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A Walter Graham, brit állampolgár által a Council of Northern Ireland 
against Fluoridation nevében benyújtott, 0211/2007. számú petíció a 
kovafolysav (H2SiF6) ivóvízhez való egyesült királyságbeli hozzáadásával 
kapcsolatos aggodalmakról

1. A 0210/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a kovafolysav (H2SiF6) nevű, Írországban az 
ivóvízhez adagolt ipari vegyi szennyező anyag potenciális közegészségügyi hatása miatt. A 
petíció benyújtója támadja az ír kormánynak azt a magyarázatát, miszerint a H2SiF6-ot az 
emberi fogszuvasodás megelőzése érdekében adják hozzá a vízhez, és rámutat arra, hogy a 
vegyi anyagot nem engedélyezték a 2004/27 EU-irányelv keretében. A petíció benyújtója 
azzal érvel továbbá, hogy a H2SiF6 nyers vízhez való hozzáadása sérti az EU ivóvízről szóló 
irányelvét (98/83), és sérti a személyeknek az orvosi kezelés elutasításához való jogát. A 
petíció benyújtója az ügy kivizsgálását kéri az Európai Parlamenttől.

A 0211/2007. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a víznek az Egyesült Királyságban kötelező, kovafolysav (H2SiF6) 
hozzáadásával történő fluorozása ellen érvel, és úgy véli, hogy ez sérti az alapvető emberi 
jogokat. A petíció benyújtója egy egyesült államokbeli tanulmányt említ, amely a fluor több 
káros egészségügyi hatását említi, köztük a pajzsmirigy-működési zavart és az ízületi 
gyulladást. A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy tegyen intézkedést, és 
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készíttessen hatásvizsgálatot e vegyület mellékhatásairól.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. július 4. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2007. november 29.

A petíciók

A petíció benyújtói aggodalmukat fejezik ki az ivóvízhez adott fluor kovasav és fluor 
egészségre gyakorolt káros hatásai miatt. Az ivóvíz fluorral történő kezelését pedig az emberi 
jogok megsértésének tartják.

A Bizottság észrevételei a petícióval kapcsolatban

A kovafolysav (H2SiF6), más néven fluor kovasav a fluoros ivóvízkezelés során 
leggyakrabban alkalmazott vegyület. A kovafolysav koncentrált formában alkalmazva 
veszélyes anyag. Rendkívül agresszív hatást fejt ki nemcsak lenyelésekor, hanem gőzének 
belélegzésekor is, illetve a vegyület szemmel vagy bőrrel történő érintkezésekor.

Ezek a sajátosságok ugyanakkor fontosak a vegyület kezelésének szempontjából, többek 
között az ivóvízkezelő állomásokon, ahol a koncentrált H2SiF6 vegyületet az ivóvízhez 
adagolják. A települési fluoros ivóvíz-kezelési rendszerekben azonban a fluor kovasavat több 
mint 110 000-szeresen hígítják. Hígítását követően a fluor kovasav lebomlik, ennek 
eredményeképpen pedig fluorionok keletkeznek. A kockázat ez esetben hasonló a klór 
kezelésének kockázataihoz, amelyet fertőtlenítés céljából adagolnak az ivóvízhez. A klór 
koncentrált formában szintén rendkívül mérgező.

A WHO ivóvízminőségre vonatkozó iránymutatásai1 nem említenek a fluor kovasav 
felhasználásával kapcsolatos toxikológiai veszélyeket az ivóvíz előkészítésében, és a 
fogyasztókkal kapcsolatban nem jeleznek biztonsági kérdéseket. Ez alapján úgy tűnik, hogy a 
fluor kovasav használata nem jelent toxikológiai veszélyt vagy az ivóvízről szóló irányelv 
megsértését2. Következésképpen a Bizottságnak nem áll szándékában további toxikológiai 
értékelést vagy környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni a fluor kovasavnak mint az 
ivóvízben található fluor forrásának felhasználásával kapcsolatban.

Ami a folyamat eredményeképpen az ivóvízben keletkező fluoriont (F-) illeti (ami a fluor 
kovasav felbomlásának eredménye), a Bizottság tisztában van azzal a ténnyel, hogy a fluor 
védi a fogakat3 a fogszuvasodás ellen, amikor a szóban forgó vegyület alacsony 
koncentrációban van jelen az ivóvízben. Mindez különösen a gyermekeket érinti. A 0,5–2 mg 
F/liter koncentráció olyan fogak kialakulásához vezet, amelyek kevésbé hajlamosak a 
                                               
1 Az ivóvízminőségre vonatkozó iránymutatások (Guidelines for Drinking Water Quality), 2004, ISBN 92 4 
154638 7.
2 A Tanács 98/83/EK irányelve, HL 33032., 1998.12.5..
3 Kiváltképpen mivel a hidroxiapatit (a fogzománcban) fluoroapatittá alakul át.
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szuvasodásra1.

Amint azt a petíció benyújtója is említette, a fluor magasabb koncentrációban és a beviteltől 
függően fogfluorózist, sőt még fog- és csontbetegségeket is okozhat. Az ivóvízminőségre 
vonatkozó iránymutatásaiban³ a WHO 1,5 mg F/liter irányértéket határoz meg. Az ivóvízről 
szóló irányelv a WHO iránymutatásaiban foglalt irányértékkel összhangban világos és jogilag 
kötelező 1,5 mg F/liter határértéket állapít meg. Ahol az ivóvíz fluortartalma a fluor 
hozzáadása után az irányelvben megállapított maximális koncentráció alatt marad, a Bizottság 
az ivóvízminőséget az irányelvvel összhangban állónak tekinti.

Meg kell jegyezni, hogy a fluor ivóvízhez történő hozzáadása nemzeti szinten hozott döntés, 
nem pedig a közösségi jog szerinti kötelezettségekből adódik.

A biogyógyászatról szóló egyezményt – amely az emberi jogokra és a gyógyszereknek a 
páciens akarata ellenére történő alkalmazására összpontosít – az Európa Tanács 1997-ben 
Ovideóban nyitotta meg aláírásra. Az egyezményt azonban az Európai Közösség egyelőre 
még nem erősítette meg, így annak jelenleg nincs jogi hatálya a Közösségben. Ezenkívül meg 
kell jegyezni, hogy a Bizottság rendelkezésére álló információk alapján az ivóvizéhez fluort 
adagoló egyetlen uniós tagállam2 sem részes fele az egyezménynek.

Következtetés

Tekintettel arra, hogy ez esetben nem áll rendelkezésre az uniós jog megsértésére utaló 
bizonyíték, a Bizottságnak nem áll módjában jogi lépéseket tenni.

A Bizottság ezenfelül nem tervezi további toxikológiai értékelés és környezeti hatásvizsgálat 
elvégzését a fluor kovasavnak mint az ivóvízben található fluor forrásának felhasználásával 
kapcsolatban, mivel a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy a fluor 
kovasav ivóvízkezelő állomásokon történő felhasználása nem hordoz kockázati veszélyeket.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV): 2008. október 21.

A petíció benyújtói aggodalmukat fejezik ki a víz kovafolysav (H2SiF6) hozzáadásával 
történő fluorozásával kapcsolatban. Főbb aggályokként a szóban forgó vegyület belső 
tulajdonságait és különösképpen az ivóvízről szóló irányelv, a gyógyszerekről szóló irányelv, 
valamint az emberi jogokról és a biogyógyászatról szóló egyezmény megsértését említik. A 
Bizottság 2007 novemberében közleményt tett közzé a petíciókkal kapcsolatban. A petíció 
benyújtója által a Petíciós Bizottság 2008. május 26-i ülésén előterjesztett kiegészítő 
dokumentum, valamint a szóban forgó ülés során elhangzott felszólalások megerősítették a 
felvetett aggodalmakat, valamint az ivóvízről szóló irányelv3, a veszélyes hulladékokról szóló
irányelv és a gyógyszerekről szóló irányelv megsértését.

A Bizottság észrevételei a kiegészítő dokumentummal, valamint a Petíciós Bizottság 2008. 

                                               
1 A WHO ivóvízminőségre vonatkozó iránymutatásai (WHO Guidelines for Drinking Water Quality), Genf 
2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 Írország és az Egyesült Királyság.
3 A módosított, 98/83/EK irányelv, HL *** 1998.12.5.
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május 26-i ülésén elhangzott felszólalásokkal kapcsolatban 

Az ivóvízről szóló 98/83/EK irányelv

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ivóvízminőségre vonatkozó iránymutatásaiban 
foglalt tudományos ajánlások 1,5 mg literenkénti fluortartalmat állapítanak meg irányadó 
értékként. Az ivóvízről szóló irányelv jogilag kötelező erejű, literenként 1,5 mg 
fluortartalomnak megfelelő maximális koncentrációs értéket határoz meg az ivóvízre 
vonatkozóan. Mind a WHO-iránymutatások (1.1. fejezet), mind pedig az irányelv ((13) 
preambulumbekezdés) az egész életen át tartó fogyasztás alapján állapítja meg a szóban forgó 
értékeket. Ennek fényében a hexafluorkovasav (fluorkovasav) ivóvízhez történő hozzáadása 
nem tekinthető az irányelv megsértésének, amennyiben nem kerül sor az irányelvben 
meghatározott, literenkénti 1,5 mg fluortartalomnak megfelelő koncentrációs érték 
túllépésére.

A veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK irányelv és a kapcsolódó, hulladékot érintő 
kérdések

A hulladékokkal kapcsolatos jogszabályok szempontjából a petícióban felvetett kérdések a 
következők:

a) A szóban forgó anyag veszélyes hulladéknak számít-e a 91/689/EGK irányelv (a 
veszélyes hulladékokról szóló irányelv) fogalommeghatározása alapján?

b) Amennyiben ez a helyzet áll fenn, miért alkalmazható az ivóvíz kezelésére?

Ad a) Először is, ami az a) pontot illeti, a hulladékokról szóló uniós jogszabályok 
fogalommeghatározása szerint a hulladék olyan anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa 
megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles, és amely megfelel a 2006/12/EK 
irányelv1 (a hulladékokról szóló keretirányelv) I. mellékletében, valamint a 2000/532/EK 
határozatban2 (európai hulladékjegyzék) foglalt kritériumoknak. Mindazonáltal mindkét 
forrás rámutat arra, hogy a hulladék fogalommeghatározása a „megválás” elképzelésén alapul, 
következésképpen az illetékes hatóságokra bízza az eseti alapon történő elbírálás 
kötelezettségét. Az Európai Bíróság több ízben is hangsúlyozta a következőket: annak 
megítélése, hogy egy anyag hulladéknak tekinthető-e vagy sem, a konkrét, tényszerű 
körülményeken alapul, és a döntést eseti alapon kell meghozni. A „Tájékoztató közlemény a 
hulladékokról és a melléktermékekről” címmel a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez 
intézett bizottsági közlemény (COM(2007)59 végleges) az Európai Bíróság joggyakorlatán 
alapuló hasznos iránymutatásokat tartalmaz, amelyek foglalkoznak a fontos iparágak 
melléktermékeihez kapcsolódó kérdésekkel, továbbá azzal, hogy a melléktermékeket mikor 
kell és mikor nem kell hulladéknak tekinteni, annak érdekében, hogy tisztázza a jogi helyzetet 
a gazdasági szereplők és az illetékes hatóságok számára.

Annak megállapítása szempontjából, hogy egy anyag „hulladék”-nak tekinthető-e, 
kulcsfontosságú az anyag szándékos termelése, azaz annak mérlegelése, hogy a főtermék (ez 
                                               
1 HL L 114, 2006.4.27., 9-21. o.
2 Legutóbb a 2001/573/EK tanácsi határozattal módosítva, HL L 203., 2001.7.28., 18. o.
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esetben műtrágyák) választott termelési folyamata során szándékosan bizonyos melléktermék 
előállítására is sor kerül-e. A mérlegelés további, az iránymutatásokban foglalt kritériuma az 
anyag piacához kapcsolódik, azaz gazdasági értékéhez, valamint ahhoz, hogy a szóban forgó 
anyagot szokványos hulladékkezelési eljárásnak vetik-e alá.

Másodsorban ami a b) pontot illeti, a hulladékokról szóló uniós jogszabályok önmagukban 
nem akadályozzák meg a hulladékokra (a veszélyes hulladékokat is beleértve) vonatkozó 
kritériumoknak megfelelő anyagok hasznosnak minősített célokra történő felhasználását, 
olyan feltételek mellett, amelyek szerint alkalmazásuk nem jelent majd veszélyt az emberi 
egészségre nézve, valamint nem károsítja a környezetet. Ennek eredményeképpen, még ha a 
szóban forgó anyag veszélyes hulladéknak tekintendő is, a víz kezelésére való felhasználása 
lehetséges, amennyiben az eljárás hasznosságára, biztonságosságára stb. vonatkozó 
valamennyi szükséges feltétel teljesül, illetve a biztonságos kezelés, az engedélyezés, a 
címkézés stb. betartásától függetlenül.
A gyógyszerekről szóló 2001/83/EK irányelv

A gyógyszerekről szóló irányelv értelmében az alábbi termékek minősülnek gyógyszernek:
a) bármely anyag vagy azok kombinációja, amelyet emberi betegségek kezelésére vagy 
megelőzésére készítenek (kiszerelés szerinti gyógyszer), vagy;
b) azok az anyagok vagy anyagok kombinációi, amelyek farmakológiai, immunológiai vagy 
metabolikus hatások kiváltása révén az ember valamely élettani funkciójának helyreállítása, 
javítása vagy módosítása, illetve az orvosi diagnózis felállítása érdekében alkalmazhatók 
(funkcionális gyógyszer);

Egy terméket nem csak abban az esetben tekinthetnek emberi betegségek kezelésére vagy 
megelőzésére készített gyógyszernek a 2001/83/EK irányelv értelmében, amikor azt 
kifejezetten feltüntetik vagy erre a célra ajánlják. Emellett figyelembe kell venni a jól
tájékozott átlagos fogyasztó hozzáállását, amikor is az a benyomás alakul ki benne, hogy a 
szóban forgó termék ilyen hatással bír. Továbbá tekintetbe kell venni a termék formáját és 
csomagolását, valamint a fogyasztó számára nyújtott tájékoztatást. Mindezen kritériumok azt 
mutatják, hogy a csapból folyó ivóvíz nem tekinthető kiszerelés szerinti gyógyszernek.  
Ezenkívül a petícióban említett ivóvíz funkcionális gyógyszernek sem tekinthető. Amikor az 
ivóvízhez a természetes koncentrációhoz hasonló alacsony koncentrációban szilikofluoridokat 
adagolnak, a víz nem veszíti el fő funkcióját, azaz tápanyagértékét. Az ilyen ivóvíz 
felhasználási módja, valamint az ilyen víz által hordozott alacsony kockázat is ezt a besorolást 
igazolja. Következésképpen az az ivóvíz, amelyhez a természetes koncentrációhoz hasonló 
alacsony koncentrációban szilikofluoridokat adagolnak, sem kiszerelési, sem pedig 
funkcionális szempontból nem tekinthető gyógyszernek a gyógyszerekről szóló irányelv 
hatályán belül.

A különféle forrásokból származó fluornak való általános kitettség

Az ivóvízről szóló iránymutatásaiban a WHO rámutat, hogy a fluornak való kitettség több 
különféle tényezőtől függ: „Úgy tűnik, hogy az esetek többségében a fluorbevitel elsődleges 
forrásai az élelmiszerek, míg az ivóvíz és a fogkrém hozzájárulása csekélyebb. A viszonylag 
magas koncentrációjú térségekben – kiváltképpen a felszín alatti víz tekintetében –, az 
ivóvízre jelentősebb szerep hárul a fluor forrásaként. Ezenkívül jelentős bevitel valósulhat 
meg azokban a térségekben, ahol magas fluortartalmú szén beltéri felhasználására kerül sor.“
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Annak érdekében, hogy aktualizálja a nyilvánosság fluornak való kitettségéhez kapcsolódó 
esetleges kockázatok felmérését, a Bizottság felkéri az egészségügyi és környezeti kockázatok 
tudományos bizottságát, hogy készítsen véleményt a nyilvánosság fluornak való kitettségéhez 
kapcsolódó esetleges kockázatok aktualizált felmérésére vonatkozóan.

Következtetések

1. A Bizottság megvizsgálta a hexafluorkovasav ivóvízhez történő hozzáadásának 
gyakorlatát, az ivóvízről szóló irányelvben meghatározott, maximális megengedett fluor-
koncentrációs értékek tiszteletben tartása mellett. A Bizottság megerősíti, hogy nem talált 
az ivóvízről szóló irányelv, a veszélyes hulladékokról szóló irányelv és a gyógyszerekről 
szóló irányelv megsértésére utaló bizonyítékot.

2. A politikák újraértékelését elősegítő tudományos ismeretek aktualizálása érdekében a 
Bizottság felkéri az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottságát, hogy 
készítsen véleményt a nyilvánosság fluornak való kitettségéhez kapcsolódó esetleges 
kockázatok aktualizált felmérésére vonatkozóan.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV II): 2010. szeptember 2.

210/2007. és 211/2007. számú petíciók

A korábban jelzettek szerint a Bizottság úgy határozott, hogy felkéri az egészségügyi és 
környezeti kockázatok tudományos bizottságát (SCHER), hogy készítsen véleményt a 
lakosság fluornak való kitettségéhez kapcsolódó esetleges kockázatok aktualizált felmérésére 
vonatkozóan.

E kérés nyomán az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottsága (SCHER) 
elfogadta előzetes véleményét. A 2008/721/EK bizottsági határozattal1 összhangban ez az 
előzetes vélemény jelenleg nyilvános konzultáció tárgya.   

Az előzetes vélemény a Bizottság szerverén keresztül nyilvánosan elérhető: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm

Az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottságának (SCHER) végleges 
véleménye 2010 vége előtt várható.

                                               
1 A Bizottság 2008. augusztus 5-i 2008/721/EK határozata a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a 
környezet területén a tudományos bizottságok tanácsadói szerkezetének kialakításáról és a 2004/210/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről, HL L 241., 2008.9.10.
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6.  A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz (REV III): 2011. március 29. 

210/2007. és 211/2007. számú petíciók

Az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottsága (SCHER) 
- 2010. május 18-án elfogadta előzetes véleményét:

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm;

- az előzetes véleményt 2010. szeptember 22-i határidővel nyilvános konzultációra1
bocsátotta;

- végleges véleményét a bizottság plenáris ülésén még nem fogadta el.

7. A Bizottságtól kapott válasz (REV IV): 2011. július 18.

210/2007. és 211/2007. számú petíciók

Az előzetes vélemény jóváhagyását és nyilvános konzultációt követően a tudományos 
bizottság (SCHER) – legutóbbi, 2011. májusi ülésén elfogadott – végleges véleménye jelenleg 
elérhető, és ezzel lezárul az e petícióval kapcsolatos korábbi levelezés is. A véleményt 
tartalmazó dokumentum és a kapcsolódó dokumentumok az alábbi weboldalon: 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm#
id3, a „Risk Assessment” (kockázatértékelés) címszó alatt hozzáférhetők.

8. A Bizottságtól kapott válasz (REV V): 2012. augusztus 30. 

Figyelembe véve az alábbiakat:

 a 0210/2007. számú petíció benyújtójának 2012. március 2-i elektronikus levele, 
beleértve az ír egészségügyi miniszterrel a víz fluorozásáról folytatott levelezést;

 a National Pure Water Association Ltd. 2012. március 26-i, a 0210/2007. számú 
petíciót támogató levele, amely tartalmazza a fluoros ivóvízkezelésről szóló 
nyilatkozatukat.

 A „Human Toxicity, Environmental Impact and Legal Implications of Water 
Fluoridation. Public Health Risks from Dietary Overexposure to Fluoride 
Compounds” (A víz fluorozásával kapcsolatos emberi toxicitás, környezeti hatás és 
jogi következmények. A fluorvegyületeknek való, étrendből eredő túlzott kitettség) 
című tanulmány. 

                                               
1 A Bizottság 2008. augusztus 5-i 2008/721/EK határozata a fogyasztók biztonsága, a közegészségügy és a 
környezet területén a tudományos bizottságok tanácsadói szerkezetének kialakításáról és a 2004/210/EK 
határozat hatályon kívül helyezéséről, HL L 241., 2008.9.10.
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A Bizottság a következőket kívánja megjegyezni:

Emlékeztetőül: az EU nem szabályozza konkrétan az ivóvíz egészségügyi célokból való 
fluorozásának gyakorlatát. Ezért a tagállamok hatáskörébe tartozik, hogy e gyakorlat 
kockázatainak kezelése érdekében megtegyék a szükséges lépéseket. Tekintettel arra, hogy 
csak három tagállam (beleértve Írországot) vagy azok részei folytatják ezt a gyakorlatot, ez 
nem egy olyan terület, amelyen belül a Bizottság harmonizált uniós fellépést tervezne a 
jövőben, mivel ez a szubszidiaritás és az arányosság elve alapján nem lenne indokolt. Más 
szóval sokkal hatékonyabb, ha bizonyos területeken a tagállamok járnak el, feltéve, hogy 
betartják az uniós jogszabályokat.

A Bizottság úgy véli, hogy az ivóvíz fluorozásának Írországban folytatott jelenlegi gyakorlata 
nem sérti az ivóvízről szóló 98/83/EK irányelv rendelkezéseit, mivel a koncentráció még a 
fogászati egészségügyi célokból történő fluor-hozzáadás után sem éri el a fluorra vonatkozó 
határértéket. 

Mindazonáltal a számos felmerülő tudományos kérdés miatt a Bizottság felkérte az 
egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottságát (SCHER), hogy értékelje e 
terület néhány konkrét szempontját, különös figyelemmel a kockázati profilra, az 
egészségügyi hatásokra, valamint az ivóvízben találhat fluornak és fluorozó szereknek való 
emberi kitettségre. Az egészségügyi és környezeti kockázatok tudományos bizottság 2011. 
május 16-án közzétette véleményét.

 (Lásd: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_122.pdf).

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nagyjából ebben az időben megváltoztatta az 
ivóvízminőségre vonatkozó iránymutatásait. A legújabb tudományos eredmények 
felülvizsgálatát követően a WHO fenntartotta a javasolt irányadó értéket, amely az ivóvízben 
1,5 mg literenkénti fluortartalmat engedélyezett. 

Összegzésül, sem a WHO sem a SCHER nem jutott arra a következtetésre, hogy az új 
tudományos bizonyítékok alapján meg kellene változtatni a fluorra vonatkozó határértéket az 
ivóvízről szóló irányelvben. Mindketten elismerik azonban, hogy vannak különleges 
szempontok, például a gyermekekhez hasonló veszélyeztetett csoportok – amelyek megfelelő 
kockázatkezelés hiányában nagyobb mennyiségű fluornak lehetnek kitéve – védelme. A fent 
említettek szerint a nemzeti hatóságok felelőssége megtenni a szükséges kockázatkezelési 
lépéseket. 

Ezért a Bizottság az ivóvízről szóló irányelv végrehajtásával foglalkozó szabályozási 
bizottság legutóbbi, 2012. április 30-i ülésén tájékoztatta a tagállamok illetékes hatóságait a 
SCHER véleményéről és a WHO iránymutatásairól, és felkérte a hatóságokat, hogy ezeket 
vegyék figyelembe az irányelv nemzeti szinten való végrehajtása során. 

A Bizottság továbbá elvégezte „Human Toxicity, Environmental Impact and Legal 
Implications of Water Fluoridation. Public Health Risks from Dietary Overexposure to 
Fluoride Compounds” (A víz fluorozásával kapcsolatos emberi toxicitás, környezeti hatás és 
jogi következmények. A fluorvegyületeknek való, étrendből eredő túlzott kitettség) című 
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tanulmány előzetes felülvizsgálatát. A jelentés számos kérdést felvetett és a különböző 
bizottsági szolgálatok hatáskörébe tartozó több jogalkotási területtel foglalkozik. A Bizottság 
azonban úgy véli, hogy a jelentés az ivóvízről szóló irányelv tekintetében nem változtat a fent 
vázolt következtetéseken. Mindazonáltal elismerjük, hogy a tudományos vita ezen – mint sok 
más – területen folyamatos, és új, érdemleges bizonyítékokat produkál, amelyeket gondosan 
nyomon kell követni. A Bizottság felkéri majd a WHO-t, hogy az ivóvízre vonatkozó 
iránymutatásainak újbóli felülvizsgálata során fordítson különös figyelmet a legújabb 
tudományos bizonyítékokra, többek között a fent említett jelentésre, valamint a National Pure 
Water Association Ltd. nyilatkozatában felvetett kérdésekre.

Az egyéb esetlegesen érintett jogalkotási területek tekintetében a Bizottság arra a 
következtetésre jutott, hogy a jelentés nem tartalmaz lényeges új információt, valamint hogy a 
jelentés alapján ebben a szakaszban nem lehet megállapítani egyéb uniós jogszabályok 
nyilvánvaló megsértését. 

A Bizottság különösen hangsúlyozza, hogy az ivóvíz fluorozása nem sértheti a 178/2002/EK 
rendeletet, az EU általános élelmiszerjogi szabályát. Mivel a gyakorlat megfelel az ivóvízről 
szóló irányelvnek, biztonságosnak ítélendő a konkrét uniós rendelkezések hatálya alá tartozó 
megfontolások szempontjából, amint ezt a 178/2002/EK rendelet 14. cikkének (7) bekezdése 
is kimondja. 

A gyakorlat ugyanakkor nem lehet ellentétes a gyógyszerészeti és kozmetikai termékekről 
szóló uniós jogszabályokkal, mivel e termékek – a 2001/83/EK irányelv 1. cikkében és a 
76/768/EGK irányelv 1. cikkében leírt – meghatározása nem terjed ki az ivóvízre.

Az élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról 
szóló 1924/2006/EK rendelet az élelmiszerek címkézése, megjelenítése vagy reklámozása 
tekintetében meghatározza a kereskedelmi tájékoztatásban szereplő önkéntes közleményekre 
vonatkozó szabályokat. Ezért ez az ivóvíz kötelező fluorozása szempontjából lényegtelen.

Európai Unió Alapjogi Chartájának állítólagos megsértése tekintetében meg kell jegyezni, 
hogy azon Szerződések alapján, amelyeken az Európai Unió alapul1, az Európai Bizottság 
nem rendelkezik általános hatáskörrel, hogy az alapjogok területén beavatkozhasson a 
tagállamok ügyeibe. Az Európai Unió Alapjogi Chartája nem vonatkozik az alapjogok 
állítólagos megsértésének valamennyi esetére. A Charta az 51. cikkének (1) bekezdése szerint 
kizárólag európai uniós jogszabályok végrehajtása során vonatkozik a tagállamokra. Az 
ivóvíz fluorozásának gyakorlata nem az ivóvízről szóló irányelv vagy bármely egyéb uniós 
jogszabály végrehajtásából ered. Ezért a Charta erre az esetre nem vonatkozik. 

Ami az Európa Tanács emberi jogokról és biogyógyászatról szóló egyezménye 5. cikkének 
alkalmazását illeti, a Bizottság nem jogosult ellenőrizni, hogy a tagállamok jogszabályai 
megfelelnek-e ennek az egyezménynek.

                                               
1 Az Európai Unióról szóló szerződés, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés


