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Módosítás 1
Csaba Sándor Tabajdi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a víz az emberiség 
közös erőforrása, és a közjavak közé 
tartozik, és ezért nem képezheti nyereség 
forrását, valamint hogy a vízhez való 
hozzáférést alapvető és egyetemes jogként 
kell biztosítani; hangsúlyozza, hogy 
környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontok miatt is elengedhetetlen a 
fenntartható vízhasználat, amely alapvető 
szerepet játszik az éghajlatváltozás-
szabályozási ciklusban; megismétli, hogy 
„a vízkészletekkel való gazdálkodásra nem 
alkalmazhatók a belső piaci szabályok” (az 
EP P5_TA (2004)0183. számú 
állásfoglalása), és felkéri az Európai 
Bizottságot a vonatkozó – különösen a 
közbeszerzésekre és koncessziókra 
vonatkozó – jogszabályok 
felülvizsgálatára, ezzel biztosítva a víz és a 
víziközművek kezelését, illetve ezek 
közösségi tulajdonjogát;

1. megállapítja, hogy a víz az emberiség 
közös erőforrása, és a közjavak közé 
tartozik; ezért nem képezheti indokolatlan 
nyereség forrását, a vízhez való hozzáférést 
pedig alapvető és egyetemes jogként kell 
biztosítani; hangsúlyozza, hogy 
környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontok miatt is elengedhetetlen a 
fenntartható vízhasználat, amely alapvető 
szerepet játszik az éghajlatváltozás-
szabályozási ciklusban; megismétli, hogy 
„a vízkészletekkel való gazdálkodásra nem 
alkalmazhatók a belső piaci szabályok” (az 
EP P5_TA (2004)0183. számú 
állásfoglalása);

Or. en

Módosítás 2
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a víz az emberiség 
közös erőforrása, és a közjavak közé 
tartozik, és ezért nem képezheti nyereség 
forrását, valamint hogy a vízhez való 
hozzáférést alapvető és egyetemes jogként 

1. megállapítja, hogy a víz az emberiség 
közös erőforrása, és a közjavak közé 
tartozik, és ezért nem képezheti nyereség 
forrását, valamint hogy a vízhez való 
hozzáférést alapvető és egyetemes jogként 
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kell biztosítani; hangsúlyozza, hogy 
környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontok miatt is elengedhetetlen a 
fenntartható vízhasználat, amely alapvető 
szerepet játszik az éghajlatváltozás-
szabályozási ciklusban; megismétli, hogy 
„a vízkészletekkel való gazdálkodásra nem 
alkalmazhatók a belső piaci szabályok” (az 
EP P5_TA (2004)0183. számú 
állásfoglalása), és felkéri az Európai 
Bizottságot a vonatkozó – különösen a 
közbeszerzésekre és koncessziókra 
vonatkozó – jogszabályok 
felülvizsgálatára, ezzel biztosítva a víz és a 
víziközművek kezelését, illetve ezek 
közösségi tulajdonjogát;

kell biztosítani; hangsúlyozza, hogy 
környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontok miatt is elengedhetetlen a 
fenntartható vízhasználat, amely alapvető 
szerepet játszik az éghajlatváltozás-
szabályozási ciklusban; megismétli, hogy 
„a vízkészletekkel való gazdálkodásra nem 
alkalmazhatók a belső piaci szabályok” (az 
EP P5_TA (2004)0183. számú 
állásfoglalása), és felkéri az Európai 
Bizottságot a vonatkozó – különösen a 
közbeszerzésekre és koncessziókra 
vonatkozó – jogszabályok 
felülvizsgálatára;

Or. de

Módosítás 3
Nikolaos Chountis

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a víz az emberiség 
közös erőforrása, és a közjavak közé 
tartozik, és ezért nem képezheti nyereség 
forrását, valamint hogy a vízhez való 
hozzáférést alapvető és egyetemes jogként 
kell biztosítani; hangsúlyozza, hogy 
környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontok miatt is elengedhetetlen a 
fenntartható vízhasználat, amely alapvető 
szerepet játszik az éghajlatváltozás-
szabályozási ciklusban; megismétli, hogy 
„a vízkészletekkel való gazdálkodásra nem 
alkalmazhatók a belső piaci szabályok” (az
EP P5_TA (2004)0183. számú 
állásfoglalása), és felkéri az Európai 
Bizottságot a vonatkozó – különösen a 
közbeszerzésekre és koncessziókra 
vonatkozó – jogszabályok 
felülvizsgálatára, ezzel biztosítva a víz és a 

1. megállapítja, hogy a víz az emberiség 
közös erőforrása, és a közjavak közé 
tartozik, és ezért nem képezheti nyereség 
forrását, valamint hogy a vízhez való 
hozzáférést alapvető és egyetemes jogként 
kell biztosítani; hangsúlyozza, hogy 
környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontok miatt is elengedhetetlen a 
fenntartható vízhasználat, amely alapvető 
szerepet játszik az éghajlatváltozás-
szabályozási ciklusban; megismétli, hogy 
„a vízkészletekkel való gazdálkodásra nem 
alkalmazhatók a belső piaci szabályok” (az 
EP P5_TA (2004)0183. számú 
állásfoglalása), és felkéri az Európai 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
biztosítsák a víz és a víziközművek 
kezelését, illetve ezek közösségi 
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víziközművek kezelését, illetve ezek 
közösségi tulajdonjogát;

tulajdonjogát;

Or. en

Módosítás 4
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a víz az emberiség 
közös erőforrása, és a közjavak közé 
tartozik, és ezért nem képezheti nyereség 
forrását, valamint hogy a vízhez való 
hozzáférést alapvető és egyetemes jogként 
kell biztosítani; hangsúlyozza, hogy 
környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontok miatt is elengedhetetlen a 
fenntartható vízhasználat, amely alapvető 
szerepet játszik az éghajlatváltozás-
szabályozási ciklusban; megismétli, hogy 
„a vízkészletekkel való gazdálkodásra nem 
alkalmazhatók a belső piaci szabályok” (az 
EP P5_TA (2004)0183. számú 
állásfoglalása), és felkéri az Európai 
Bizottságot a vonatkozó – különösen a 
közbeszerzésekre és koncessziókra 
vonatkozó – jogszabályok 
felülvizsgálatára, ezzel biztosítva a víz és a 
víziközművek kezelését, illetve ezek 
közösségi tulajdonjogát;

1. megállapítja, hogy a víz az emberiség 
közös erőforrása, és a közjavak közé 
tartozik, és ezért nem képezheti nyereség 
forrását, valamint hogy a vízhez való 
hozzáférést alapvető és egyetemes jogként 
kell biztosítani; hangsúlyozza, hogy 
környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontok miatt is elengedhetetlen a 
fenntartható vízhasználat, amely alapvető 
szerepet játszik az éghajlatváltozás-
szabályozási ciklusban; megismétli, hogy 
„a vízkészletekkel való gazdálkodásra nem 
alkalmazhatók a belső piaci szabályok” (az 
EP P5_TA (2004)0183. számú 
állásfoglalása), és felkéri az Európai 
Bizottságot a vonatkozó – különösen a 
közbeszerzésekre és koncessziókra 
vonatkozó – jogszabályok 
felülvizsgálatára, ezzel biztosítva a víz és a 
víziközművek közösségi kezelését, 
valamint ezek kizárólagos közösségi 
tulajdonjogát, illetve közösségi tulajdonba 
való visszajuttatását;

Or. de

Módosítás 5
Jarosław Leszek Wałęsa

Véleménytervezet
1 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

1. megállapítja, hogy a víz az emberiség 
közös erőforrása, és a közjavak közé 
tartozik, és ezért nem képezheti nyereség 
forrását, valamint hogy a vízhez való 
hozzáférést alapvető és egyetemes jogként 
kell biztosítani; hangsúlyozza, hogy 
környezetvédelmi és egészségügyi 
szempontok miatt is elengedhetetlen a 
fenntartható vízhasználat, amely alapvető 
szerepet játszik az éghajlatváltozás-
szabályozási ciklusban; megismétli, hogy 
„a vízkészletekkel való gazdálkodásra nem 
alkalmazhatók a belső piaci szabályok” (az 
EP P5_TA (2004)0183. számú 
állásfoglalása), és felkéri az Európai 
Bizottságot a vonatkozó – különösen a 
közbeszerzésekre és koncessziókra 
vonatkozó – jogszabályok 
felülvizsgálatára, ezzel biztosítva a víz és a 
víziközművek kezelését, illetve ezek 
közösségi tulajdonjogát;

1. megállapítja, hogy a víz az emberiség 
közös erőforrása, és a közjavak közé 
tartozik, és ezért nem képezheti 
kereskedelmi nyereség forrását, valamint 
hogy a vízhez való hozzáférést alapvető és 
egyetemes jogként kell biztosítani; 
hangsúlyozza, hogy környezetvédelmi és 
egészségügyi szempontok miatt is 
elengedhetetlen a fenntartható 
vízhasználat, amely alapvető szerepet 
játszik az éghajlatváltozás-szabályozási 
ciklusban; megismétli, hogy „a 
vízkészletekkel való gazdálkodásra nem 
alkalmazhatók a belső piaci szabályok” (az 
EP P5_TA (2004)0183. számú 
állásfoglalása), és felkéri az Európai 
Bizottságot a vonatkozó – különösen a 
közbeszerzésekre és koncessziókra 
vonatkozó – jogszabályok 
felülvizsgálatára, ezzel biztosítva a víz és a 
víziközművek kezelését, illetve ezek 
közösségi tulajdonjogát, valamint a víz 
megfelelő elosztását;

Or. pl

Módosítás 6
Csaba Sándor Tabajdi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. megismétli, hogy a vízügyi 
szolgáltatások az uniós jog értelmében 
általános gazdasági érdekű 
szolgáltatásoknak minősülnek, amelyeket 
a hatóságok nyújthatnak, illetve állami 
vagy magánszereplőkre bízhatnak; 
hangsúlyozza, hogy a vízügyi 
szolgáltatások szabályozása és nyújtása 
során tiszteletben kell tartani az alábbi 
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elveket: a szolgáltatás folyamatossága és 
minősége, az ellátás biztonsága, az 
egyenlő hozzáférés, a megfizethető árak, a 
társadalmi, kulturális és környezeti 
elfogadhatóság, valamint a szennyező fizet 
elve, egyúttal pedig törekedni kell a 
környezeti fenntarthatóság és 
hatékonyság legmagasabb szintű 
normáira.

Or. en

Módosítás 7
Ana Miranda

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízigény és a rendelkezésre álló készletek 
közötti egyensúly Európa számos 
régiójában kritikus szintet ért el, és az 
éghajlatváltozás csak tovább súlyosbíthatja 
e helyzetet; a vízhiány jelenleg állandó 
jelleggel érinti egyes tagállamok teljes 
területét; 

2. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízigény és a rendelkezésre álló készletek 
közötti egyensúly Európa számos 
régiójában kritikus szintet ért el, és az 
éghajlatváltozás csak tovább súlyosbíthatja 
e helyzetet; a vízhiány és a szárazság, 
amely jelenleg állandó jelleggel érinti 
egyes tagállamok teljes területét; 

Or. es

Módosítás 8
Lucas Hartong

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízigény és a rendelkezésre álló készletek 
közötti egyensúly Európa számos 
régiójában kritikus szintet ért el, és az 
éghajlatváltozás csak tovább 

2. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízigény és a rendelkezésre álló készletek 
közötti egyensúly Európa számos 
régiójában kritikus szintet ért el; a vízhiány 
jelenleg állandó jelleggel érinti egyes 
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súlyosbíthatja e helyzetet; a vízhiány 
jelenleg állandó jelleggel érinti egyes 
tagállamok teljes területét;

tagállamok teljes területét;

Or. en

Módosítás 9
Nikolaos Chountis

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízigény és a rendelkezésre álló készletek 
közötti egyensúly Európa számos 
régiójában kritikus szintet ért el, és az 
éghajlatváltozás csak tovább súlyosbíthatja
e helyzetet; a vízhiány jelenleg állandó 
jelleggel érinti egyes tagállamok teljes 
területét;

2. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízigény és a rendelkezésre álló készletek 
közötti egyensúly Európa számos 
régiójában kritikus szintet ért el, és az 
éghajlatváltozás csak tovább súlyosbíthatja 
e helyzetet; a vízhiány jelenleg állandó 
jelleggel érinti egyes tagállamok teljes 
területét; különösen nagy óvatosságra int 
azon rendszerek potenciálisan súlyos és 
kedvezőtlen környezeti hatásait illetően, 
amelyeket a meglévő folyók elterelésének, 
illetve mederviszonyainak és 
vízhozamának módosítása érdekében 
dolgoztak ki, ami jelentősen súlyosbíthatja 
a vízkészletek és az ökológiai egyensúly 
fenntarthatóságára nézve fennálló 
fenyegetéseket; emlékeztet arra, hogy 
bizonyos térségekben szükségesnek 
bizonyulhat sótalanító üzemek 
működtetése a vízhiány enyhítésére, ennek 
azonban mindenkor a legszigorúbb 
környezetvédelmi normáknak megfelelően 
kell megvalósulnia, mind az üzemek 
elhelyezkedése és energiafelhasználási 
szintje, mind pedig a kinyert só 
biztonságos ártalmatlanítása tekintetében;

Or. en
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Módosítás 10
Csaba Sándor Tabajdi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízigény és a rendelkezésre álló készletek 
közötti egyensúly Európa számos 
régiójában kritikus szintet ért el, és az 
éghajlatváltozás csak tovább súlyosbíthatja 
e helyzetet; a vízhiány jelenleg állandó 
jelleggel érinti egyes tagállamok teljes 
területét;

2. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízigény és a rendelkezésre álló készletek 
közötti egyensúly Európa számos 
régiójában kritikus szintet ért el, és az 
éghajlatváltozás csak tovább súlyosbíthatja 
e helyzetet; a vízhiány jelenleg állandó 
jelleggel érinti egyes tagállamok teljes 
területét; hangsúlyozza, hogy az 
éghajlatváltozás és az annak 
következtében változó időjárási feltételek 
jelentősen befolyásolják az európai 
vízkészletek minőségét és elérhetőségét, 
továbbá hogy Európa súlyosan vízhiányos 
területeinek aránya várhatóan a jelenlegi 
19%-ról 35%-ra emelkedik2070-re, az 
éghajlathoz köthető szélsőséges időjárási 
események pedig további kihívásokat 
támasztanak a hatékony 
vízgazdálkodással szemben; hangsúlyozza, 
hogy a helyi, regionális vagy nemzeti 
alkalmazkodási intézkedések csak akkor 
lehetnek eredményesek, ha azokat uniós 
szinten koordinálják, az eredményes 
vízgazdálkodási gyakorlatokat pedig az 
agrár-, az energia-, a kohéziós és az 
egészségügyi politikákhoz hasonló más 
ágazati szakpolitikákba is integrálni kell;

Or. en

Módosítás 11
Nikolaos Chountis

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

2a. megállapítja, hogy ezzel szemben más 
országok nem vízhiánnyal küzdenek, 
hanem sokkal inkább a rendszeres vagy 
erős esőzésekből, áradásokból, a 
folyóerózióból, valamint a vízgyűjtőket és 
part menti területeket érintő 
szennyezésből eredő túlzott vízmennyiség 
kezelésének, továbbá e jelenségek helyi 
lakosságra gyakorolt hatásainak 
nehézségeivel szembesülnek, amint arról 
számos beérkezett petíció is beszámol;

Or. en

Módosítás 12
Peter Jahr

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízügyi keretirányelv jelenlegi végrehajtása 
terén továbbra is jelentős problémát képez 
az eredménytelen alkalmazás és 
érvényesítés; a végrehajtás jelenlegi 
állapota egyes tagállamok nagymértékű 
lemaradását mutatja, az uniós vizek épsége
messze nem elfogadható, és az egyéb uniós 
szakpolitikák – beleértve az ipar-, az 
agrár- és a közlekedéspolitikát is –
célkitűzései gyakran nyílt ellentétben 
állnak a „vízvédelmi” célkitűzésekkel;

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízügyi keretirányelv jelenlegi végrehajtása 
terén egyes tagállamokban továbbra is 
jelentős problémát képez az eredménytelen 
alkalmazás és érvényesítés; a végrehajtás 
jelenlegi állapota egyes tagállamok 
nagymértékű lemaradását mutatja, az uniós 
vizek állapota messze nem elfogadható, és 
az egyéb uniós szakpolitikákban gyakran 
nem elég következetesen követik a 
„vízvédelmi” célkitűzéseket;

Or. de

Módosítás 13
Ana Miranda



AM\897504HU.doc 11/30 PE486.133v01-00

HU

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízügyi keretirányelv jelenlegi végrehajtása 
terén továbbra is jelentős problémát képez 
az eredménytelen alkalmazás és 
érvényesítés; a végrehajtás jelenlegi 
állapota egyes tagállamok nagymértékű 
lemaradását mutatja, az uniós vizek épsége
messze nem elfogadható, és az egyéb uniós 
szakpolitikák – beleértve az ipar-, az agrár-
és a közlekedéspolitikát is – célkitűzései 
gyakran nyílt ellentétben állnak a 
„vízvédelmi” célkitűzésekkel; 

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízügyi keretirányelv jelenlegi végrehajtása 
terén továbbra is jelentős problémát képez 
az eredménytelen alkalmazás és 
érvényesítés; a végrehajtás jelenlegi 
állapota egyes tagállamok nagymértékű 
lemaradását mutatja, az uniós vizek 
integrált szanálása messze nem 
elfogadható, és az egyéb uniós 
szakpolitikák – beleértve az ipar-, az agrár-
és a közlekedéspolitikát is – célkitűzései 
gyakran nyílt ellentétben állnak a 
„vízvédelmi” célkitűzésekkel; 

Or. es

Módosítás 14
Nikolaos Chountis

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízügyi keretirányelv jelenlegi végrehajtása 
terén továbbra is jelentős problémát képez 
az eredménytelen alkalmazás és 
érvényesítés; a végrehajtás jelenlegi 
állapota egyes tagállamok nagymértékű 
lemaradását mutatja, az uniós vizek épsége 
messze nem elfogadható, és az egyéb uniós 
szakpolitikák – beleértve az ipar-, az agrár-
és a közlekedéspolitikát is – célkitűzései 
gyakran nyílt ellentétben állnak a 
„vízvédelmi” célkitűzésekkel;

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízügyi keretirányelv jelenlegi végrehajtása 
terén továbbra is jelentős problémát képez 
az eredménytelen alkalmazás és 
érvényesítés; a végrehajtás jelenlegi 
állapota egyes tagállamok nagymértékű 
lemaradását mutatja, az uniós vizek épsége 
messze nem elfogadható, és az egyéb uniós 
szakpolitikák – beleértve az ipar-, az 
energia-, az agrár- és a közlekedéspolitikát 
is – célkitűzései gyakran nyílt ellentétben 
állnak a „vízvédelmi” célkitűzésekkel;
hangsúlyozza, hogy a hatékony 
vízgazdálkodást integrálni kell minden 
olyan ágazatra irányuló európai 
szakpolitikába, amely a vizet felhasználja 
és szennyezi;
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Or. en

Módosítás 15
Csaba Sándor Tabajdi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízügyi keretirányelv jelenlegi végrehajtása 
terén továbbra is jelentős problémát képez 
az eredménytelen alkalmazás és 
érvényesítés; a végrehajtás jelenlegi 
állapota egyes tagállamok nagymértékű 
lemaradását mutatja, az uniós vizek épsége 
messze nem elfogadható, és az egyéb uniós 
szakpolitikák – beleértve az ipar-, az agrár-
és a közlekedéspolitikát is – célkitűzései 
gyakran nyílt ellentétben állnak a 
„vízvédelmi” célkitűzésekkel;

4. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízügyi keretirányelv jelenlegi végrehajtása 
terén továbbra is jelentős problémát képez 
az eredménytelen alkalmazás és 
érvényesítés; a végrehajtás jelenlegi 
állapota egyes tagállamok nagymértékű 
lemaradását mutatja, az uniós vizek épsége 
messze nem elfogadható, és az egyéb uniós 
szakpolitikák – beleértve az ipar-, az agrár-
és a közlekedéspolitikát is – célkitűzései 
gyakran nyílt ellentétben állnak a 
„vízvédelmi” célkitűzésekkel; reményét 
fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a közös 
agrárpolitika folyamatban lévő reformja 
foglalkozik majd a mezőgazdasági 
vízgazdálkodás problémáival is, és 
csökkenti a mezőgazdaság okozta 
vízszennyezést;

Or. en

Módosítás 16
Judith A. Merkies

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy 
vízhatékonysági jogszabályok révén 
küzdjön a vízkészletek pazarlása ellen, 
amit például az élelmiszerpazarlás és az 
öntözés okoz; egyúttal vizsgálja meg egy 
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bioalapú gazdaságra való átállás 
vízhasználatra gyakorolt hatásait, és arról 
számoljon be a Parlamentnek.

Or. en

Módosítás 17
Ana Miranda

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. véleménye szerint a települési szennyvíz 
képezi a vízi környezet egyik 
legjelentősebb szennyezési forrását, és a 
települési szennyvíz kezeléséről szóló 
irányelv sikeres végrehajtása valamennyi 
tagállamban jelentős hatást gyakorol a víz 
minőségére, ezáltal a vízügyi keretirányelv 
sikeres végrehajtására

5. véleménye szerint a települési szennyvíz 
képezi a vízi környezet – a folyók és a 
partvidék – egyik legjelentősebb 
szennyezési forrását, és a települési 
szennyvíz kezeléséről szóló irányelv 
sikeres végrehajtása valamennyi 
tagállamban jelentős hatást gyakorol a víz 
minőségére, ezáltal a vízügyi keretirányelv 
sikeres végrehajtására

Or. es

Módosítás 18
Nikolaos Chountis

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen 
szennyezés súlyos hatást gyakorolhat az 
emberi egészségre, amint azt az 
Írországból (Galway), Franciaországból 
(Bretagne) és más tagállamokból érkezett 
petíciók is tanúsítják, és emlékezet a 
hulladékgazdálkodásról szóló 
állásfoglalására, amely felhívta a 
figyelmet a nem megfelelően igazgatott 
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vagy illegális hulladéklerakók és 
kőbányák miatt kialakult veszélyes 
vízszennyezettségi szintekre, ami a felszín 
alatti vizeket és talajvíztáblákat (nappes 
phréatiques) érintő szivárgásokhoz és 
szennyezéshez vezetett;

Or. en

Módosítás 19
Ana Miranda

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló irányelv végrehajtása 
terén történt előrelépések ellenére továbbra 
is hiányosságok mutatkoznak a 
gyűjtőrendszerekre és/vagy a kezelésre 
vonatkozó szabályoknak való megfelelés 
terén; arra kéri a Bizottságot, hogy fokozza 
az Unióban a szennyvíztisztító telepek és a 
gyűjtőrendszerek infrastruktúráinak 
finanszírozásához nyújtott támogatást;

6. megjegyzi, hogy a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló irányelv végrehajtása 
terén történt előrelépések ellenére továbbra 
is hiányosságok mutatkoznak a 
gyűjtőrendszerekre és/vagy a kezelésre 
vonatkozó szabályoknak való megfelelés 
terén; arra kéri a Bizottságot, hogy fokozza 
az Unióban a szennyvíztisztító telepek és a 
gyűjtőrendszerek nagy és kis léptékű
infrastruktúráinak finanszírozásához 
nyújtott támogatást;

Or. es

Módosítás 20
Nikolaos Chountis

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. megjegyzi, hogy a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló irányelv végrehajtása 
terén történt előrelépések ellenére továbbra 
is hiányosságok mutatkoznak a 

6. megjegyzi, hogy a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló irányelv végrehajtása 
terén történt előrelépések ellenére továbbra 
is hiányosságok mutatkoznak a 



AM\897504HU.doc 15/30 PE486.133v01-00

HU

gyűjtőrendszerekre és/vagy a kezelésre 
vonatkozó szabályoknak való megfelelés 
terén; arra kéri a Bizottságot, hogy fokozza 
az Unióban a szennyvíztisztító telepek és a 
gyűjtőrendszerek infrastruktúráinak 
finanszírozásához nyújtott támogatást;

gyűjtőrendszerekre és/vagy a kezelésre 
vonatkozó szabályoknak való megfelelés 
terén; arra kéri a Bizottságot, hogy fokozza 
az Unióban a szennyvíztisztító telepek és a 
gyűjtőrendszerek infrastruktúráinak 
finanszírozásához nyújtott támogatást, 
beleértve a kezelt szennyvíz öntözési és 
ipari célokra való újrafelhasználását is;

Or. en

Módosítás 21
Nikolaos Chountis

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. megjegyzi, hogy a Petíciós Bizottsághoz 
1988 óta benyújtott környezetvédelmi 
tárgyú panaszokkal kapcsolatos petíciók 
közül 589 (166 Spanyolországból, 129 az 
Egyesült Királyságból, 97 Németországból, 
60 Olaszországból, 55 Franciaországból, 
34 Görögországból, 16 Hollandiából, 
16 Portugáliából, 4 Lengyelországból, 
4 Romániából, 3 Finnországból, 
2 Bulgáriából, 2 Magyarországról és 
1 Szlovéniából) petíció (ezek olykor több 
aláírást is tartalmaztak, lásd a 0784/2007. 
számú petíciót, amelyet 2036-an írtak alá) 
vonatkozott a tagállamokban a víz 
minőségére és mennyiségére; elismeri, 
hogy ezek a petíciók is azt igazolják, hogy 
a víz kérdése meglehetősen súlyos 
problémát jelent az európai uniós polgárok 
számára;

7. megjegyzi, hogy a Petíciós Bizottsághoz 
1988 óta benyújtott környezetvédelmi 
tárgyú panaszokkal kapcsolatos petíciók 
közül 601 (166 Spanyolországból, 129 az 
Egyesült Királyságból, 97 Németországból, 
60 Olaszországból, 55 Franciaországból, 
34 Görögországból, 16 Hollandiából, 
16 Portugáliából, 12 Írországból, 
4 Lengyelországból, 4 Romániából, 
3 Finnországból, 2 Bulgáriából, 
2 Magyarországról és 1 Szlovéniából) 
petíció (ezek olykor több aláírást is 
tartalmaztak, lásd a 0784/2007. számú 
petíciót, amelyet 2036-an írtak alá) 
vonatkozott a tagállamokban a víz 
minőségére és mennyiségére; elismeri, 
hogy ezek a petíciók is azt igazolják, hogy 
a víz kérdése meglehetősen súlyos 
problémát jelent az európai uniós polgárok 
számára;

Or. en

Módosítás 22
Nikolaos Chountis
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Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. megjegyzi, hogy egy (2012. márciusi) 
Eurobarométer-felmérés szerint az 
európaiak 68%-a úgy véli, hogy a víz 
mennyiségéhez és minőségéhez fűződő 
problémák súlyosak, tízből nyolcan úgy 
vélekednek, hogy a vegyi szennyezés 
veszélyt jelent a vízkörnyezetre nézve, 
62%-uk érzi úgy, hogy nem kellően 
tájékozottak országukban a felszín alatti 
vizeket, a tavakat, a folyókat és a part 
menti vizeket érintő problémákkal 
kapcsolatban, miközben 67% úgy 
gondolja, hogy a vízügyi problémák 
kezelésének leghatékonyabb módja a 
problémákkal kapcsolatos 
figyelemfelkeltés lenne, az európai 
polgárok 73%-a pedig azon a véleményen 
van, hogy az EU-nak további 
intézkedéseket kell javasolnia az európai 
vízügyi problémák kezelésére;

Or. en

Módosítás 23
Ana Miranda

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a tagállamokat a vizek jó 
állapotának 2015-ig történő elérésére 
vonatkozó, vízügyi keretirányelvből 
származó kötelezettségükre, és felszólítja a 
tagállamokat és a Bizottságot a víz 
minőségével kapcsolatos e célok 
eléréséhez szükséges intézkedések 
megtételére, valamint az elégséges 
finanszírozás és az elérhető műszaki 

8. emlékezteti a tagállamokat a vizek jó 
állapotának 2015-ig történő elérésére 
vonatkozó, vízügyi keretirányelvből 
származó kötelezettségükre, és felszólítja a 
tagállamokat és a Bizottságot a víz 
minőségével kapcsolatos e célok 
eléréséhez szükséges intézkedések 
megtételére, valamint az elégséges 
finanszírozás és az elérhető műszaki 
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támogatás biztosítására; véleménye szerint 
a polgárok, a nem kormányzati 
környezetvédelmi szervezetek és a civil 
társadalom alapvető szerepet játszanak a 
vízügyi keretirányelv sikeres 
végrehajtásában és általában a fenntartható 
környezetgazdálkodásban;

támogatás biztosítására; véleménye szerint 
a polgárok, valamennyi kormányzati szint
hatáskörrel rendelkező hatóságai, a 
termelési ágazatok, a nem kormányzati 
környezetvédelmi szervezetek és a civil 
társadalom alapvető szerepet játszanak a 
vízügyi keretirányelv sikeres 
végrehajtásában és általában a fenntartható 
környezetgazdálkodásban;

Or. es

Módosítás 24
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
8 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

8. emlékezteti a tagállamokat a vizek jó 
állapotának 2015-ig történő elérésére 
vonatkozó, vízügyi keretirányelvből 
származó kötelezettségükre, és felszólítja a 
tagállamokat és a Bizottságot a víz 
minőségével kapcsolatos e célok 
eléréséhez szükséges intézkedések 
megtételére, valamint az elégséges 
finanszírozás és az elérhető műszaki 
támogatás biztosítására; véleménye szerint 
a polgárok, a nem kormányzati 
környezetvédelmi szervezetek és a civil 
társadalom alapvető szerepet játszanak a 
vízügyi keretirányelv sikeres 
végrehajtásában és általában a fenntartható 
környezetgazdálkodásban;

8. emlékezteti a tagállamokat a vizek jó 
állapotának 2015-ig történő elérésére 
vonatkozó, vízügyi keretirányelvből 
származó kötelezettségükre, és felszólítja a 
tagállamokat és a Bizottságot a víz 
minőségével kapcsolatos e célok 
eléréséhez szükséges intézkedések lehető 
leggyorsabban történő megtételére, 
valamint az elégséges finanszírozás és az 
elérhető műszaki támogatás biztosítására; 
véleménye szerint a polgárok, a nem 
kormányzati környezetvédelmi szervezetek 
és a civil társadalom alapvető szerepet 
játszanak a vízügyi keretirányelv sikeres 
végrehajtásában és általában a fenntartható 
környezetgazdálkodásban;

Or. de

Módosítás 25
Lucas Hartong

Véleménytervezet
9 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

9. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálatai során mutasson nagyobb 
határozottságot, egyúttal legyen aktívabb 
és kevésbé alkalmazkodó;

törölve

Or. en

Módosítás 26
Nikolaos Chountis

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálatai során mutasson nagyobb 
határozottságot, egyúttal legyen aktívabb 
és kevésbé alkalmazkodó;

9. felhívja az Európai Bizottságot, hogy
gondosan kísérje figyelemmel a vízügyi 
keretirányelv tagállamok általi 
végrehajtását annak biztosítása 
érdekében, hogy az megfelelően és 
eredményesen zajlik; rámutat arra, hogy 
sok esetben a petíciók az uniós vízügyi 
jogszabályok átültetéséhez és megfelelő 
végrehajtásához kapcsolódó problémákat 
tártak fel, ezért felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy vizsgálatai során 
mutasson nagyobb határozottságot, 
különösen ami a petíciók vizsgálatát illeti;

Or. en

Módosítás 27
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálatai során mutasson nagyobb 

9. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 
vizsgálatai során mutasson nagyobb 
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határozottságot, egyúttal legyen aktívabb 
és kevésbé alkalmazkodó;

határozottságot a vízügyi keretirányelv 
konkrét végrehajtása tekintetében, 
egyúttal sürgesse következetesen a 
tagállamokat konkrét előrelépések 
megtételére;

Or. de

Módosítás 28
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

9a. hangsúlyozza, hogy mivel a víz közös 
erőforrás, meg kell határozni, hogy a 
költségek mely hányadát tegyék ki az adók 
és díjak;

Or. lt

Módosítás 29
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja a figyelmet a petíció benyújtója 
által kifogásolt, a környezetre és az emberi 
egészségre jelentős hatást gyakorló és a víz 
rossz minőségéért felelős bizonyos 
tevékenységekre, beleértve a 
hulladéklerakók, a mezőgazdaság és az 
ipar tevékenységeit is; felszólít ezért arra, 
hogy hagyjanak fel a hatékony 
vízgazdálkodást ösztönző intézkedéseket 
aláásó, túlzott vízfelhasználást generáló 
támogatásokkal; felszólít továbbá a
különösen a szegény és a vidéki népességre 
vonatkozó célzott, a mindenki számára 

10. felhívja a figyelmet a petíció benyújtója 
által kifogásolt, a környezetre és az emberi 
egészségre hatást gyakorló és a víz rossz 
állapotáért állítólagosan felelős bizonyos 
tevékenységekre, beleértve a 
hulladéklerakók, a mezőgazdaság és az 
ipar tevékenységeit is; felszólít ezért arra, 
hogy még célzottabban hozzanak létre a 
hatékony vízgazdálkodást ösztönző 
intézkedéseket; felszólít továbbá különösen 
a szegény és a vidéki népességre 
vonatkozóan a vízhez való, mindenki 
számára megteremthető hozzáférés 
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megteremthető hozzáférést biztosító 
támogatásokhoz szükséges források 
felszabadítására;

biztosítására;

Or. de

Módosítás 30
Nikolaos Chountis

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja a figyelmet a petíció benyújtója 
által kifogásolt, a környezetre és az emberi 
egészségre jelentős hatást gyakorló és a víz 
rossz minőségéért felelős bizonyos 
tevékenységekre, beleértve a 
hulladéklerakók, a mezőgazdaság és az 
ipar tevékenységeit is; felszólít ezért arra, 
hogy hagyjanak fel a hatékony 
vízgazdálkodást ösztönző intézkedéseket 
aláásó, túlzott vízfelhasználást generáló 
támogatásokkal; felszólít továbbá a
különösen a szegény és a vidéki népességre 
vonatkozó célzott, a mindenki számára 
megteremthető hozzáférést biztosító
támogatásokhoz szükséges források 
felszabadítására;

10. felhívja a figyelmet a petíció benyújtója 
által kifogásolt, a környezetre és az emberi 
egészségre jelentős hatást gyakorló és a víz 
rossz minőségéért felelős bizonyos 
tevékenységekre, beleértve a 
hulladéklerakókat, a városfejlesztést, a 
mezőgazdaságot, az ipar tevékenységeit és 
az energetikát is; felszólít ezért különösen 
a szegény és a vidéki népességre 
vonatkozó célzott támogatásokhoz 
szükséges források felszabadítására a 
hatékony vízgazdálkodás biztosítása, 
valamint a környezeti hatások csökkentése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 31
Csaba Sándor Tabajdi

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja a figyelmet a petíció benyújtója 
által kifogásolt, a környezetre és az emberi 
egészségre jelentős hatást gyakorló és a víz 

10. felhívja a figyelmet a petíció benyújtója 
által kifogásolt, a környezetre és az emberi 
egészségre jelentős hatást gyakorló és a víz 
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rossz minőségéért felelős bizonyos 
tevékenységekre, beleértve a 
hulladéklerakók, a mezőgazdaság és az 
ipar tevékenységeit is; felszólít ezért arra, 
hogy hagyjanak fel a hatékony 
vízgazdálkodást ösztönző intézkedéseket 
aláásó, túlzott vízfelhasználást generáló 
támogatásokkal; felszólít továbbá a 
különösen a szegény és a vidéki népességre 
vonatkozó célzott, a mindenki számára 
megteremthető hozzáférést biztosító 
támogatásokhoz szükséges források 
felszabadítására;

rossz minőségéért felelős bizonyos 
tevékenységekre, beleértve a 
hulladéklerakókat, valamint a 
szabálytalan vagy jogszerűtlen 
mezőgazdasági és ipari gyakorlatokat is; 
felszólít ezért arra, hogy hagyjanak fel a 
hatékony vízgazdálkodást ösztönző 
intézkedéseket aláásó, túlzott 
vízfelhasználást generáló támogatásokkal; 
felszólít továbbá a különösen a szegény és 
a vidéki népességre vonatkozó célzott, a 
mindenki számára megteremthető 
hozzáférést biztosító támogatásokhoz 
szükséges források felszabadítására;

Or. en

Módosítás 32
Ana Miranda

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja a figyelmet a petíció benyújtója 
által kifogásolt, a környezetre és az emberi 
egészségre jelentős hatást gyakorló és a víz 
rossz minőségéért felelős bizonyos 
tevékenységekre, beleértve a 
hulladéklerakók, a mezőgazdaság és az 
ipar tevékenységeit is; felszólít ezért arra, 
hogy hagyjanak fel a hatékony 
vízgazdálkodást ösztönző intézkedéseket 
aláásó, túlzott vízfelhasználást generáló 
támogatásokkal; felszólít továbbá a 
különösen a szegény és a vidéki népességre 
vonatkozó célzott, a mindenki számára 
megteremthető hozzáférést biztosító 
támogatásokhoz szükséges források 
felszabadítására;

10. felhívja a figyelmet a petíció benyújtója 
által kifogásolt, a környezetre és az emberi 
egészségre jelentős hatást gyakorló és a víz 
rossz minőségéért felelős bizonyos 
tevékenységekre, beleértve a 
hulladéklerakók tevékenységét, a 
vízminőségnek a hatáskörrel rendelkező
hatóságok általi ellenőrzésének 
elmulasztását, a mezőgazdaság és az ipar 
tevékenységeit is; felszólít ezért arra, hogy 
hagyjanak fel a hatékony vízgazdálkodást 
ösztönző intézkedéseket aláásó, túlzott 
vízfelhasználást generáló támogatásokkal; 
felszólít továbbá a különösen a szegény és 
a vidéki népességre vonatkozó célzott, a 
mindenki számára megteremthető 
hozzáférést biztosító támogatásokhoz 
szükséges források felszabadítására;

Or. es
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Módosítás 33
Jarosław Leszek Wałęsa

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. felhívja a figyelmet a petíció benyújtója 
által kifogásolt, a környezetre és az emberi 
egészségre jelentős hatást gyakorló és a víz 
rossz minőségéért felelős bizonyos 
tevékenységekre, beleértve a 
hulladéklerakók, a mezőgazdaság és az 
ipar tevékenységeit is; felszólít ezért arra, 
hogy hagyjanak fel a hatékony 
vízgazdálkodást ösztönző intézkedéseket 
aláásó, túlzott vízfelhasználást generáló 
támogatásokkal; felszólít továbbá a 
különösen a szegény és a vidéki népességre 
vonatkozó célzott, a mindenki számára 
megteremthető hozzáférést biztosító 
támogatásokhoz szükséges források 
felszabadítására;

10. felhívja a figyelmet a petíció benyújtója 
által kifogásolt, a környezetre és az emberi 
egészségre jelentős hatást gyakorló és a víz 
rossz minőségéért felelős bizonyos 
tevékenységekre, beleértve a 
hulladéklerakók, a mezőgazdaság és az 
ipar tevékenységeit is; felszólít ezért arra, 
hogy hagyjanak fel a hatékony 
vízgazdálkodást ösztönző intézkedéseket 
aláásó, túlzott vízfelhasználást generáló 
támogatásokkal; felszólít továbbá a 
különösen a szegény és a vidéki népességre 
vonatkozó célzott, a mindenki számára 
megteremthető hozzáférést biztosító 
támogatásokhoz szükséges források 
felszabadítására, valamint a víz elosztására 
a vízhiánnyal küzdő térségekben, különös 
tekintettel azon területekre, amelyek a 
vízügyi infrastruktúrával rendelkező nagy 
városi agglomerációktól távol 
helyezkednek el;

Or. pl

Módosítás 34
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízügyi keretirányelv módosítására 
irányuló javaslatába (COM(2011) 876) az 
Európai Bizottság mindössze 15 új vegyi 
anyagot vesz fel a potenciálisan veszélyes 
és ezért megfigyelést és 
kibocsátáscsökkentést igénylő 2000 
anyagot tartalmazó jegyzékről, és a 

(A magyar nyelvi változatot nem érinti.)
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2000 óta megállapított világos jogi 
követelmények ellenére nem határoz meg 
egyértelmű menetrendet a legveszélyesebb 
vegyi anyagok fokozatos kiiktatására; arra 
kéri ezért a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot, hogy Bizottsághoz intézett 
ajánlásában szánjon kellő figyelmet a fent 
említett – a petíció benyújtói által gyakran 
„mérgező és sugárzó hulladéknak” 
nevezett – elsőbbséginek minősülő 
anyagokra, tekintettel arra, hogy a vizeket 
szennyező anyagokként nagy fokú 
kockázatot jelentenek az emberi 
egészségre;

Or. de

Módosítás 35
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízügyi keretirányelv módosítására 
irányuló javaslatába (COM(2011) 876) az 
Európai Bizottság mindössze 15 új vegyi 
anyagot vesz fel a potenciálisan veszélyes 
és ezért megfigyelést és 
kibocsátáscsökkentést igénylő 2000 
anyagot tartalmazó jegyzékről, és a 
2000 óta megállapított világos jogi 
követelmények ellenére nem határoz meg 
egyértelmű menetrendet a legveszélyesebb 
vegyi anyagok fokozatos kiiktatására; arra 
kéri ezért a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot, hogy Bizottsághoz intézett 
ajánlásában szánjon kellő figyelmet a fent 
említett – a petíció benyújtói által gyakran 
„mérgező és sugárzó hulladéknak” 
nevezett – elsőbbséginek minősülő 
anyagokra, tekintettel arra, hogy a vizeket 

11. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
vízügyi keretirányelv módosítására 
irányuló javaslatába (COM(2011) 876) az 
Európai Bizottság mindössze 15 új vegyi 
anyagot vesz fel a potenciálisan veszélyes 
és ezért megfigyelést és 
kibocsátáscsökkentést igénylő 2000 
anyagot tartalmazó jegyzékről, és a 
2000 óta megállapított világos jogi 
követelmények ellenére nem határoz meg 
egyértelmű menetrendet a legveszélyesebb 
vegyi anyagok fokozatos kiiktatására; arra 
kéri ezért a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Bizottságot, hogy Bizottsághoz intézett 
ajánlásában szánjon kellő figyelmet a fent 
említett – a petíció benyújtói által gyakran 
„mérgező és sugárzó hulladéknak” 
nevezett – elsőbbséginek minősülő 
anyagokra, tekintettel arra, hogy a vizeket 
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szennyező anyagokként nagy fokú 
kockázatot jelentenek az emberi 
egészségre;

szennyező anyagokként nagy fokú 
kockázatot jelentenek az emberi egészségre 
és a vízi környezetre;

Or. de

Módosítás 36
Judith A. Merkies

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. arra sürgeti a Bizottságot, hogy 
fokozza a küzdelmet az egyes szennyező 
anyagok – így például az antibiotikum-, 
gyógyszer- és a fogamzásgátló tablettákból 
származó hormonmaradványok – vízbe 
történő növekvő kibocsátása ellen, mivel e 
maradványok kedvezőtlen hatást 
gyakorolnak az emberi egészségre és a 
környezetre.

Or. en

Módosítás 37
Peter Jahr

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. egyidejűleg arra kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a vizekben 
lévő szennyező vegyi anyagok 
megfigyelését és javítsák a róluk való 
jelentéstételt, és emellett alakítsanak ki 
olyan mechanizmust, amelynek 
segítségével több információ nyerhető a 
jövőben akár uniós szintű megfigyelést is 
igénylő szennyező anyagok 
koncentrációjáról;

törölve
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Or. de

Módosítás 38
Lucas Hartong

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. egyidejűleg arra kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a vizekben 
lévő szennyező vegyi anyagok 
megfigyelését és javítsák a róluk való 
jelentéstételt, és emellett alakítsanak ki 
olyan mechanizmust, amelynek 
segítségével több információ nyerhető a 
jövőben akár uniós szintű megfigyelést is 
igénylő szennyező anyagok 
koncentrációjáról;

12. azt tanácsolja a tagállamoknak, hogy 
fokozzák a vizekben lévő szennyező vegyi 
anyagok megfigyelését és javítsák a róluk 
való jelentéstételt, és emellett alakítsanak 
ki olyan mechanizmust, amelynek 
segítségével több információ nyerhető a 
jövőben akár uniós szintű megfigyelést is 
igénylő szennyező anyagok 
koncentrációjáról;

Or. en

Módosítás 39
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. egyidejűleg arra kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a vizekben 
lévő szennyező vegyi anyagok 
megfigyelését és javítsák a róluk való 
jelentéstételt, és emellett alakítsanak ki 
olyan mechanizmust, amelynek 
segítségével több információ nyerhető a 
jövőben akár uniós szintű megfigyelést is 
igénylő szennyező anyagok 
koncentrációjáról;

12. egyidejűleg arra kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a vizekben 
lévő szennyező vegyi anyagok 
megfigyelését, állapítsanak meg kötelező 
erejű határértékeket és javítsák a róluk 
való jelentéstételt, és emellett alakítsanak 
ki olyan mechanizmust, amelynek 
segítségével több információ nyerhető a 
jövőben akár uniós szintű megfigyelést is 
igénylő szennyező anyagok 
koncentrációjáról;

Or. de
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Módosítás 40
Csaba Sándor Tabajdi

Véleménytervezet
12 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

12. egyidejűleg arra kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a vizekben 
lévő szennyező vegyi anyagok 
megfigyelését és javítsák a róluk való 
jelentéstételt, és emellett alakítsanak ki 
olyan mechanizmust, amelynek 
segítségével több információ nyerhető a 
jövőben akár uniós szintű megfigyelést is 
igénylő szennyező anyagok 
koncentrációjáról;

12. egyidejűleg arra kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy fokozzák a vizekben 
lévő szennyező vegyi anyagok 
megfigyelését és javítsák a róluk való 
jelentéstételt, és emellett alakítsanak ki 
olyan mechanizmust, amelynek 
segítségével több információ nyerhető a 
jövőben akár uniós szintű megfigyelést is 
igénylő szennyező anyagok 
koncentrációjáról; arra kéri a 
tagállamokat, hogy osszák meg egymással 
és a Bizottsággal a vízben fellelhető 
szennyező anyagok önkéntes ellenőrzési 
tevékenységéből származó adatokat;

Or. en

Módosítás 41
Csaba Sándor Tabajdi

Véleménytervezet
12 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

12a. megismétli, hogy a vízügyi 
keretirányelv előírja a tagállamok közötti 
koordinációt az egész vízgyűjtő kerületre 
vonatkozóan, amennyiben a 
vízfelhasználás határokon átnyúló 
hatásokkal járhat, és e tekintetben arra 
sürgeti a tagállamokat, hogy folytassanak 
rendszeres, határokon átnyúló 
párbeszédet és együttműködést annak 
érdekében, hogy az elsőbbségi 
anyagokkal, az elsőbbségi veszélyes 
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anyagokkal és a tápanyagokkal való 
szennyeződés vonatkozásában támogassák 
a vízügyi keretirányelv végrehajtását;

Or. en

Módosítás 42
Peter Jahr

Véleménytervezet
13 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

13. véleménye szerint változatlanul 
jelentős problémát képez a 
tápanyagterhelés, az eutrofizáció továbbra 
is befolyásolja a biológiai sokféleséget és 
megzavarja az értékes ökoszisztéma-
szolgáltatásokat, és nagy valószínűséggel
50%-ot meghaladó mértékben a 
megvizsgált tápkörülmények felelnek majd 
a felszíni vizek „megfelelő állapotának” 
2015-ig való elérésére irányuló 
erőfeszítések várható kudarcáért;

13. véleménye szerint a tápanyag 
feldúsulása egyike a felszíni vizek 
szennyeződését okozó számos tényezőnek, 
és ez befolyásolja a biológiai sokféleséget 
és csökkenti az értékes ökoszisztéma-
szolgáltatásokat; megállapítja, hogy
esetleg 50%-ot meghaladó mértékben a 
megvizsgált tápkörülmények felelnek majd 
a felszíni vizek „megfelelő állapotának” 
2015-ig való elérésére irányuló 
erőfeszítések várható kudarcáért;

Or. de

Módosítás 43
Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Véleménytervezet
14 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

14. arra kéri a Bizottságot, hogy 2012-ben 
dolgozzon ki és tegyen közzé egy 
ütemtervet, amelyben a vízkészletekkel 
való gazdálkodás és a földhasználat 
hatékonyságának javítására összpontosító 
olyan ajánlásokat határoz meg, amelyek 
útján végrehajtja a KAP szerinti 
ökoszisztéma-védelmi intézkedéseket és

14. arra kéri a Bizottságot, hogy 2012-ben 
dolgozzon ki és tegyen közzé egy 
ütemtervet, amelyben a vízkészletekkel 
való gazdálkodás és a földhasználat 
hatékonyságának javítására összpontosító 
olyan ajánlásokat határoz meg, amelyek 
útján kialakítja a vízzel kapcsolatos 
problémák valamennyi szakpolitikában 
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kialakítja a vízzel kapcsolatos problémák 
valamennyi szakpolitikában való általános 
érvényesítésével kapcsolatos 
megközelítést, továbbá javítja a 
vízgazdálkodást és az adatkutatást- és 
gyűjtést; felkéri továbbá a Bizottságot, 
hogy 2012-ben tegyen közzé egy, az 
„Összefüggéseket felvázoló tanulmány az 
uniós vizek megóvása érdekében” című 
dokumentumot, amely a vízügyi 
keretirányelv végrehajtásának, az Unió 
vízhiánnyal és szárazsággal kapcsolatos 
politikájának, valamint az Unió 
vízgazdálkodással kapcsolatos 
alkalmazkodási politikájának 
felülvizsgálatán alapul;

való általános érvényesítésével kapcsolatos 
megközelítést, továbbá javítja a 
vízgazdálkodást és az adatkutatást- és 
gyűjtést; üdvözli ezzel összefüggésben a 
környezetvédelmi követelmények KAP-ba 
történő fokozott bevonását; felkéri továbbá 
a Bizottságot, hogy 2012-ben tegyen közzé 
egy, az „Összefüggéseket felvázoló 
tanulmány az uniós vizek megóvása 
érdekében” című dokumentumot, amely a 
vízügyi keretirányelv végrehajtásának, az 
Unió vízhiánnyal és szárazsággal 
kapcsolatos politikájának, valamint az 
Unió vízgazdálkodással kapcsolatos 
alkalmazkodási politikájának 
felülvizsgálatán alapul;

Or. de

Módosítás 44
Rolandas Paksas

Véleménytervezet
14 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

14a. úgy véli, hogy gazdasági befolyást 
kell alkalmazni annak érdekében, hogy 
ösztönözzék az alacsonyabb mértékű 
fogyasztást és hulladékkeletkezést, 
valamint a szennyvíz újrahasznosítását és 
a víztestek helyreállítását;

Or. lt

Módosítás 45
Andreas Mölzer

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat 
a vízzel kapcsolatos olyan 

15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat 
a vízzel kapcsolatos olyan 
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tudatosságnövelő programok 
kidolgozására, amelyek segítségével 
bevezethető az uniós polgárok körében a 
víztakarékossággal és vízhatékonysággal 
kapcsolatos kultúra.

tudatosságnövelő programok és tájékoztató 
kampányok kidolgozására, amelyek 
segítségével bevezethető az uniós polgárok 
körében a víztakarékossággal és 
vízhatékonysággal kapcsolatos kultúra.

Or. de

Módosítás 46
Angelika Werthmann

Véleménytervezet
15 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat 
a vízzel kapcsolatos olyan 
tudatosságnövelő programok 
kidolgozására, amelyek segítségével 
bevezethető az uniós polgárok körében a 
víztakarékossággal és vízhatékonysággal 
kapcsolatos kultúra.

15. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat 
a vízzel kapcsolatos olyan 
tudatosságnövelő programok 
kidolgozására, amelyek segítségével 
bevezethető az uniós polgárok körében a 
víztakarékossággal és vízhatékonysággal 
kapcsolatos kultúra; a létfontosságú 
közjavak részét képező víz jobb és 
hatékonyabb felhasználása érdekében e
tudatosságnövelő programoknak
valamennyi korosztályba tartozó polgárt 
meg kell szólítaniuk.

Or. de

Módosítás 47
Judith A. Merkies

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15a. hangsúlyozza a megfelelő vízellátó 
rendszerek előmozdításának fontosságát a 
palackozott víz iránti igény – és ezáltal a 
további hulladékképzés – csökkentéséhez 
való hozzájárulás, valamint az 
erőforrások – köztük a kőolaj és a víz –
üvegek előállítására és szállítására történő 
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felhasználásának korlátozása érdekében.

Or. en

Módosítás 48
Nikolaos Chountis

Véleménytervezet
15 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

15a. úgy véli, hogy a lakosság 
közreműködése előfeltétele a 
vízvédelemnek, valamint a problémák és a 
megoldásukra leginkább alkalmas 
intézkedések meghatározásának; ezért 
fokozott együttműködésre szólít fel a 
tagállamok felelős nemzeti, regionális és 
helyi hatóságai, valamint a Petíciós 
Bizottság között, amikor ez utóbbi az 
európai polgárok vízügyi kérdésekben 
felmerülő közvetlen aggályaival 
foglalkozik;

Or. en


