek között 
szakértői szintű egyeztetéseket folytasson 
valamennyi érdekelttel.

Or. en

Indokolás

Valamennyi érdekeltnek lehetőséget kell biztosítani, hogy észrevételt tegyen a megfigyelési 
lista Bizottság általi összeállításának folyamata során és hozzászóljon ahhoz.

Módosítás 68
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(23) Ezen irányelv, a megfigyelési listán 
szereplő anyagok megfigyelésére 
alkalmazott módszerek, valamint az 
ellenőrzési adatok és információk a 
Bizottság felé történő jelentéséhez 
alkalmazandó jelentéstételi formátumok 
végrehajtása egységes feltételeinek 
biztosítása érdekében a Bizottságra 
végrehajtási hatásköröket kell ruházni. E 
hatásköröket a Bizottság végrehajtási 
hatásköreinek gyakorlására vonatkozó 
tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek 
megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 
182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(23) Ezen irányelv, a megfigyelési listán 
szereplő anyagok megfigyelésére a 
2009/90/EK irányelvvel összhangban 
alkalmazott hitelesített analitikai 
módszerek, valamint az ellenőrzési adatok 
és információk a Bizottság felé történő 
jelentéséhez alkalmazandó jelentéstételi 
formátumok végrehajtása egységes 
feltételeinek biztosítása érdekében a 
Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell 
ruházni. E hatásköröket a Bizottság 
végrehajtási hatásköreinek gyakorlására 
vonatkozó tagállami ellenőrzési 
mechanizmusok szabályainak és általános 
elveinek megállapításáról szóló, 
2011. február 16-i 182/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek 
megfelelően kell gyakorolni.

Or. en
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Indokolás

E módosítás egyértelművé teszi, hogy egységes és hitelesített analitikai módszereket kell 
kidolgozni.

Módosítás 69
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(24) Mivel ezen irányelv célkitűzése – azaz 
a felszíni vizek jó kémiai állapotának 
elsőbbségi anyagokra és bizonyos egyéb 
szennyező anyagokra vonatkozó EQS-ek 
meghatározása általi elérése – tagállami 
szinten nem teljesíthető megfelelően, és 
ezért – a felszíni vizek az Unió egész 
területén azonos szintű védelmének 
biztosítása okán – uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Unió az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. 
Az ugyanabban a cikkben meghatározott 
arányosság elvével összhangban ezen 
irányelv nem lépi túl az e cél eléréséhez 
szükséges mértéket.

(24) Mivel ezen irányelv célkitűzése – azaz 
a felszíni vizek jó kémiai állapotának 
elsőbbségi anyagokra és bizonyos egyéb 
szennyező anyagokra vonatkozó EQS-ek 
meghatározása általi elérése – tagállami 
szinten nem teljesíthető megfelelően, és 
ezért – a felszíni vizek az Unió egész 
területén azonos szintű védelmének 
biztosítása okán – uniós szinten jobban 
megvalósítható, az Uniónak az Európai 
Unióról szóló szerződés 5. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvével 
összhangban adott esetben intézkedéseket 
kell elfogadnia. Az ugyanabban a cikkben 
meghatározott arányosság elvével 
összhangban ezen irányelv nem lépi túl az 
e cél eléréséhez szükséges mértéket.

Or. en

Indokolás

Az elsőbbségi anyagok olyan anyagok, amelyek tekintetében az uniós szintű jelentős 
kockázatot már bizonyították. Másként fogalmazva: az ilyen anyagok koncentrációja 
meghaladja az EQS-t. Ennek megfelelően a szennyezés ellenőrzésére irányuló intézkedésekre 
van szükség. Az Uniónak kötelezettsége – nem pedig joga – kellene legyen, hogy – adott 
esetben uniós szintű – intézkedéseket fogadjon el.

Módosítás 70
Cristian Silviu Buşoi
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Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk
2000/60/EK irányelv
16 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2000/60/EK irányelv X. mellékletének
helyébe ezen irányelv I. mellékletének
szövege lép.

A 2000/60/EK irányelv a következőképpen 
módosul:

– A X. melléklet helyébe ezen irányelv I. 
mellékletének szövege lép.

– A 16. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) Az 1907/2006/EK rendelet XIV. 
mellékletében is szereplő valamely 
»elsőbbségi anyag« nem minősíthető
»elsőbbségi veszélyes anyagnak« a XIV. 
melléklet vonatkozó bejegyzésében 
meghatározott lejárati idő vagy az adott 
engedélyezési kérelemre vonatkozó 
bizottsági döntés közzététele előtt, 
amennyiben a közzététel időpontja nem 
előzi meg a lejárati időt.”

Or. en

Indokolás

A víz-keretirányelv és a REACH végrehajtása során biztosítani kell a megfelelőbb 
koordinációt az egyazon anyagok tekintetében. Konkrétabban: a REACH XIV. mellékletében 
szereplő „elsőbbségi anyag” nem minősíthető a víz-keretirányelv szerinti „elsőbbségi 
veszélyes anyagnak” az engedélyezési kérelemre vonatkozó folyamat lezárásáig.

Módosítás 71
Cristian Silviu Buşoi

Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk
2000/60/EK irányelv
VIII melléklet – 12 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A 2000/60/EK irányelv X. mellékletének A 2000/60/EK irányelv a következőképpen 
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helyébe ezen irányelv I. mellékletének 
szövege lép.

módosul:

– A X. melléklet helyébe ezen irányelv I. 
mellékletének szövege lép.

– A VIII. melléklet a következő ponttal 
egészül ki:
„12a. Perzisztens kelátképző vegyületek és 
vegyületeik.”

Or. en

Indokolás

A kelátképző vegyületeket széles körben használják különböző ipari folyamatokban és 
termékekben – pl. peszticidekben –, ahol a kelátképző vegyületet használják fémion komplexek 
létrehozásával jelentős kölcsönhatás-fokozóként (szinergistaként) alkalmazzák, növelve ezzel 
a hatóanyag hatásfokát. Egyes kelátképző vegyületek – köztük az EDTA – ellenállóak, és 
növelik a nehézfémek mobilitását a talajban. A nehézfémek megnövekedett kimosódási 
potenciálja talajvízszennyezést okozhat, és a vízi környezet révén jelentős népesség kitettségét 
okozhatja.

Módosítás 72
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

„Természetes háttérszint”: az érintetlen 
vizek természetes, környezeti tényezők 
(talajok, szerkezet, geokémiai tényezők és 
más természetes tényezők, például 
vulkanizmus, természetes tüzek stb.) által 
jellemzett összetétele.

Or. en

Módosítás 73
Holger Krahmer
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont
2008/105/EK irányelv
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen irányelv 1. cikkének és a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének 
megfelelően a tagállamok a felszíni 
víztestekre az ezen irányelv 
I. mellékletének A. részében megállapított 
EQS-eket alkalmazzák.

Ezen irányelv 1. cikkének és a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének 
megfelelően a tagállamok a felszíni
víztestekre az ezen irányelv 
I. mellékletének A. részében megállapított 
EQS-eket alkalmazzák. A 2., 5., 15., 20., 
22., 23., 28., és 34–48. sorszámmal 
szereplő anyagok tekintetében az EQS-
eket „megfigyelési értékekként” 
alkalmazzák. A tagállamok e 
„megfigyelési értékeket” 2021-től – a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkével 
összhangban – EQS-sé alakítják.

Or. en

Indokolás

Átmeneti időszakokat kell meghatározni az új környezetminőségi előírások kötelező 
végrehajtása, valamint a létező elsőbbségi anyagokra vonatkozó felülvizsgált 
környezetminőségi előírások végrehajtása tekintetében. Máskülönben a víz-keretirányelv 4. 
cikkének („Környezeti célkitűzések”) követelményeivel való összeütközések elkerülhetetlenek 
lesznek. Több esetben például az új környezetminőségi előírások átmeneti időszakok nélküli 
meghatározása sértené a víz-keretirányelv 4. cikkének (5) bekezdésében meghatározott 
romlás tilalmát – aminek következménye a felhasználás betiltása és a korlátozások.

Módosítás 74
Sabine Wils

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 tagállamok 2015. január 1-jétől 
alkalmazzák a felszíni víztestekben 
található az ezen irányelv I. mellékletének 
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A. részében meghatározott elsőbbségi 
veszélyes anyagokra vonatkozó EQS-
értékeket, csökkentve azokat az alábbi 
tényezőkkel, vagy legalább a 
rendelkezésre álló mérési technológia 
által lehetővé tett érzékelési szinten:
a) 2015. december 22-től 10-es 
csökkentési tényező;
b) 2021. december 22-től 20-as 
csökkentési tényező;
c) 2027. december 22-től 100-as tényező.

Or. en

Indokolás

E módosítás biztosítja, hogy az elsőbbségi veszélyes anyagokra vonatkozó EQS-ek 
összhangban álljanak i. a víz-keretirányelvnek az ilyen anyagok kibocsátásainak 
megszüntetésére vagy kiiktatására, valamint a természetben előforduló anyagok tengeri 
környezetben található közel nulla koncentrációjának elérésére irányuló általános 
célkitűzésével és ii. a veszélyes tulajdonságokkal rendelkező anyagokra – pl. PBT-k, vagy az 
endokrin rendszert károsító potenciállal rendelkező anyagokra – vonatkozó küszöbérték
meghatározásának bizonytalanságával.

Módosítás 75
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A természetes háttérértékeket „hozzáadott 
kockázat alapú megközelítés” 
alkalmazása révén kell figyelembe venni 
az EQS meghatározása során.

Or. en

Indokolás

Az EQS-ek túllépésének értékelése során figyelembe kell venni az anyagok természetes 
kibocsátások révén történő jelenlétét (háttérértékek) is. Az EQS-ek „hozzáadott kockázat 
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megközelítés” szerinti felülvizsgálata során figyelembe kell venni például a geogén 
forrásokból származó fémek természetesen felmerülő háttérértékeit, az erdőtüzekből származó 
poliaromás szénhidrogéneket stb. Máskülönben a fenti esetekből eredő megállapítások 
eredményei a végrehajtó hatóságok vízgazdálkodási intézkedéseihez vezetnének.

Módosítás 76
Holger Krahmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az irányelv tagállamokban történő 
harmonizált végrehajtásának biztosítása 
céljából a Bizottság az alkalmazandó 
analitikai módszerek tekintetében kötelező 
erejű szabályokat tartalmazó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad 
el.

Or. en

Indokolás

Több újonnan javasolt vagy felülvizsgált EQS esetében nem áll rendelkezésre hitelesített 
analitikai vizsgálati módszer és mintavételi szabályzat. Különösen a tervezett megfigyelési 
listára tekintettel, a vélhetően jelenlévő anyagokra vonatkozó eredményektől remélt előnyök 
kizárólag akkor érhetők el, ha harmonizált – azaz összehasonlítható – vizsgálatokat végeznek 
minden tagállamban. Lásd még: 2009/90/EK irányelv – „a vizek állapotának kémiai 
elemzésére és figyelemmel kísérésére vonatkozó műszaki előírások”.

Módosítás 77
Eija-Riitta Korhola

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont
2008/105/EK irányelv
3 cikk – 1 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamok a 2., 5., 15., 20., 22., 
23., 28., és 34–48. sorszámmal szereplő 
anyagokra vonatkozó EQS-eket a 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 2021-es 
naprakésszé tételétől kezdve alkalmazzák 
annak érdekében, hogy ezen anyagok 
tekintetében legkésőbb 2027-ig elérjék a jó 
kémiai állapotot.

Or. en

Indokolás

Mivel biztosítani kell a víz-keretirányelv és ezen irányelv közötti összhangot, rögzíteni kell, 
hogy a tagállamok az új anyagokra vonatkozó EQS-eket és a meglévő anyagokra vonatkozó 
naprakésszé tett EQS-eket az intézkedési programok és a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
következő, 2021-es aktualizálásától kezdve alkalmazzák azzal a céllal, hogy ezen anyagok 
tekintetében 2027-ig elérjék a jó kémiai állapotot.

Módosítás 78
Christofer Fjellner

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 rendszerint 
legalább háromévente elvégzik megfelelő 
mátrixban, kivéve, ha a műszaki ismeretek 
és a szakértői vélemények alapján más 
időközök indokoltak.

Or. sv

Indokolás

A módosítás teremti meg a (4) és (6) bekezdés közötti összhangot: a bizottsági javaslatból 
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nem derül ki egyértelműen, milyen időköz alkalmazandó.

Módosítás 79
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a víz állapotának a 
2000/60/EK irányelv 8. cikke szerint 
elvégzett monitoringja alapján 
gondoskodnak az üledékben és/vagy a 
biótában jellemzően felhalmozódó, az 
I. melléklet A. részében felsorolt 
elsőbbségi anyagok koncentrációinak 
hosszú távú tendenciaelemzéséről, különös 
tekintettel a 2., 5., 6., 7., 12., 15., 16., 17., 
18., 20., 21., 26., 28., 30., 34., 35., 36., 37., 
43. és 44. sorszámú anyagra. A 
2000/60/EK irányelv 4. cikkére is 
figyelemmel intézkedéseket hoznak annak 
biztosítása céljából, hogy az ilyen 
koncentrációk ne emelkedjenek jelentős 
mértékben az üledékekben és/vagy a 
kérdéses biótában.

A tagállamok a víz állapotának a 
2000/60/EK irányelv 8. cikke szerint 
elvégzett monitoringja alapján 
gondoskodnak az üledékben és/vagy a 
biótában jellemzően felhalmozódó, az 
I. melléklet A. részében felsorolt 
elsőbbségi anyagok koncentrációinak 
hosszú távú tendenciaelemzéséről, különös 
tekintettel a 2., 5., 6., 7., 12., 15., 16., 17., 
18., 20., 21., 26., 28., 30., 34., 35., 36., 37., 
43. és 44. sorszámú anyagra. A 
2000/60/EK irányelv 4. cikkére is 
figyelemmel intézkedéseket hoznak annak 
biztosítása céljából, hogy az ilyen 
koncentrációk fokozatosan csökkenjenek 
az üledékekben és/vagy a kérdéses 
biótában.

Or. en

Indokolás

A víz-keretirányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának iv. pontjában meghatározott 
követelményekkel összhangban a tagállamoknak cselekedniük kell az elsődleges anyagokból 
származó szennyezés fokozatos csökkentése érdekében, ami egészen más, mintha csak 
biztosítanák, hogy az elsőbbségi anyagok koncentrációi ne emelkedjenek jelentős mértékben 
az üledékekben vagy a biótában.

Módosítás 80
Sabine Wils, João Ferreira

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 2 pont
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2008/105/EK irányelv
3 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) A Bizottság megvizsgálja a műszaki és 
tudományos fejlődést, többek között a 
2000/60/EK irányelv 16. cikke 
(2) bekezdésének a) és b) pontjában 
említett kockázatértékelés eredményét, 
valamint az 1907/2006/EK rendelet 
119. cikkével összhangban nyilvánosságra 
hozott, az anyagok regisztrációjából 
származó információkat, és – szükség 
szerint – javaslatot tesz az ezen irányelv 
I. melléklet A. részében meghatározott 
EQS-ek felülvizsgálatára a Szerződés 
251. cikkében megállapított eljárással 
összhangban, és a 2000/60/EK irányelv 
16. cikke (4) bekezdésében előírt 
határidőknek megfelelően.

(7) A Bizottság megvizsgálja a műszaki és 
tudományos fejlődést, többek között a 
2000/60/EK irányelv 16. cikke 
(2) bekezdésének a) és b) pontjában 
említett kockázatértékelés eredményét, 
valamint az 1907/2006/EK rendelettel 
összhangban regisztrált anyagok 
regisztrációjából származó információkat,
köztük az árucikkekben történő 
használatból származó diffúz kibocsátási 
potenciált, és – szükség szerint – javaslatot 
tesz az ezen irányelv I. melléklet 
A. részében meghatározott EQS-ek 
felülvizsgálatára a Szerződés 251. cikkében 
megállapított eljárással összhangban, és a 
2000/60/EK irányelv 16. cikke 
(4) bekezdésében előírt határidőknek 
megfelelően.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a REACH alapján a hatóságok számára biztosított 
VALAMENNYI információt felhasználják, ne csak a nyilvános adatbázisokban elérhető 
adatok – lényegesen korlátozottabb – körét. A REACH egyik célja mindig is az volt, hogy az 
információs bázis javításával támogassa az uniós jogszabályok jobb végrehajtását.

Módosítás 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) Ezen irányelv végrehajtásának 
elősegítése érdekében technikai 
iránymutatásokat kell kidolgozni a 
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biótákból származó mintavételezésre és az 
anyagok megfigyelésére vonatkozóan a 
2000/60/EK irányelv végrehajtásának 
jelenlegi folyamata keretében.

Or. en

Indokolás

E módosítás a mintavételezésre és az új anyagokból történő mintavételre és annak elemzésére 
vonatkozó szabványosított módszerek hiányával foglalkozik. A biótákból származó 
mintavételezésre és az egyes anyagok megfigyelésére vonatkozó szabványok kidolgozása
hosszú és költséges folyamat. A hatékonyság, költségcsökkentés és az összehasonlítható 
adatok előállítása érdekében a Bizottságnak azzal kell támogatnia a tagállamokat, hogy a 
2000/60/EK irányelv végrehajtási folyamata keretében technikai iránymutatásokat ad ki.

Módosítás 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottság a 2., 5., 15., 20., 23., 28. 
és 34–45. sorszámú anyagokra vonatkozó 
mátrix tekintetében az EQS-ek 
alkalmazására és megfigyelésére 
vonatkozó iránymutatásokat – köztük 
műszaki előírásokat – dolgoz ki ezen 
anyagok megfigyelési folyamatának 
megkönnyítése céljából.

Or. en

Indokolás

Jelenleg nem léteznek szabványosított analitikai módszerek az összes létező és jövőbeli 
elsőbbségi anyagok tekintetében. A nemzeti szabványok kidolgozása hosszú és költséges 
folyamat. A Bizottságnak ezért iránymutatásokat kell kidolgoznia a megfigyelési adatok 
tagállamok közötti összehasonlíthatóságának biztosítása céljából.
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Módosítás 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

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 5a. cikkel 
egészül ki:

„5a. cikk
Az ipari vegyszernek minősülő elsőbbségi 

anyagok szabályozása
(1) Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 
hatálya alá tartozó és – a Bizottság 
véleménye szerint – az említett rendelet 
57. cikkében meghatározott 
kritériumoknak megfelelő elsőbbségi 
anyagok és elsőbbségi veszélyes anyagok 
tekintetében a Bizottság felkéri az Európai 
Vegyianyag-ügynökséget, hogy [HL 
kérjük, illessze be a dátumot: az irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül] az 
említett rendelet 59. cikkének (2) 
bekezdése vagy 69. cikkének (1) bekezdése 
szerint készítsen dossziékat, ha erre még 
nem került volna sor.
(2) Azon anyagok esetében, amelyek – a 
Bizottság véleménye szerint – nem 
felelnek meg az említett rendelet 57. 
cikkében meghatározott kritériumoknak, 
a Bizottság felkéri az Európai 
Vegyianyag-ügynökséget, hogy [HL 
kérjük, illessze be a dátumot: az irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül] az 
említett rendelet 69. cikkének (1) 
bekezdése szerint készítsen dossziékat, ha 
erre még nem került volna sor.
(3) Ha a megfigyelési adatok további 
uniós szintű intézkedések szükségességét 
mutatják valamely elsőbbségi anyag vagy 
elsőbbségi veszélyes anyag tekintetében a 
2000/60/EK irányelv rendelkezéseinek 
való megfelelés érdekében, a Bizottság –
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adott esetben – e cikk (1) és (2) bekezdése 
szerint intézkedést hoz, felülvizsgálja az 
1907/2006/EK rendelet 61. cikkének (2) 
bekezdése szerint megadott engedélyt, 
vagy felülvizsgálja az 1907/2006/EK 
rendelet 68. cikkének (1) bekezdése 
szerinti korlátozást.”

Or. en

Indokolás

Haladéktalanul el kell érni a vízre vonatkozó jogszabályok és az ágazati eszközök szerinti 
megfelelő szennyezés-ellenőrzési intézkedések közötti koherenciát. Az ipari vegyszerek 
esetében az elsőbbségi anyagként történő listára vételnek, vagy az EQS-ek listára vételt 
követő túllépésének megfelelő nyomonkövetési intézkedéssel kell járnia a REACH 
tekintetében. Ez elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a víz-keretirányelv 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges cselekvést hatékonyan végrehajtsák, a REACH 
rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett.

Módosítás 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3b) A szöveg a következő 5b. cikkel 
egészül ki:

„5b. cikk
A növényvédő szernek minősülő 
elsőbbségi anyagok szabályozása

(1) A tagállamok [HL kérjük, illessze be a 
dátumot: egy évvel az irányelv 
hatálybalépését követően] felülvizsgálják 
a rendelet 44. cikke szerinti elsőbbségi 
anyagokat tartalmazó növényvédő szerek 
tekintetében az 1107/2009/EK rendelet 
alapján kiadott valamennyi 
termékengedélyt annak biztosítása 
érdekében, hogy azok megfeleljenek a 
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2000/60/EK irányelv célkitűzéseinek.
(2) A tagállamok az 1107/2009/EK 
rendelet alapján a rendelet 48. cikke 
szerint felülvizsgálják a valamely meglévő 
elsőbbségi anyagot tartalmazó növényvédő 
szerekre kiadott engedélyeket a 
megfigyelési adatok közzétételét követő 
egy éven belül, ha a megfigyelési adatok 
azt mutatják, hogy további uniós szintű 
intézkedésekre van szükség a 2000/60/EK 
irányelv célkitűzéseinek való megfelelés 
érdekében.
(3) Az elsőbbségi veszélyes anyagokat úgy 
kell tekinteni, hogy azok nem felelnek 
meg a rendelet II. mellékletének 3.6.2., 
3.6.3., 3.6.4., 3.6.5., 3.7.2. vagy 3.8.2. 
pontjában foglalt kritériumoknak.
(4) Az EQS-ek túllépését úgy kell 
tekinteni, hogy az a rendelet 4. cikke (3) 
bekezdése e) pontjának i. alpontjában 
foglaltak szerint a környezetre gyakorolt 
elfogadhatatlan hatásnak minősül.”

Or. en

Indokolás

Haladéktalanul el kell érni a vízre vonatkozó jogszabályok és az ágazati eszközök szerinti 
megfelelő szennyezés-ellenőrzési intézkedések közötti koherenciát. A peszticidek esetében az 
elsőbbségi anyagként történő listára vételnek megfelelő nyomonkövetési intézkedéssel kell 
járnia a peszticidek szabályozása tekintetében. Ez elengedhetetlen annak biztosításához, hogy 
a víz-keretirányelv célkitűzéseinek eléréséhez szükséges cselekvést hatékonyan végrehajtsák, a 
peszticidekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett.

Módosítás 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 c pont (új)
2008/105/EK irányelv
5 c cikk (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3c) A szöveg a következő 5c. cikkel 
egészül ki:

„5c. cikk
A biocid terméknek minősülő elsőbbségi 

anyagok szabályozása
(1) A tagállamok – vagy uniós engedély 
esetén a Bizottság – [HL kérjük, illessze 
be a dátumot: egy évvel az irányelv 
hatálybalépését követően] felülvizsgálja a 
biocid termékek forgalmazásáról és 
felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 
528/2012/EU európai parlamenti és 
tanács rendelet1 alapján elsőbbségi 
anyagokat tartalmazó boicid termékek 
tekintetében kiadott engedélyeket a 
rendelet 48. cikke alapján annak 
biztosítása érdekében, hogy azok 
megfeleljenek a 2000/60/EK irányelv 
célkitűzéseinek.
(2) A tagállamok – vagy uniós engedély 
esetén a Bizottság – felülvizsgálja az 
528/2012/EU rendelet alapján a valamely 
meglévő elsőbbségi anyag tekintetében 
kiadott engedélyeket a rendelet 48. cikke 
alapján a megfigyelési adatok közzétételét 
követő egy éven belül, ha a megfigyelési 
adatok azt mutatják, hogy további uniós 
szintű intézkedésekre van szükség a 
2000/60/EK irányelv célkitűzéseinek való 
megfelelés érdekében. 
(3) Az elsőbbségi veszélyes anyagokat úgy 
kell tekinteni, hogy megfelelnek a rendelet 
5. cikkének (1) bekezdésében 
meghatározott kizárási kritériumok 
egyikének.
(4) Az EQS-ek túllépését úgy kell 
tekinteni, hogy az a rendelet 19. cikk (1) 
bekezdés b) pontjának iv. alpontjában 
foglaltak szerint a természetre gyakorolt 
elfogadhatatlan hatásnak minősül.”
____________________
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1HL L 167., 2012.6.27., 1. o.

Or. en

Indokolás

Haladéktalanul el kell érni a vízre vonatkozó jogszabályok és az ágazati eszközök szerinti 
megfelelő szennyezés-ellenőrzési intézkedések közötti koherenciát. A peszticidek esetében az 
elsőbbségi anyagként történő listára vételnek megfelelő nyomonkövetési intézkedéssel kell 
járnia a peszticidek szabályozása tekintetében. Ez elengedhetetlen annak biztosításához, hogy 
a víz-keretirányelv célkitűzéseinek eléréséhez szükséges cselekvést hatékonyan végrehajtsák, a 
peszticidekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett.

Módosítás 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3d) A szöveg a következő 5d. cikkel 
egészül ki:

„5d. cikk
Az ipari kibocsátásokban található 
elsőbbségi anyagok szabályozása

Az ipari kibocsátásokról (a 
környezetszennyezés integrált megelőzése 
és csökkentése) szóló, 2010. november 24-
i 2010/75/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv1 hatálya alá tartozó 
elsőbbségi anyagok tekintetében –
amelyek esetében a 2000/60/EK irányelv 
10. cikke kibocsátási korlátértékek és a 
kibocsátások elérhető legjobb 
technológiákon alapuló szabályozásának 
alkalmazását írja elő – a Bizottság az 
értékek és technológiák megfelelőségének 
rendszeres felülvizsgálata során 
figyelembe veszi a 2000/60/EK irányelv 
alapján beszerzett megfigyelési adatokat. 
Javítások szükségessége esetén megfelelő 
jogalkotási aktust hoz az említett irányelv 
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73. cikkének (1) bekezdésével 
összhangban.”
___________________
1HL L 334., 2010.12.17., 17. o.

Or. en

Indokolás

Haladéktalanul el kell érni a vízre vonatkozó jogszabályok és az ágazati eszközök szerinti 
megfelelő szennyezés-ellenőrzési intézkedések közötti koherenciát. Az ipari kibocsátások 
esetében az elsőbbségi anyagként történő listára vételnek és a beszerzett megfigyelési 
adatoknak megfelelő nyomonkövetési intézkedéssel kell járnia az ipari kibocsátásokról szóló 
irányelv tekintetében. Ez elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a víz-keretirányelv 
célkitűzéseinek eléréséhez szükséges cselekvést hatékonyan végrehajtsák, az ipari 
kibocsátásokról szóló irányelv rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett.

Módosítás 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3e) A szöveg a következő 5e. cikkel 
egészül ki:

„5e. cikk
A gyógyszerként használt elsőbbségi 

anyagok szabályozása
(1) Az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 
2001. november 6-i 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanács irányelv1 hatálya alá 
tartozó elsőbbségi anyagok tekintetében a 
tagállamok ezen irányelv hatálybalépését 
követő egy éven belül értékelik, hogy az 
alkalmazási előírás és a betegeknek szóló 
tájékoztató kielégítő tájékoztatást nyújt-e 
ahhoz, hogy hatékonyan hozzájáruljon az 
ezen irányelv célkitűzéseinek eléréséhez. 
Az emberi, illetve állatgyógyászati 
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felhasználásra szánt gyógyszerek 
engedélyezésére és felügyeletére 
vonatkozó közösségi eljárások 
meghatározásáról és az Európai 
Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 
2004. március 31-i 726/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet2 hatálya 
alá tartozó elsőbbségi anyagok 
tekintetében a Bizottság – az Európai 
Gyógyszerügynökség véleménye alapján –
az ezen irányelv hatálybalépését követő 
egy éven belül értékeli, hogy az 
alkalmazási előírás és a betegeknek szóló 
tájékoztató kielégítő tájékoztatást nyújt-e 
ahhoz, hogy hatékonyan hozzájáruljon 
ezen irányelv célkitűzéseinek eléréséhez. 
Az átláthatóság biztosítása érdekében az 
elsőbbségi anyagok környezeti 
kockázatalapú értékelését nyilvánosan 
hozzáférhetővé kell tenni a 
gyógyszerészeti jogszabályok tekintetében.
(2) A tagállamok – vagy uniós engedély 
esetén a Bizottság – felülvizsgálja a 
meglévő elsőbbségi anyagokat tartalmazó 
gyógyszeripari anyagok vagy tekintetében 
kiadott engedélyeket a megfigyelési 
adatok közzétételét követő egy éven belül, 
ha a megfigyelési adatok azt mutatják, 
hogy további uniós szintű intézkedésekre 
van szükség a 2000/60/EK irányelv 
célkitűzéseinek való megfelelés 
érdekében.
(3) A 2001/83/EK irányelv vagy a 
726/2004/EK rendelet hatálya alá tartozó 
elsőbbségi anyagok tekintetében a 
Bizottság ösztönzi a tagállamokat, hogy 
vegyék fontolóra az azokat tartalmazó 
gyógyszeripari termékek vénykötelessé 
tételét.
(4) A tagállamok az ezen irányelv 
hatálybalépését követő egy éven belül 
jelentést tesznek a Bizottságnak, hogy a 
2001/83/EK irányelv 127b. cikkével 
összhangban megfelelő 
gyűjtőrendszereket vezettek be a fel nem 
használt vagy lejárt gyógyszerek 
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számára.”
______________
1HL L 311., 2001.11.28., 67. o.
2HL L 136., 2004.4.30., 1. o.

Or. en

Indokolás

Haladéktalanul el kell érni a vízre vonatkozó jogszabályok és az ágazati eszközök szerinti 
megfelelő szennyezés-ellenőrzési intézkedések közötti koherenciát. A gyógyszerek esetében az 
elsőbbségi anyagként történő listára vételnek megfelelő nyomonkövetési intézkedéssel kell 
járnia a gyógyszerekre vonatkozó jogszabályok tekintetében. Ez elengedhetetlen annak 
biztosításához, hogy a vízre vonatkozó jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges 
cselekvést hatékonyan végrehajtsák, a gyógyszerekre vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit 
rendelkezéseinek tiszteletben tartása mellett.

Módosítás 88
Andrea Zanoni

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

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

„5a. cikk
Szabályozási intézkedések

(1) Az ezen irányelv értelmében elsőbbségi 
anyagokként és elsőbbségi veszélyes 
anyagokként meghatározott anyagok 
tekintetében a Bizottság biztosítja 
szabályozási intézkedéseknek a hatályos 
uniós jogszabályok alapján történő 
elfogadását, a következő bekezdésekben 
előírtaknak megfelelően.
(2) Az 1907/2006/EK rendelet hatálya alá 
tartozó valamennyi elsőbbségi veszélyes 
anyag tekintetében a Bizottság az ezen 
irányelv hatálybalépésétől számított 
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három hónapon belül felkéri az Európai 
Vegyianyag-ügynökséget (ECHA), hogy a 
XV. melléklettel összhangban készítsen 
dossziét a különösen aggályosnak tekintett 
vegyi anyagok jegyzékébe való felvételük 
céljából.
(3) Az ipari kibocsátásokról (a 
környezetszennyezés integrált megelőzése 
és csökkentése) szóló, 2010. november 24-
i 2010/75/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvből1 eredő követelmények 
hatálya alá tartozó üzemekből származó 
kibocsátások olyan esetekben történő 
csökkentése céljából, amikor a 
rendelkezésre álló legjobb technológiák 
alkalmazása melletti kibocsátási szintek 
nem elegendőek a környezetvédelmi 
normáknak való megfeleléshez, a 
Bizottság biztosítja, hogy a 
referenciadokumentumokban (BREF) 
egyértelműen szereplő, megfelelő 
intézkedéseket fogadjanak el.
(4) Az ezen irányelv értelmében elsőbbségi 
veszélyes anyagoknak minősülő anyagok 
és az 528/2012/EK rendelet hatálya alá 
tartozó anyagok tekintetében a Bizottság 
biztosítja, hogy a hatályos uniós 
jogszabályokban előírt, megfelelő 
kibocsátás-szabályozási intézkedéseket 
fogadnak el. Különösen:
a) a Bizottság biztosítja, hogy 2019. 
december 31-ig a hatóanyagokra 
vonatkozóan az Európai Unióban kiadott 
engedélyeket az 528/2012/EK rendelet 15. 
cikke alapján felülvizsgálják.
b) A Bizottság biztosítja, hogy 2019. 
december 31-ig ezeket az anyagokat az 5. 
cikk szerinti kizárási kritériumok hatálya 
alá helyezik, valamint hogy azokat 
kizárólag az említett cikk (2) bekezdésének 
a) pontjában előírt feltételek teljesülése 
esetén hagyják jóvá.
c) A tagállamok 2019-ig elfogadják az 
említett rendelet 2. cikkének (7) bekezdése 
szerinti óvintézkedéseket.
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(5) Az ezen irányelv értelmében elsőbbségi 
anyagokként és elsőbbségi veszélyes 
anyagokként meghatározott, és az 
1107/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó 
anyagok tekintetében a tagállamok és a 
Bizottság biztosítják, hogy elfogadják az 
említett rendeletben előírt kibocsátás-
szabályozási intézkedéseket. Különösen:
a) Valamely elsőbbségi anyag forgalomba 
hozatalának az ilyen anyag 12 hónapon 
belül történő újbóli értékeléséhez és 
jóváhagyásának megújításához kell 
vezetnie annak biztosítása céljából, hogy a 
vizekbe való kibocsátások fokozatosan 
csökkennek.
b) Az elsőbbségi veszélyes anyagok 
tekintetében az újbóli értékelésnek 
biztosítania kell, hogy az anyagot a káros 
szervezetekkel szembeni küzdelemre 
szolgáló más rendszerekkel váltsák fel. 
Amennyiben az ilyen rendszerek még nem 
eléggé hatékonyak, fontolóra lehet venni 
ideiglenes engedély kiadását kizárólag az 
olyan zárt rendszerek esetében, amelyek 
nem eredményeznek a levegőbe, a vizekbe, 
vagy a talajba történő, kimutatható 
kibocsátásokat.
c) 2020. január 1-jétől az elsőbbségi 
veszélyes anyagoknak minősített összes 
növényvédő szer jóváhagyására vonatkozó 
valamennyi rendelkezést hatályon kívül 
helyezik, ilyen anyagok tekintetében pedig 
nem adnak ki új jóváhagyást ezen 
időponttól kezdődően.”
____________________
1 HL L 334, 2010.12.17., 17. o.

Or. it

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv arra kötelezi a Bizottságot, hogy javasoljon az elsőbbségi anyagok 
kibocsátásainak csökkentésére, valamint az elsőbbségi veszélyes anyagok kibocsátásainak 
megszüntetésére irányuló intézkedéseket. E célból célszerű és gazdasági szempontból 
hatékony az EU-ban már hatályos szabályozási eszközök – a REACH, az ipari 
kibocsátásokról szóló irányelv, a biocid anyagokkal, valamint a peszticidekkel kapcsolatos 
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normák – alkalmazása. Ezek az eszközök egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak az ipar 
számára, emellett pedig csökkentik a tagállamokra háruló terheket és a felhasználók 
költségeit.

Módosítás 89
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 5a. cikkel 
egészül ki:

„5a. cikk
Szabályozási intézkedések

(1) Az ezen irányelv értelmében elsőbbségi 
anyagokként és elsőbbségi veszélyes 
anyagokként meghatározott anyagok 
tekintetében a Bizottság biztosítja 
szabályozási intézkedéseknek az 
alkalmazandó uniós jogszabályok alapján 
történő elfogadását, a következő 
bekezdésekben előírtaknak megfelelően, 
többek között:
a) Az 1907/2006/EK rendelet hatálya alá 
tartozó anyagok tekintetében az Európai 
Bizottság az említett irányelv 57. cikkének 
f) pontja alapján felkéri az Európai 
Vegyianyag-ügynökséget (ECHA), hogy a 
XV. melléklettel összhangban készítsen 
dossziét az anyag jegyzékébe való 
felvételük céljából. A dosszié 
korlátozódhat az ezen irányelv I. 
mellékletében szereplő valamely 
bejegyzésre való hivatkozásra.
b) Azon elsőbbségi anyagok elsőbbségi 
veszélyes anyagok tekintetében, amelyek 
esetében a veszély elsősorban a behozott 
cikkekből származó kibocsátásokból ered, 
az Európai Bizottság korlátozást nyújt be 
az 1907/2006/EK rendelet 68. cikkének (1) 
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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 szabályozás 
intézkedések elfogadását, többek között:
a) az elsőbbségi anyagok tekintetében az 
újraértékelésnek vagy az engedély 
megújításának biztosítani kell a vízbe 
történő kibocsátások fokozatos 
csökkentését.
b) 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) 2020. január 1-től kezdve az elsőbbségi 
veszélyes anyagként meghatározott 
peszticidekre vonatkozó jóváhagyásokat 
vissza kell vonni, és ettől a dátumtól 
kezdve új jóváhagyás nem adható.
(3) Ezen irányelv szerint elsőbbségi 
anyagként és elsőbbségi veszélyes 
anyagként meghatározott, a biocid 
termékek forgalmazásáról és 
felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i –
2013. szeptember 1-től hatályos –
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.

Or. en
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Indokolás

A víz-keretirányelv alapján az Európai Parlament és a Tanács különös intézkedéseket fogad 
el a vizek szennyező anyagok vagy szennyezőanyag-csoportok általi szennyezése ellen, a 
Bizottság pedig szabályozásra irányuló javaslatokat tesz az elsőbbségi anyagok 
bevezetéseinek, kibocsátásainak és veszteségeinek fokozatos csökkentése, különösen pedig az 
elsőbbségi veszélyes anyagok bevezetéseinek, kibocsátásainak és veszteségeinek 
megszüntetése vagy kivonása érdekében.

Módosítás 90
Christofer Fjellner

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 a pont (új)
2008/105/EK irányelv 
7 cikk – 2 a, 2 b, 2 c és 2 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A 7. cikk a következő bekezdéssel 
egészül ki:
„(2a) A 2000/60/EK irányelv X. 
mellékletében szereplő és az Unióban még 
mindig gyártott vagy oda behozott 
elsőbbségi veszélyes anyagok tekintetében 
a Bizottság a felvételüket követő 18 
hónapon belül jogalkotási javaslatokat 
készít, biztosítva a gyártás, forgalmazás és 
használat fokozatos megszüntetését –
többek között – az 1907/2006/EK rendelet 
szerinti gyártás, forgalomba hozatal és 
felhasználás engedélyezése vagy 
korlátozása, a növényvédő szerekre 
vonatkozó rendelet vagy a biocidekre 
vonatkozó rendelet szerinti hatóanyagok 
engedélyezése, vagy más vonatkozó 
intézkedés révén.
(2b) A 2000/60/EK irányelv X. 
mellékletében szereplő és az Unióban még 
mindig gyártott vagy oda behozott olyan 
elsőbbségi veszélyes anyagok tekintetében, 
amelyeknek a vízi környezetre jelentett 
kockázatainak megfelelő ellenőrzését még 
nem érték el, a Bizottság a felvételüket 
követő 18 hónapon belül jogalkotási 
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javaslatokat készít, megfelelően biztosítva 
a szennyezés fokozatos csökkentését –
többek között – az 1907/2006/EK rendelet 
szerinti gyártás, forgalomba hozatal és 
felhasználás engedélyezése vagy 
korlátozása, az 1107/2009/EK rendelet 
vagy a biocid termékek forgalmazásáról és 
felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 
528/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 szerinti hatóanyagok 
engedélyezése, vagy más vonatkozó 
intézkedés révén.
(2c) A Bizottság 2013. december 31-ig 
felülvizsgálatot végez – adott esetben –
további közös fellépésre, valamint a 
2000/60/EK irányelv és a vízi környezet 
védelmére vonatkozó más jogi aktusok 
közötti kapcsolatok megerősítésére 
irányuló módosító javaslatok céljából.
(2d)A Bizottság 2013. december 31-ig 
felülvizsgálatot végez – adott esetben – a 
kombinált hatások által jelentett 
kockázatok kezelése érdekében az ezen 
irányelv módosítására irányuló javaslatok 
céljából.”

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

Or. en

Módosítás 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) A szöveg a következő 7a. cikkel 
egészül ki:
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„7a. cikk
Koordináció

(1) A Bizottság magas szintű koordinációt 
biztosít a 2000/60/EK irányelv 21. 
cikkének (1) bekezdésében létrehozott 
bizottság és a kölcsönösen releváns 
anyagok vagy anyagcsoportok értékelése, 
vizsgálata, engedélyezése, vagy más 
felülvizsgálata területén a II. mellékletben 
felsorolt uniós jogszabályokkal létrehozott 
bizottságok és testületek között.
(2) A koordinációnak biztosítania kell a 
vízi környezetre vagy azon keresztül 
gyakorolt kockázat megfelelő értékelését a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkében 
meghatározott célkitűzések elérése, 
valamint az anyagok bevezetéseire, 
kibocsátásaira és veszteségeire vonatkozó 
intézkedéseknek és szabályozásoknak az 
ilyen kockázatoknak a II. mellékletben 
felsorolt jogszabályok szerinti csökkentése 
érdekében.
(3) Nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni 
elektronikus formában azokat az 
anyagokat vagy anyagcsoportokat, 
amelyek tekintetében a vízi környezetre 
vagy azon keresztül gyakorolt jelentős 
kockázatot határoztak meg és a (2) 
bekezdésben említett bevezetések, 
kibocsátások és veszteségek tekintetében 
szabályozásokat vezettek be.
(4) A Bizottság felhatalmazást kap, hogy
az (1) bekezdésben említett koordinációval 
kapcsolatban a 10. cikkel összhangban 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.”

Or. en

(Lásd a IIa. melléklethez (új) fűzött 222. módosítást)

Módosítás 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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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 
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 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 
rendszeres felülvizsgálatnak a jegyzéken 
szereplő anyagok esetében lehetőséget kell 
nyújtania arra, hogy tudományos 
eredmények alapján hozzáigazítsák az 
anyagokat a minőségi előírásaikhoz, vagy 
azokat levegyék a listáról. Amennyiben a 
felülvizsgálat megállapítja, hogy egy 
elsőbbségi anyagként a 2000/60/EK 
irányelv X. mellékletében felsorolt anyag 
a 16. cikk (2) bekezdése szerint nem jelent 
jelentős kockázatot a vízi környezetre, 
akkor a Bizottság javaslatot tesz az anyag 
X. mellékletből való törlésére.

Or. de

Módosítás 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
2008/105/EC
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 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, vagy, adott esetben, 
bizonyos elsőbbségi anyagoknak a X. 
mellékletből történő eltávolítására
irányuló – javaslatokat.

Or. en

Indokolás

Az elsőbbségi anyagok listája felülvizsgálatának – indokolt esetben – biztosítania kell az 
anyagok listáról történő kizárásának lehetőségét.

Módosítás 94
Sabine Wils

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 
16. cikkének (4) bekezdésében előírt, 
rendszeres felülvizsgálatának 
eredményéről jelentést tesz az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentéshez adott esetben csatolja a 

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 
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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.

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

Indokolás

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

Módosítás 95
Carl Schlyter

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 
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 

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 
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megállapítására irányuló – javaslatokat. megállapítására irányuló – javaslatokat. Az 
EQS meghatározása során a Bizottság 
figyelembe veszi a kombinált hatásokat.

Or. en

Indokolás

Az elsőbbségi anyagok tekintetében a vonatkozó EQS-t jelenleg egyedi alapon határozzák meg 
– mintha az adott anyag önállóan fordulnak elő a vízben. A legtöbb esetben azonban több 
különböző anyag van jelen azonos időben a vízben, ami additív, vagy akár szinergikus 
hatásokhoz is vezethet. Az ilyen kombinált hatásokat is figyelembe kell venni az EQS 
meghatározása során, különben az a veszély fenyeget, hogy az EQS-ek nem nyújtanak majd 
kielégítő védelmet.

Módosítás 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc

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 
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 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 
jelentés áttekinti az uniós szinten és a 
tagállamokban elfogadott intézkedéseket, 
és értékeli, hogy az intézkedések elérik-e 
az elsőbbségi anyagokra vonatkozó EQS-
eket vagy az elsőbbségi veszélyes 
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anyagokra vonatkozó megszüntetési 
célkitűzést. A Bizottság – adott esetben –
az EQS-ek és a megszüntetési célkitűzés 
elérésére vonatkozó konkrét javaslatokat 
és közbenső ütemterveket fűz a 
jelentéshez. Az intézkedések első 
felülvizsgálatát és értékelését 2013. 
december 31-ig nyújtják be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak.

Or. en

Módosítás 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

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 
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 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 
jelentés és a vonatkozó javaslatok 
dokumentálják a létező engedélyeket és 
értékeléseket az 1907/2006/EK rendelet és 
az 1107/2009/EK európai Parlamenti és 
tanácsi rendelet, valamint a 98/8/EK, 
2001/82/EK és 2001/83/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezéseinek megfelelően, és – adott 
esetben – biztosítják az azokkal való 
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összhangot. A Bizottság útmutató 
dokumentumot készít, amely 
meghatározza az elsőbbségi veszélyes 
anyagok meghatározására alkalmazandó 
átlátható eljárásokat és következetes 
kritériumokat.

Or. en

Indokolás

Az ágazatspecifikus jogszabályok szerinti létező engedélyekkel és értékelésekkel való 
összhangot biztosítani kell. A 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (5) bekezdése szerint az 
elsőbbségi veszélyes anyagok kiválasztását világos és átlátható, az ágazatspecifikus 
jogszabályoknak megfelelő eljárások és kritériumok szerint kell elvégezni, a megfelelő 
szakértők és érdekeltek bevonásával.

Módosítás 98
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
2008/105/EK irányelv
8 cikk – 1 a bekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megállapítja az elsőbbségi 
veszélyes anyagok kiválasztására 
vonatkozó kritériumokat, amelyek:
– a vízben és üledékben tapasztalható – a 
vonatkozó közösségi jogszabályokban és, 
adott esetben, az anyagspecifikus 
közösségi jogszabályokban, vagy 
vonatkozó nemzetközi megállapodásokban 
meghatározott – perzisztenciát, 
bioakkumulációt és toxicitást 
meghatározó kritériumokon alapulnak, és
– kiterjedt környezeti kitettség 
megfigyeléséből származó bizonyítékok –
köztük legalább 10 tagállamban végzett, 
és legalább 5, ökotoxikológiai aggályokra 
okot adó szinten álló tagállamból 
származó legalább 5% mintával végzett 
megfigyelés eredményeinek – bemutatását 
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kívánják meg.

Or. en

Indokolás

Az elsőbbségi veszélyes anyagok kiválasztására irányuló eljárásnak teljes összhangot kell 
biztosítania az anyagspecifikus jogszabályokkal a PBT-k tulajdonságainak 
meghatározásakor. Ezen túlmenően, miivel az elsőbbségi veszélyes anyagként történő listára 
vétel jelentős következményekkel jár, valódi uniós relevanciát és kiterjedt kitettséget is 
bizonyítani kell.

Módosítás 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
2008/105/EK irányelv
8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság uniós és ökotoxikológiai 
relevanciára vonatkozó bizonyítékot mutat 
be az elsőbbségi veszélyes anyagok 
meghatározásakor. A Bizottság 
megállapítja az elsőbbségi veszélyes anyag 
kiválasztására vonatkozó kritériumokat, 
amelyek a vonatkozó uniós 
jogszabályokban, adott esetben az 
anyagokra vonatkozó különös uniós 
jogszabályokban, vagy a vonatkozó 
nemzetközi megállapodásokban 
meghatározottak szerint figyelembe veszik 
a vízben és üledékben a perzisztenciát, 
bioakkumulációt és toxicitást 
meghatározó kritériumokat.

Or. en

Indokolás

Az elsőbbségi veszélyes anyagok kiválasztásának toxicitási szinteket és kitettséget 
meghatározó vonatkozó jogszabályokon (pl. REACH, peszticidek, biocidek), 
keretjogszabályokon, vagy nemzetközi megállapodásokon kell alapulnia.
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Módosítás 100
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 4 pont
2008/105/EK irányelv
8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Fontolóra kell venni a 8b. cikkel 
összhangban a megfigyelési listára 
helyezett olyan anyagok elsőbbségi 
anyagokként vagy elsőbbségi veszélyes 
anyagokként történő meghatározásának 
lehetőségét, amelyek esetében 12 hónapos 
megfigyelés után legalább 10 tagállamban 
vannak eredmények, és a minták legalább 
5%-a legalább 5, ökotoxikológiai 
aggodalomra okot adó állapotban lévő 
tagállamból származik.

Or. en

Indokolás

Fontolóra kell venni a megfigyelési listán szereplő azon anyagok elsőbbségi anyagként vagy 
elsőbbségi veszélyes anyagként történő meghatározásának lehetőségét, amelyek esetében a 
valódi uniós relevanciát és kiterjedt kitettséget bizonyították.

Módosítás 101
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok kémiai állapottal kapcsolatos 
információit a 2000/60/EK irányelv 
13. cikkének megfelelően készített 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben – az 

a) azok és a többi anyag kémiai állapottal 
kapcsolatos információit a 
2000/60/EK irányelv 13. cikkének 
megfelelően készített vízgyűjtő-
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említett irányelv V. mellékletének 
1.4.3. szakaszában foglalt, az általános 
kémiai állapot bemutatására vonatkozó 
követelmények sérelme nélkül – a többi 
anyagtól külön mutatják be, és/vagy

gazdálkodási tervekben – az említett 
irányelv V. mellékletének 
1.4.3. szakaszában foglalt, az általános 
kémiai állapot bemutatására vonatkozó 
követelmények sérelme nélkül – külön 
mutatják be, és/vagy

Or. en

Indokolás

Nemcsak a mindenhol előforduló PBT anyagok kémiai állapottal kapcsolatos információit, 
hanem a többi anyaggal kapcsolatos információkat is lehetséges kellene, hogy legyen külön 
bemutatni annak érdekében, hogy bizonyítani lehessen az ezen anyagok tekintetében elért 
előrelépést. Ez nem sértheti az V. melléklet 1.4.3. szakaszában megállapított, a többek között 
az általános kémiai állapot bemutatására irányuló kötelezettséget.

Módosítás 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) azok kémiai állapottal kapcsolatos 
információit a 2000/60/EK irányelv 
13. cikkének megfelelően készített 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben – az 
említett irányelv V. mellékletének 
1.4.3. szakaszában foglalt, az általános 
kémiai állapot bemutatására vonatkozó 
követelmények sérelme nélkül – a többi 
anyagtól külön mutatják be, és/vagy

a) további térképeket készítenek a célig 
tartó távolság bemutatására, az anyagok
kémiai állapottal kapcsolatos információit 
a 2000/60/EK irányelv 13. cikkének 
megfelelően készített vízgyűjtő-
gazdálkodási tervekben – az említett 
irányelv V. mellékletének 
1.4.3. szakaszában foglalt, az általános 
kémiai állapot bemutatására vonatkozó 
követelmények sérelme nélkül – a többi 
anyagtól külön mutatják be, és/vagy

Or. de

Indokolás

Az „egy mindent visz” („one out-all out”) elv valószínűleg minden olyan anyagot lefed, 
amellyel kapcsolatban uniós szinten cselekvésre van szükség. Ezért további térképeket kell 
készíteni a kémiai állapot bemutatására minden olyan anyag tekintetében, amelyeknél 
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megállapították a környezetminőségi előírások túllépését, amelyeket azonban valószínűleg 
sem nemzeti, sem uniós szinten nem lehet a továbbiakban elégséges mértékben csökkenteni. E 
térképek esetében javasolt a célig tartó távolság bemutatása.

Módosítás 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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. A megfigyelés tervezési 
ciklusonként csupán egyszer végezhető el, 
ha az első 6 évben nem regisztrálnak az 
ezen anyag koncentrációjára és 
tendenciájára vonatkozó növekedést.

Or. en

Indokolás

A jelentős megfigyelési költségek csökkentése érdekében lehetővé kell tenni a tagállamok 
számára az anyagok megfigyelésének további csökkentését, ha az első 6 évben nem 
tapasztaltak növekedést a koncentráció és tendencia tekintetében.

Módosítás 104
Holger Krahmer

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EC
8 b cikk – cím
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Megfigyelési lista Nyomonkövetési lista

(E módosítás az egész szövegre 
vonatkozik. A módosítás elfogadása az 
egész szöveg megfelelő módosítását teszi 
szükségessé.)

Or. en

Indokolás

A félreértések és a listán szereplő anyagokra vonatkozó előnytelen hírverés elkerülése 
céljából, az egyértelműség érdekében a javasolt mechanizmust megfigyelési lista helyett –
pontosan kifejezve annak lényegét – nyomonkövetési listának kellene hívni. A „megfigyelési 
lista” elnevezés azt a téves benyomást kelti, hogy a listán szereplő anyagok uniós szinten 
jelentős kockázatot jelentenek a környezet számára. Más lehet a helyzet a nyomonkövetési 
listán szereplő anyagok esetében.

Módosítás 105
Vladko Todorov Panayotov

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság elkészíti azon anyagok 
megfigyelési listáját, amelyekről a 
2000/60/EK irányelv 16. cikkének 
(2) bekezdése szerinti prioritási sorrend 
jövőbeni megállapításainak támogatása 
céljából uniós szintű megfigyelési adatokat 
kell gyűjteni.

A Bizottság – a tagállamokkal és az 
érdekelt felekkel egyeztetve – elkészíti 
azon anyagok megfigyelési listáját, 
amelyekről a 2000/60/EK irányelv 
16. cikkének (2) bekezdése szerinti 
prioritási sorrend jövőbeni 
megállapításainak támogatása céljából 
uniós szintű megfigyelési adatokat kell 
gyűjteni. Az anyagok megfigyelési listára 
– köztük az első megfigyelési listára – való 
felvételre történő kiválasztásának objektív 
tudományos kritériumokon kell alapulnia 
az e cikkben rögzített rendelkezések 
szerint.

Or. en
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Indokolás

El kell kerülni az esetleg szükségtelen megfigyeléssel felmerülő költségeket, és biztosítani kell, 
hogy az összegyűjtött adatok szolgálni tudják az elsőbbség meghatározására vonatkozó 
folyamatot. Tudományos szakemberek által végzett és objektív kritériumokon alapuló 
kiválasztási eljárásra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy az első megfigyelési 
listára történő felvétel szempontjából vizsgált anyagok megalapozott kiválasztási folyamaton 
menjenek keresztül.

Módosítás 106
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság elkészíti azon anyagok 
megfigyelési listáját, amelyekről a 
2000/60/EK irányelv 16. cikkének 
(2) bekezdése szerinti prioritási sorrend 
jövőbeni megállapításainak támogatása 
céljából uniós szintű megfigyelési adatokat 
kell gyűjteni.

A Bizottság – a tagállamokkal és az 
érdekelt felekkel együttműködve –
elkészíti azon anyagok megfigyelési 
listáját, amelyekről a 2000/60/EK irányelv 
16. cikkének (2) bekezdése szerinti 
prioritási sorrend jövőbeni 
megállapításainak támogatása céljából – a 
2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikke szerinti 
programokból származó megfigyelési 
adatokkal együtt – uniós szintű 
megfigyelési adatokat kell gyűjteni.

Or. en

Indokolás

A korábban kimondottaknak megfelelően a 2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikke a tagállamok és 
az érdekelt felek közötti együttműködés eredményeként értékes információkat nyújt az uniós 
vizek ökológiai és kémiai állapotával kapcsolatban, amelyeket a megfigyelési lista céljából fel 
kell használni.

Módosítás 107
Erik Bánki

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság elkészíti azon anyagok 
megfigyelési listáját, amelyekről a 
2000/60/EK irányelv 16. cikkének 
(2) bekezdése szerinti prioritási sorrend 
jövőbeni megállapításainak támogatása 
céljából uniós szintű megfigyelési adatokat 
kell gyűjteni.

A Bizottság elkészíti azon anyagok 
megfigyelési listáját, amelyekről a 
2000/60/EK irányelv 16. cikkének 
(2) bekezdése szerinti prioritási sorrend 
jövőbeni megállapításainak támogatása 
céljából megfigyelési adatokat kell 
gyűjteni.

Or. en

Indokolás

A megfigyelési lista végrehajtása további költségnövelő tényező lesz, amelynek ezért e 
szakaszban helyénvalóbb az önkéntességen alapuló végrehajtása. A 10 anyag megfigyelési 
listára történő felvételére irányuló bizottsági javaslat jelentős költségekkel járna a tagállamok 
számára. Sokkal helyénvalóbb kevesebb anyaggal kezdeni a végrehajtást, amit a végrehajtás 
későbbi szakaszában pontosítani lehet.

Módosítás 108
Julie Girling

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 

A megfigyelési listán egyidejűleg 
legfeljebb 25 anyag szerepelhet, és annak 
fel kell tüntetnie minden egyes anyag 
megfigyelési mátrixát. Az anyagokat 
átlátható és objektív kritériumok alapján a 
felmerülőben levő szennyező anyagok és 
azok közül választják ki, amelyekkel 
kapcsolatban a rendelkezésre álló 
információk arra utalnak, hogy a vízi 
környezetre vagy azon keresztül uniós 
szinten jelentős kockázatot jelenthetnek, és 
amelyek esetében nem áll rendelkezésre a 
prioritási sorrend meghatározásához 
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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.

szükséges elegendő megfigyelési adat. A 
megfigyelési listára felveendő anyagok 
kiválasztása során a Bizottság figyelembe 
vesz minden rendelkezésre álló 
információt, beleértve az ezen irányelv 
előkészítésével összefüggésben elvégzett, a 
prioritási sorrend megállapítására 
irányuló 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, természetes jelenlétre és 
hatásokra vonatkozó információkat, köztük 
a széles körben elfogadott, hitelesített
módszertanon és korszerű 
tanulmányokból származó tudományos 
adatokon alapuló, a műszaki és 
tudományos haladást és nemzetközileg 
elfogadott útmutatásokat (köztük az 
OECD útmutatásait és a GLP-t [helyes 
laboratóriumi gyakorlatok]) figyelembe 
vevő átfogó kockázatalapú értékelésnek 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 gyűjtött 
eredményeit.

Or. en

Indokolás

Kizárólag egyes anyagok megfigyelésére van szükség, azok fizikai-kémiai tulajdonságai 
alapján. Az anyagok kiválasztásának objektív és átlátható kritériumokon kell alapulnia. A 
megfigyelési lista célja ismeretek gyűjtése a rutinszerűen nem megfigyelt anyagok 
tekintetében, így utalni kell a felmerülőben levő szennyező anyagokra is. Az e javaslat 
előkészítése során keletkezett adatokat fel kell használni az első megfigyelési lista 
összeállítása során. Fontos a legmagasabb standardok szerint, harmonizált adatgyűjtési 
módszereket alkalmazva értékelni az anyagok által jelentett veszélyt.

Módosítás 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc
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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 legalább 
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, a kutatási projektek, a tagállamok 
a 2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikke 
szerinti jellemzési és megfigyelési 
programjainak eredményeit, 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

Módosítás 110
Csaba Sándor Tabajdi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
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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 legalább 
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, a kutatási projektek, a tagállamok 
a 2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikke 
szerinti jellemzési és megfigyelési 
programjainak eredményeit, 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

Indokolás

Az elsőbbségi anyagok mostani felülvizsgálatának elkészítése során az Európai Bizottság 
2 000 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. Helyénvaló az e javaslat elkészítése 
során keletkezett létező adatok felhasználása is.
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Módosítás 111
Liam Aylward

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 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, és 
a prioritási sorrend megállapításához nem 
áll rendelkezésre elegendő megfigyelési 
adat. 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, a kutatási 
projektek, a tagállamok a 
2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikke szerinti 
jellemzési és megfigyelési programjainak 
eredményeit, 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

Indokolás

A meglévő megfigyelési adatok minősége gyakran változó, a jó minőségű megfigyelési adatok 
beszerzése pedig elengedhetetlen a prioritási sorrend jövőbeni megállapításainak 
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alátámasztása céljából. Mivel a megfigyelési programok forrásai korlátozottak, azokat azon 
vegyületekre kell összpontosítani, amelyek esetében az adathiány nyilvánvaló. Helyénvaló 
felhasználni az e javaslat elkészítése során keletkezett adatokat, amelyek relevánsak lehetnek 
az első megfigyelési listán szereplő anyagok kiválasztásának szempontjából.

Módosítás 112
Carl Schlyter

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 legalább
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 fizikai-kémiai és toxikológiai 
tulajdonságokra, részecskeméretre, 
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
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Indokolás

A prioritási listán szereplő anyagok kiválasztása céljából a Bizottságnak figyelembe kell 
vennie továbbá a fizikai-kémiai és toxikológiai tulajdonságokat, valamint a részecskeméretet.

Módosítás 113
Sabine Wils

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 legalább
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, belső 
tulajdonságokra, részecskeméretre, 
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
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Indokolás

Az Európai Bizottság egy 2 000 vegyi anyagot tartalmazó listával kezdte meg a kiválasztást, 
ami jól mutatja az európai ökoszisztéma és vízellátás problémájának mértékét. A releváns 
szennyező anyagok tekintetében sokkal több megfigyelési adatot kell gyűjteni.

Módosítás 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 25 anyag 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, és 
amelyek tekintetében a 
kockázatelemzéshez megfigyelési adatokra 
és az ökotoxikus hatásokra vonatkozó 
adatokra van szükség. A megfigyelési 
listára felveendő anyagok kiválasztása 
során a Bizottság figyelembe vesz minden 
rendelkezésre álló tudományos 
információt, 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. de
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Módosítás 115
Oreste Rossi

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 25 anyag szerepelhet, és annak 
fel kell tüntetnie minden egyes anyag 
megfigyelési mátrixát. Az anyagokat –
műszaki eljárás keretében – azok közül 
választják ki, amelyekkel kapcsolatban a 
rendelkezésre álló releváns tudományos 
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. it

Módosítás 116
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
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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. en

Indokolás

A megfigyelési lista végrehajtása további költségnövelő tényező lesz, amelynek ezért e 
szakaszban helyénvalóbb az önkéntességen alapuló végrehajtása. A 25 anyag megfigyelési 
listára történő felvételére irányuló bizottsági javaslat jelentős költségekkel járna a tagállamok 
számára. Sokkal helyénvalóbb kevesebb anyaggal kezdeni a végrehajtást, amit a végrehajtás 
későbbi szakaszában pontosítani lehet.

Módosítás 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
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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. en

Indokolás

A legfeljebb 25 anyagot tartalmazó megfigyelési lista további költségeket és igazgatási 
terheket jelent. A tagállamok kötelesek évente legalább egy alkalommal analitikai adatokat 
nyújtani ezen anyagok tekintetében. A kiválasztott anyagoktól függően az analitikai 
módszereket valószínűleg csupán ki kell dolgozni és alakítani. Emiatt az anyagok számát 10-
re kell csökkenteni.

Módosítás 118
Kārlis Šadurskis

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
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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. en

Indokolás

A megfigyelési listán található anyagok maximális számát csökkenteni kell annak érdekében, 
hogy az elsőbbségi anyagok számához viszonyított arányosságot biztosítsuk. Ez jobban 
ösztönözné a tagállamokat, hogy részt vegyenek a megfigyelési listán szereplő anyagok 
megfigyelésében.

Módosítás 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
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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 25 anyag vagy anyagcsoport 
szerepelhet, és annak fel kell tüntetnie 
minden egyes anyag megfigyelési mátrixát
és az ajánlott elemzési módszert. 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. en

Indokolás

E módosítás az új anyagokból történő mintavételre és az új anyagok elemzésére vonatkozó 
szabványosított módszerek hiányával foglalkozik. A biótából történő mintavételre és az egyes 
anyagok megfigyelésére vonatkozó szabványok kidolgozása hosszú és költséges eljárás. A 
hatékonyság, költségcsökkentés és összehasonlítható adatok előállítása érdekében a 
Bizottságnak a 2000/60/EK irányelv végrehajtási folyamata során technikai útmutató 
kiadásával kell támogatnia a tagállamokat.

Módosítás 120
Vladko Todorov Panayotov
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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 25 anyag vagy anyagcsoport 
szerepelhet, és annak fel kell tüntetnie 
minden egyes anyag megfigyelési mátrixát. 
Az anyagokat átlátható és objektív 
kritériumok alapján 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. en

Indokolás

E módosítás célja annak kifejezett rögzítése az irányelvben, hogy a megfigyelési listára 
történő felvételre jelölt anyagok kiválasztását – a vízi környezetre kockázatot nem jelentő 
anyagok szükségtelen megfigyelésével kapcsolatos költségek elkerülése érdekében – objektív 
és átlátható kritériumok alapján kell elvégezni.

Módosítás 121
Julie Girling
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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 átlátható műszaki eljárást 
és releváns kritériumokat határoz meg az 
e cikk (1) bekezdésében említett 
megfigyelési lista elkészítésével 
kapcsolatban, és felhatalmazást kap, hogy 
anyagoknak az e cikk (1) bekezdésében 
említett megfigyelési listára történő 
felvételére és onnan történő levételére
vonatkozóan a 10. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el. A megfigyelési lista az
elfogadását követő legfeljebb kétéves 
időtartamra vagy új lista Bizottság általi 
elkészítéséig marad hatályban, 
amennyiben az a kétéves időszak letelte 
előtt elkészül.
Az e bekezdés szerinti hatásköre 
gyakorlása során a Bizottság biztosítja a 
2000/60/EK irányelv 16. cikkének (5) 
bekezdésében említett ajánlások 
figyelembevételét.

Or. en

Indokolás

A megfigyelési lista időbeli hatálya – a lista dinamikus jellegének javítása és annak 
hangsúlyozása érdekében, hogy az anyagok a szükségesnél hosszabb ideig nem maradhatnak 
a listán – nem lehet határozatlan. Az anyagok listára történő felvételére és onnan történő 
levételére irányuló, maradéktalanul átlátható és indokolt folyamatot kell kidolgozni. A 
2000/60/EK irányelv 16. cikke (5) bekezdésének célja az Európai Bizottság és a végrehajtási 
folyamatban résztvevő felek közötti párbeszéd megerősítése.

Módosítás 122
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
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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 anyagoknak az e cikk (1) bekezdésében 
említett megfigyelési listára való 
felvételére és arról való levételére
vonatkozóan a 10. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. it

Módosítás 123
Oreste Rossi

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 összeállítására
vonatkozóan a 10. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el.

Or. it

Módosítás 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EK irányelv 
8 b cikk – 2 bekezdés
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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 elkészítésére 
vonatkozóan a 10. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el. A Bizottság kritériumokat és 
eljárást dolgoz ki az olyan anyagok 
megfigyelési listáról történő eltávolítása 
érdekében, amelyek tekintetében a 
megfigyelés azt jelzi, hogy nincs elegendő 
bizonyíték vagy uniós szintű vagy 
ökotoxikológiai vonatkozású relevancia.

Or. en

Indokolás

A közpénzek eredményes és hatékony felhasználása érdekében az anyagokat indokolatlan 
késedelem nélkül el kell távolítani a megfigyelési listáról, ha a megfigyelés eredményei nem 
mutatnak uniós szintű környezeti relevanciát.

Módosítás 125
Vladko Todorov Panayotov

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 és a megfigyelési listán 
szereplő anyagok megfigyelésére 
vonatkozó műszaki előírások elkészítésére 
vonatkozóan a 10. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el. A felhatalmazáson alapuló 
jogi aktusok előkészítése során a Bizottság 
figyelembe veszi a 2000/60/EK irányelv 
16. cikkének (5) bekezdésében említett 
érdekeltek ajánlásait. A megfigyelési lista 
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az elfogadásától számított négy évig, vagy 
új listának a Bizottság általi elkészítéséig 
marad hatályban.

Or. en

Indokolás

Így biztosítható, hogy – a 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (5) bekezdésével összhangban –
az összes érdekelt hatékonyan részt vehessen a megfigyelési lista Európai Bizottság általi 
elkészítéséhez vezető folyamatban.

Módosítás 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

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 elkészítésére 
vonatkozóan a 10. cikknek megfelelően 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 
fogadjon el. A megfigyelési lista az 
elfogadásától számított négy évig, vagy új 
listának a Bizottság általi elkészítéséig 
marad hatályban.

Or. en

Módosítás 127
Oreste Rossi

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

Az előző albekezdés szerinti hatáskör 
gyakorlása során a Bizottság átlátható 
műszaki eljárást, továbbá az e cikk (1) 
bekezdésében említett megfigyelési listára 
való felvételre és az arról való levételre 
vonatkozó releváns kritériumokat határoz 
meg; a Bizottság – ezen túlmenően –
figyelembe veszi a 2000/60/EK irányelv 
16. cikkének (5) bekezdése szerinti 
ajánlásokat.

Or. it

Módosítás 128
Rebecca Taylor

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság ezen irányelv elfogadását 
követő 12 hónapon belül elvégzi az alábbi 
anyagok tudományos értékelését azoknak 
a megfigyelési listára történő felvételre 
való megfelelőségének értékelése céljából:
i. Diklofenák
ii. 17-béta-ösztradiol
iii. 17-alfa-etinil-ösztradiol.
A Bizottságot a 2000/60/EK irányelv 21. 
cikkének (1) bekezdésében létrehozott 
bizottság segíti.

Or. en

Indokolás

Az gyógyászati anyagok a Bizottság javaslatában az elsőbbségi anyagok listáján szerepelnek. 
Az ilyen anyagok által jelentett fenyegetés nem világos és vitatott, noha elegendő aggály szól 
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amellett, hogy prioritást biztosítsanak számukra a megfigyelési listára történő lehetséges 
felvétel tekintetében. A Bizottság – a 2000/60/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében 
létrehozott bizottság segítségével – prioritást biztosít ezen anyagok tudományos értékelésének,
figyelembe véve a lehetséges gazdasági és társadalmi hatást.

Módosítás 129
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EC
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 az ezen irányelv 
hatálybalépését követő 12 hónapon belül
készíti el, a 2000/60/EK irányelv fent 
említett 16. cikkének (5) bekezdésével 
összhangban figyelembe véve a szakértői 
ajánlásokat.

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (5) bekezdése szerint a Bizottság a felülvizsgált EQS-ek 
és a víz-keretirányelvre irányuló javaslat előkészítése során figyelembe veszi különböző 
érdekelt felek (európai üzleti szervezetek, köztük a kis- és középvállalatokat és nem 
kormányzati szervezeteket képviselő szervezetek) ajánlásait. Az ilyen ajánlások a 
felülvizsgálat javaslatból származó eszközként alkalmazandók a megfigyelési listára, 
biztosítva az összes érdekelt részvételét.

Módosítás 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 (3) A Bizottság az (1) bekezdés szerinti 
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első megfigyelési listát […]-ig készíti el. első megfigyelési listát […]-ig készíti el, és 
tudományosan megalapozott, átlátható 
technikai folyamatot határoz meg az 
anyagok megfigyelési listára való 
felvételére és onnan való törlésére. Egy 
bizonyos anyag tudományosan 
megalapozott adatok alapján legfeljebb 
csak egy meghatározott időszakra vehető 
fel a megfigyelési listára.

Or. de

Módosítás 131
Csaba Sándor Tabajdi

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 […]-ig készíti el.
Az első megfigyelési lista – többek között –
az ezen irányelv II. mellékletében 
meghatározott anyagokat tartalmazza.

Or. en

Módosítás 132
Vladko Todorov Panayotov

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 […]-ig készíti el.
Az első megfigyelési listára – többek 
között – az ezen irányelv II. mellékletében 
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meghatározott anyagok felvételét kell 
megfontolni.

Or. en

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 133
Oreste Rossi

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 Ezen irányelv elfogadását követően 12 
hónappal.

1 Ezen irányelv hatálybalépését követően 
12 hónappal.

Or. it

Módosítás 134
Kārlis Šadurskis

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 részt vehetnek az ilyen 
anyagok megfigyelésében. A részt vevő 
tagállamok a megfigyelési listán szereplő 
minden egyes anyagot annak megfigyelési 
listára történő felvételétől számított 12
hónappal kezdődő, legalább 12 hónapos 
időtartamig, kijelölt, reprezentatív 
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megfigyelőállomásokon figyelik meg.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak a megfigyelési listán szereplő anyagok megfigyelésében történő 
részvételének önkéntes alapon kell megvalósulnia, ami lehetővé teszi a nemzeti körülmények 
figyelembevételét (például az ilyen anyagok jelenlétének lehetőségét, az igazgatási és 
pénzügyi kapacitást). Az ilyen anyagok tekintetében továbbá korlátozott lehet az analitikai 
módszerek rendelkezésre állása. Az időkeretnek összeegyeztethetőnek kell lennie a 
költségvetési tervezés nemzeti eljárásaival.

Módosítás 135
Rebecca Taylor

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 6 hónappal kezdődő, legalább 24
hónapos időtartamig, kijelölt, reprezentatív 
megfigyelőállomásokon figyelik meg.

Or. en

Indokolás

Két év elegendő időt biztosít az adatok átfogó megfigyelésére.

Módosítás 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EK irányelv
8 b cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
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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 12 hónappal kezdődő, legalább 
12 hónapos időtartamig, kijelölt, 
reprezentatív megfigyelőállomásokon 
figyelik meg.

Or. en

Indokolás

Nem megvalósítható, hogy a megfigyelés ténylegesen megkezdődjön az anyagok megfigyelési 
listára helyezésétől számított 3 hónapon belül. Ennek oka, hogy nem lehetséges az anyagok 
tényleges listájának meghatározását megelőzően előzetes megállapodásokat kötni a 
laboratóriumokkal és a mintavételt végző személyekkel. A beszerzési és közbeszerzési 
eljárások jelentős időt vesznek majd igénybe.

Módosítás 137
Vladko Todorov Panayotov

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 5 hónappal kezdődő, legalább 12 
hónapos időtartamig, kijelölt, reprezentatív 
megfigyelőállomásokon figyelik meg.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak időre van szükségük az új anyagok megfigyelésének előkészítéséhez.
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Módosítás 138
Kārlis Šadurskis

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam átlagosan 15 000 km2-
nyi földrajzi területenként legalább egy –
és tagállamonként legalább egy – állomást 
jelöl ki.

Minden részt vevő tagállam 40 000 km2-
enként, vagy 3 millió lakosonként legalább 
egy állomást jelöl ki.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak képesnek kell lenniük megválasztani a megfigyelő állomások leginkább 
megfelelő elosztását.

Módosítás 139
Carl Schlyter

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam átlagosan 15 000 km2-
nyi földrajzi területenként legalább egy –
és tagállamonként legalább egy – állomást 
jelöl ki.

Minden tagállam 40 000 km2-nyi földrajzi 
területenként, vagy 2 millió lakosonként –
amelyik magasabb – legalább egy – és 
legalább két – állomást jelöl ki. A 
tagállamok az állomások számát 
tagállamonként 30-ra korlátozhatják.

Or. en

Indokolás

A megfigyelési listán található anyagok megfigyelésére az egyes tagállamokban használt 
állomások számának nem a földrajzi méreten kell alapulnia, hanem figyelembe kell vennie a 
lakosságot is. Ez biztosítja a megfigyelő állomások megfelelőbb számát. Ennek alapja a 
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Tanács javaslata, azonban tagállamonként – egy helyett – legalább két állomással. A 
Bizottság javaslatához viszonyítva, ez a megfigyelő állomások számát 299-ről 254-re 
csökkentené, de nem az előadó által javasolt mértékben (241).

Módosítás 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Minden tagállam átlagosan 15 000 km2-nyi 
földrajzi területenként legalább egy – és 
tagállamonként legalább egy – állomást 
jelöl ki.

Minden tagállam átlagosan 20 000 km2-nyi 
földrajzi területenként legalább egy – és 
tagállamonként legalább egy – állomást 
jelöl ki.

Or. en

Indokolás

Ez hozzájárulna a végrehajtás jelentős igazgatási költségeinek csökkentéséhez.

Módosítás 141
Sabine Wils

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 kell végezni.

Or. en
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Indokolás

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

Módosítás 142
Carl Schlyter

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 
háromhavonta egyszeri gyakorisággal kell 
végezni.

Or. en

Indokolás

A megfigyelési listának csak akkor van értelme, ha a megfigyelés gyakorisága lehetővé teszi 
reprezentatív adatok beszerzését. Az évente egyszeri – vagy az előadó által javasolt évente 
kétszeri – gyakoriság statisztikailag nem jelentős, annál is inkább, mert a vízbe történő 
kibocsátások egy éven belül is jelentősen változhatnak. A megfigyelést évszakonként legalább 
egy alkalommal – azaz háromhavonta egyszeri gyakorisággal – kell elvégezni. Ez csökkenti 
továbbá annak kockázatát, hogy a mintavételre irreleváns időpontokban kerülne sor.

Módosítás 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EK irányelv 
8 b cikk – 4 bekezdés – albekezdés
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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 kétszeri gyakorisággal kell végezni, 
figyelembe véve az anyag felhasználási 
mintáit.

Or. en

Indokolás

Bizonyos anyagokat – különösen a növényvédő szereket – a felhasználási mintának 
megfelelően évente több alkalommal is meg kell figyelni. A tagállamoknak ezért a megbízható 
adatnyújtás érdekében biztosítani kell az évente többszöri megfigyeléseket.

Módosítás 144
Rebecca Taylor

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 9 
havonta kell végezni az évszakok szerinti 
ingadozás lefedése érdekében.

Or. en

Indokolás

A megfigyelés gyakoriságát növelni kell az átfogó adathalmaz összegyűjtésének lehetővé 
tétele érdekében. A 9 hónapos időszakok az év különböző részeiben történő adatgyűjtést teszik 
lehetővé, lefedve ezzel az évszakok szerinti ingadozást.
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Módosítás 145
Csaba Sándor Tabajdi

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 egyszeri gyakorisággal kell végezni. 
Azon anyagok esetében, amelyek 
tekintetében az évente egyszeri 
gyakorisággal végzett megfigyelés – az 
anyag használati mintáját figyelembe véve 
– nem eredményezne adatot, vagy hiányos 
adatokat eredményezne, a tagállamok 
biztosítják az évente többszöri 
megfigyelést.

Or. en

Indokolás

Jó minőségű és megbízható adatok nyújtása érdekében bizonyos anyagokat – különösen a 
növényvédő szereket – felhasználási mintájuknak megfelelően évente több alkalommal kell 
megfigyelni.

Módosítás 146
Erik Bánki

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EK irányelv
8 b cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a) Ettől eltérve, a tagállamok –
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kockázatértékelés alapján – bizonyos 
anyagok megfigyelésének mellőzéséről 
dönthetnek. E döntést jelezni kell a 
Bizottság felé.

Or. en

Indokolás

A megfigyelési lista végrehajtása további költségtényező lesz, ezért – ebben a szakaszban – az 
önkéntességen alapuló végrehajtás megfelelőbb. A Bizottság 25 anyagnak a megfigyelési 
listára történő felvételére irányuló javaslata jelentős költségekkel járna a tagállamok 
részéről. Helyénvalóbb kevesebb számú anyaggal megkezdeni a végrehajtást, ami a 
végrehajtási szakaszban kiigazítható.

Módosítás 147
Kārlis Šadurskis

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.

(A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.)

Or. en

Indokolás

Összhangba állítás a tagállamok önkéntességén alapuló részvételi megközelítésével.

Módosítás 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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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 21 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.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak elegendő időre lesz szükségük az adatok feldolgozásához és az eredmények 
bejelentéséhez.

Módosítás 149
Sabine Wils, João Ferreira

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 12 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.
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Amennyiben a megfigyelés azt mutatja, 
hogy a megfigyelési listán szereplő 
anyagokat legalább 3 tagállamban 
észlelték és aggodalomra adhatnak okot, a 
Bizottság azt felveszi az I. mellékletbe, és 
megteszi a megfelelő szabályozási 
intézkedéseket.

Or. en

Módosítás 150
Julie Girling

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 2009/90/EK 
irányelvvel összhangban – a megfelelő 
nemzetközi szabványoknak megfelelő 
tudományosan hitelesített megfigyelő 
rendszert alakítanak ki a megfigyelési 
listán szereplő konkrét anyag 
tekintetében.

A tagállamok a 4. bekezdés szerint végzett 
megfigyelés eredményeit az adott 
anyagnak a megfigyelési listára való 
felvételét követő 18 hónapon jelentik a 
Bizottságnak. A tagállamoktól beszerzett 
eredmények és előre meghatározott 
kritériumok alapján a Bizottság ezt 
követően – mindaddig, amíg az anyag 
szerepel a listán – 12 havonta 
megindokolja az anyag megfigyelését, és 
észrevételezésre szólítja fel az érdekelteket. 
A jelentésnek információkat kell 
tartalmaznia az állomás 
reprezentativitásáról és a megfigyelési 
stratégiáról.
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Or. en

Indokolás

A megfigyelési lista eredményes és hatékony alkalmazása érdekében a megfigyelési lista 
kizárólag a szigorúan szükséges anyagokat tartalmazhatja. Az összes ágazat részvételének 
biztosítása érdekében ennek magában kell foglalnia az érdekeltekkel folytatott konzultációt is.

Módosítás 151
Csaba Sándor Tabajdi

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 
reprezentativitásáról és a megfigyelési 
stratégiáról. Amennyiben a megfigyelés 
eredményei azt mutatják, hogy a 
megfigyelési listán szereplő anyagokat 
legalább 3 tagállamban észlelték, a 
Bizottság az 5a. cikkel összhangban 
alkalmazza a megfelelő szabályozási 
intézkedéseket.

Or. en

(Lásd a 2. cikk (3a) pontjához (új) fűzött 89. módosítást)

Indokolás

A Bizottságnak a felmerülőben levő szennyező anyagokra vonatkozó közösségi szintű kémiai 
jogszabályokban meghatározott szabályozási intézkedéseket kell alkalmaznia. Amennyiben a 
megfigyelés adatai azt mutatják, hogy az anyagot aggodalomra okot adó mennyiségben 
legalább 3 tagállamban észlelték, a Bizottság fontolóra veszi az anyag elsőbbségi anyagok / 
elsőbbségi veszélyes anyagok listájára történő felvételét, és – adott esetben – megfelelő 
szabályozási intézkedésekre irányuló javaslatot tesz.
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Módosítás 152
Julie Girling

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 6 pont
2008/105/EK irányelv
8 b cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E jelentések átvételét követő legfeljebb 6 
hónapon belül a Bizottság levesz minden 
olyan anyagot a megfigyelési listáról, 
amelyek esetében a megfigyelés azt 
mutatja, hogy azokat nem észlelték 
legalább 10 tagállamban, a minták 
legalább 5%-a pedig az ökotoxikológiai 
aggodalmakra okot adó szinten lévő 
legalább 5 tagállamból származni. Az 
anyagot le kell venni a megfigyelési 
listáról, ha a 2000/60/EK irányelv 16. 
cikkének (2) bekezdése szerinti 
kockázatalapú értékelés megerősíti, hogy 
az anyag uniós szinten nem jelent jelentős 
kockázatot a vízi környezetre vagy azon 
keresztül.

Or. en

Indokolás

Világos kritériumokat kell kidolgozni az egyes anyagok megfigyelési listáról történő levétele 
tekintetében, ha a megfigyelés eredményei azt mutatják, hogy az eredmények elterjedtsége 
nem indokolja a megfigyelési lista szerinti további megfigyelés költségeit. Elfogadott eljárást 
kell kidolgozni továbbá az anyagok megfigyelési listáról történő eltávolítása tekintetében, 
amennyiben azt a kockázatalapú értékelés indokolná.

Módosítás 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

(6) A Bizottság a megfigyelési listán 
szereplő anyagok megfigyelésére 
vonatkozó műszaki előírásokat, valamint a 
megfigyelési eredmények és kapcsolódó 
információk Bizottság felé történő 
jelentésének műszaki formátumát 
meghatározó végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el. E végrehajtási jogi aktusokat 
a 9. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kell elfogadni.

(6) A Bizottság a megfigyelési eredmények 
és kapcsolódó információk Bizottság felé 
történő jelentésére vonatkozó műszaki 
formátumokat fogad el. A Bizottság 
iránymutatásokat – köztük műszaki 
előírásokat – fogad el a megfigyelési 
listán található anyagok megfigyelésének 
megkönnyítése céljából.

Or. en

Indokolás

A nyújtott adatok egyértelműségének és pontosságának biztosítása céljából szükség van 
homogén jelentéstételi előírásokra és műszaki formátumokra. Ez hozzájárulna az információk 
integritásának és összehasonlíthatóságának biztosításához, lehetővé tenné a tagállamoktól 
történő gyorsabb adatgyűjtést, és megkönnyítené az adatelemzés folyamatát. A Bizottságnak 
továbbá útmutatókat kell kidolgoznia a megfigyelés, mintavétel, analitikai módszerek, 
laboratóriumi kapacitások stb. műszaki szempontjainak megkönnyítése céljából.

Módosítás 154
Julie Girling

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság a megfigyelési listán 
szereplő anyagok megfigyelésére 
vonatkozó műszaki előírásokat, valamint a 
megfigyelési eredmények és kapcsolódó 
információk Bizottság felé történő 
jelentésének műszaki formátumát 
meghatározó végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el. E végrehajtási jogi aktusokat a 
9. cikk (2) bekezdésében említett 
vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 

(6) A Bizottság a megfigyelési listán 
szereplő anyagok megfigyelésére 
vonatkozó műszaki előírásokat, valamint a 
megfigyelési eredmények és kapcsolódó 
információk Bizottság felé történő 
jelentésének műszaki formátumát 
meghatározó végrehajtási jogi aktusokat 
fogadhat el. A műszaki előírások 
előkészítése során a Bizottság a 
2000/60/EK irányelv 16. cikkének (5) 



AM\919170HU.doc 107/110 PE496.330v04-00

HU

kell elfogadni. bekezdésével összhangban figyelembe 
veszi a szakértők ajánlásait. E végrehajtási 
jogi aktusokat a 9. cikk (2) bekezdésében 
említett vizsgálóbizottsági eljárásnak 
megfelelően kell elfogadni. A műszaki 
előírásokat kizárólag akkor lehet 
végrehajtani, ha – a 2009/90/EK 
irányelvvel összhangban – az adott anyag 
megfigyelésére uniós szinten harmonizált, 
tudományosan igazolt és a megfelelő 
nemzetközi szabványoknak megfelelő 
módszer áll rendelkezésre.

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (5) bekezdésével összhangban a felülvizsgált EQS-ek és a 
víz-keretirányelvre irányuló javaslat előkészítésekor a Bizottság figyelembe veszi az érdekelt 
felek ajánlásait. Az ilyen ajánlások a felülvizsgált javaslatból eredő eszközként alkalmazandók 
a megfigyelési listára, biztosítva az összes érdekelt részvételét. Az anyagok megfigyelése csak 
akkor lehet sikeres, ha meghatározásukra és megfigyelésükre elfogadott és tudományosan 
hitelesített módszerek állnak rendelkezésre.

Módosítás 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6a) A Bizottság – az 1367/2006/EK 
rendelet 9. cikkével összhangban – kellő 
időben hatékony lehetőséget biztosít a 
nyilvánosság számára a megfigyelési lista 
és a megfigyelés mátrix elkészítésében 
való részvételre. A Bizottság – az 
1367/2006/EK rendelet szerinti aktív és 
rendszeres hozzáférés érdekében –
elektronikus formában valamennyi 
vonatkozó információt a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsát.
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Or. en

Módosítás 156
Thomas Ulmer

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

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

6a. Az irányelv a következő 8c. cikkel 
egészül ki:

„8c. cikk

Átmeneti rendelkezések a nyilvánosság 
kötelező tájékoztatására és a kötelező 

jelentéstételre vonatkozóan
Az ezen irányelv I. mellékletének A. 
részében a 2., 15., 20., 22., 23., 34., 36., 
38., 39., 40., 41., 42., 45., 46., 47. és a 48. 
számmal ellátott anyagok esetében kémiai 
állapottal kapcsolatos információkat a 
2000/60/EK irányelv 13. cikkének 
megfelelően készített vízgyűjtő-
gazdálkodási tervekben a többi anyag 
állapotára vonatkozó információktól 
elkülönítve lehet bemutatni, az ezen 
irányelv V. melléklete 1.4.3. szakaszának 
követelményeire hivatkozással a teljes 
kémiai állapot külön értékelésére és 
bemutatására kerül sor. Ez nem érinti az 
ezen irányelv 4. cikkének (1) bekezdése, 
11. cikkének (3) bekezdése és 16. cikkének 
(6) bekezdése szerinti célokat és 
célkitűzéseket.

Or. de

Módosítás 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc
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Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 11 pont
2008/105/EK irányelv
II és III melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. A II. és III. mellékletet el kell hagyni. 11. A II. melléklet helyébe az ezen 
irányelv IIa. mellékletében meghatározott 
szöveg lép, a III. mellékletet pedig el kell 
hagyni.

Or. en

(Lásd a IIa. melléklethez (új) fűzött 222. módosítást)

Módosítás 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 Ezen irányelv elfogadását követően 12
hónappal.

1 Ezen irányelv elfogadását követően 24
hónappal.

Or. en

Indokolás

Az átültetési időnek tükröznie kell a jogszabály végrehajtásának összetettségét és 
erőforrásigényét.

Módosítás 159
Oreste Rossi

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – lábjegyzet

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1 Ezen irányelv elfogadását követően 12 
hónappal.

1 Ezen irányelv hatálybalépését követően 
12 hónappal.
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Or. it

Módosítás 160
Carl Schlyter

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdés ellenére a tagállamok 
az ezen irányelv hatálybalépését követően 
beillesztik az elsőbbségi anyagok 
felülvizsgált listáját és az EQS-eiket a 
vízgyűjtő-gazdálkodási terv 2000/60/EK 
irányelv 13. cikke szerinti első 
naprakésszé tételébe.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak 2015 októberéig naprakésszé kell tenniük vízgyűjtő-gazdálkodási terveiket. 
Alapvető fontosságú, hogy a felülvizsgált elsőbbségi anyagokat és EQS-eiket figyelembe 
vegyék a felülvizsgálat során, hogy 2021-ben megfeleljenek az EQS-eknek, különben azok 
csak 2027-ben lennének alkalmazandók.


