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RÖVID INDOKOLÁS

A Vízügyi Keretprogram Irányelvből, mely 2000-ben lett elfogadva1, a felszín alatti víz 
minőség-értékelésének néhány szempontja kimaradt. Ez a „származékos irányelv” ezen 
hiányosságok pótlását célozza. Az irányelv célkitűzése a felszín alatti vízminőség 
ellenőrzésének harmonizálása, a felszín alatti víz szennyeződése ellenőrzésének és 
megelőzésének biztosítása érdekében. Az irányelv a szennyezőanyagok határértékeinek 
megállapítását írja elő a tagállamok számára, a felszín alatti víz kémiai állapotának 
ellenőrzése és értékelése, valamint a szennyeződési tendenciák visszafordítására vonatkozó 
intézkedések meghozatala érdekében.  

Ezt az irányelvet örömmel lehet fogadni. A felszín alatti víz fontos természeti forrás, amely 
ívóvízként, valamint az ipar és mezőgazdaság által is felhasználásra kerül, és amelyet a 
jelenlegi és jövőbeli használat érdekében védeni kell. Mindazonáltal javasolt néhány 
módosítás a természetben előforduló anyagok/szennyezőanyagok és azok természeti 
adottságainak köszönhető változatai háttérszintjének a figyelembevétele érdekében: Az 
emberi tevékenység által okozott szennyeződésre való különös tekintettel a tagállamoknak 
figyelembe kell venniük az anyagoknak/szennyezőanyagoknak és azok természetes 
változatainak természetes háttérszintjét.  

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

Jogalkotási állásfoglalás-tervezet

A Bizottság által javasolt szöveg2 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(5) preambulumbekezdés

(5) A minőségi előírások, a határértékek és a 
vizsgálati módszerek fejlesztésére van 
szükség annak érdekében, hogy a felszín 
alatti víztestek kémiai állapotának 
vizsgálatához kritériumokat lehessen 
megadni.

(5) A tagállamoknak ki kell fejleszteniük a 
minőségi előírásokat, a határértékeket és a 
vizsgálati módszereket a nemzeti és 
regionális feltételeket szem előtt tartva,
annak érdekében, hogy a felszín alatti 
víztestek kémiai állapotának vizsgálatához 
kritériumokat lehessen megadni.

  
1 HL L 327, 2000.12.22., 1.o.
2 HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

A Viz Keretirányelv szellemében a célban európai szinten kell megegyezni. Az elérésének 
speciális módja pedig jobb, ha a szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamok ügye 
marad.

Módosítás: 2
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) Ahol lehetséges, a tagállamok 
használják a meglévő statisztikai 
eljárásokat, amíg ezek megfelelnek a 
nemzetközi szabványoknak és 
hozzájárulnak az ellenőrzés eredményeinek 
a tagállamok közötti hosszútávú 
összehasonlíthatóságához.

Indokolás

A figyelmet és az energiákat a célok elérésére kell összpontosítani. A fölösleges bürokrácia, 
mint például a statisztikai eljárások megkettőzése, elkerülendő

Módosítás: 3
1. cikk, (2) albekezdés

Ezen irányelv előírja azon kívánalmat, 
hogy meg kell előzni vagy korlátozni kell a 
szennyező anyagoknak a felszín alatti 
vizekbe való közvetett bevezetését.

(c) egy intézkedési programot, melyet a 
tagállamoknak annak érdekében kell 
véghezvinniük, hogy megelőzzék vagy 
korlátozzák a szennyező anyagoknak a 
felszín alatti vizekbe való közvetett 
bevezetését.

Indokolás

Módosítás: 4
1. cikk, (2a) albekezdés (új)
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Ezen irányelv, amely a 2000/60/EK irányelv 
továbbfejlesztése, feltételezi, hogy a 
tagállamok és a vízkészletekkel való 
fenntartható gazdálkodásért felelős 
hatóságok meg fogják tenni az összes 
szükséges intézkedést azért, hogy 
meghatározzák és áttekintsék a felszín alatti 
vizek állapotát. Ezen intézkedések, melyeket 
a 2000/60/EK irányelv II. (2. pont), IV. és 
V. mellékletei határoznak meg, 
tartalmazzák a felszín alatti víztestek 
helyzetének és határolóinak 
meghatározását, illetve azok geológiai és 
hidrológiai jellemzését, az utánpótlási és 
regenerálódási kapacitást, a vízgyűjtő 
területeket, a vízkivételi helyeket, valamint 
a túlhasználat és szennyeződés kockázatait.

Indokolás

Mivel az a tervezet a 2000/60/EK irányelv továbbfejlesztése, tisztázni szükséges, hogy a 
Keretirányelv némely eszköze szükséges a felszín alatti vizek megfelelő védelméhez.

Módosítás: 5
2. cikk, (1) bekezdés

1. ‘határérték’ a felszín alatti vízben levő 
szennyezőanyag koncentrációs szintje, 
melynek túllépése a felszín alatti víztestnek 
vagy felszín alatti víztesteknek rossz kémiai 
állapotúként való meghatározását 
eredményezné.

1. ‘határérték’ a felszín alatti vízben levő 
szennyezőanyag koncentrációs szintje, 
melynek túllépése a felszín alatti víztestnek 
vagy felszín alatti víztesteknek rossz kémiai 
állapotúként való meghatározását 
eredményezné, mely figyelembe veszi e 
szennyezőanyag természetes háttérszintjét.

Indokolás

A felszín alatti víztestek határértékeinek értékelése során a tagállamoknak figyelembe kell 
venniük a természetesen előforduló anyagok/szennyezőanyagok (helyi) háttérszintjét.

Módosítás: 6
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2. cikk, (2) bekezdés

2. ´jelentős és tartósan emelkedő tendencia’ 
a szennyezőanyag koncentrációjának 
bármilyen statisztikailag jelentős 
növekedése a 2000/60/EK irányelv 8. 
cikkében említett ellenőrző program 
kezdetén mért koncentrációval 
összehasonlítva.

2. ´jelentős és tartósan emelkedő tendencia’ 
a szennyezőanyag koncentrációjának 
bármilyen statisztikailag jelentős 
növekedése a 2000/60/EK irányelv 8. 
cikkében említett ellenőrző program 
kezdetén mért koncentrációval 
összehasonlítva, figyelembe véve a minőségi 
előírásokat, határértékeket és a természetes 
körülményekből származó változatokat.

Indokolás

Azt az emelkedő tendenciát, amely csak a geológiai viszonyokkal kapcsolatos természetes 
vízhozam eredménye, nem lehet különös intézkedést igénylő tendenciának tekinteni.

Módosítás: 7
4. cikk, (1) bekezdés

1. A 2000/60/EK irányelv 5. cikke és annak 
II. Melléklete 2.1 és 2.2 szakasza alapján, és 
az ezen irányelv II. Mellékletében leírt 
eljárásnak megfelelően végrehajtandó 
jellemzési eljárás alapján, valamint a 
gazdasági és szociális költségek 
figyelembevételével, a tagállamoknak meg 
kell állapítaniuk 2005. december 22-ig az 
egyes szennyezőanyagokra vonatkozó 
határértékeket, mely felségterületükön a 
veszélyeztetett felszín alatti víztest 
csoportok vagy víztestek jellemzéséhez való 
hozzájárulásként határozható meg. A 
tagállamoknak legalább az ezen irányelv III. 
Mellékletének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagok határértékeit kell 
megállapítani. Ezek a határértékek többek 
között a felszín alatti víz állapota 
felülvizsgálatának lefolytatása céljából a 
2000/60/EK irányelv 5.cikk (2) bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelően 
használhatóak.

1. A 2000/60/EK irányelv 5. cikke és annak 
II. Melléklete 2.1 és 2.2 szakasza alapján, és 
az ezen irányelv II. Mellékletében leírt 
eljárásnak megfelelően végrehajtandó 
jellemzési eljárás alapján, valamint a 
gazdasági és szociális költségek és a 
legújabb tudományos eredmények
figyelembevételével, a tagállamoknak meg 
kell állapítaniuk 2005. december 22-ig az 
egyes szennyezőanyagokra vonatkozó 
határértékeket, mely felségterületükön a 
veszélyeztetett felszín alatti víztest 
csoportok vagy víztestek jellemzéséhez való 
hozzájárulásként határozható meg. A 
tagállamoknak legalább az ezen irányelv III. 
Mellékletének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagok határértékeit kell 
megállapítani. Ezek a határértékek többek 
között a felszín alatti víz állapota 
felülvizsgálatának lefolytatása céljából a 
2000/60/EK irányelv 5.cikk (2) bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelően 
használhatóak.

Ezek a határértékek nemzeti szinten Ezek a határértékek nemzeti szinten 
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állapíthatók meg, a folyó 
vízgyűjtőkerületének szintjén vagy a felszín 
alatti víztest csoportok illetve víztest 
szintjén.

állapíthatók meg, a veszélyeztetettnek 
tekintett folyó vízgyűjtőkerületének szintjén 
vagy a felszín alatti víztest csoportok illetve 
víztest szintjén.

Indokolás

Elengedhetetlen, hogy a tagállamok a határértékek meghatározása során a legújabb, pl. az 
orvostudomány, toxikológia, ökológia, stb. területeiről származó tudományos felfedezéseket 
figyelembe vegyék.

További pontosítás, hogy a határérték csak a veszélyben levőként jellemzett felszín alatti 
víztestekre vonatkozik.

Módosítás: 8
4. cikk, (1a) bekezdés (új)

1a. A nemzetközi vízgyűjtőkerületben 
található felszín alatti víztestek esetén az 
érintett tagállamoknak közösen kell 
meghatározniuk – speciális nemzeti és 
regionális körülmények ismeretében – a 
minőségi előírásokat, a határértékeket és az 
értékelési módszereket arra tekintettel, hogy 
kritériumokat adjanak meg a felszín alatti 
víztestek kémiai állapotának értékeléséhez.
Amennyiben a tagállamok nem tudnak 
megállapodásra jutni, a problémát a 
Bizottság elé terjesztik a 2000/60/EK 
irányelv 12 cikke értelmében, és a 
Bizottságnak hat hónap áll rendelkezésére 
a válaszadásra.

Indokolás

A tagállamok közötti nézeteltérés nem vezethet a tétlenséghez.

Módosítás: 9
5. cikk

1. A tendenciák meghatározása és az ilyen 
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tendenciák megfordításának kiindulópontja 
meghatározásának érdekében a 
tagállamoknak rendelkezniük kell 
ellenőrzési programokkal, amint azt a 
2000/60/EK irányelv 8. cikke előírja, hogy 
megfigyelhető legyen az összes emberi 
fogyasztásra és mezőgazdasági használatra 
szolgáló vízkivételi hely, különösen az olyan 
vízkivételi helyek, melyek több, mint 50 főt 
szolgálnak ki, és ezeknek a leltárát el kell 
készíteni, és egy áttekinthető és 
hozzáférhető nyilvántartásban kell tárolni.

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk a 
felszín alatti víztest csoportokban vagy 
felszín alatti víztestekben talált 
szennyezőanyagok koncentrációjának 
bármilyen jelentős és tartósan emelkedő 
tendenciáját, és meg kell határozniuk e 
tendencia megfordításának kiindulási 
pontját, ezen irányelv IV. Mellékletének 
megfelelően.

A tagállamoknak meg kell állapítaniuk a 
felszín alatti víztest csoportokban vagy 
felszín alatti víztestekben talált, az emberi 
tevékenység hatásából származó
szennyezőanyagok koncentrációjának 
bármilyen jelentős és tartósan emelkedő 
tendenciáját, és meg kell határozniuk e 
tendencia megfordításának kiindulási 
pontját, ezen irányelv IV. Mellékletének 
megfelelően.

A tagállamoknak azonosítaniuk kell a felszín 
alatti víztestekben, vagy víztestek 
csoportjaiban megtalálható 
szennyezőanyagok koncentrációinak 
bármely szignifikáns és tartós emelkedő 
tendenciáját, és meg kell határozniuk az ezen 
trendek visszafordításának kiindulópontját, a 
jelen irányelv IV függelékének megfelelően.

3. A tagállamoknak azonosítaniuk kell a 
felszín alatti víztestekben, vagy víztestek 
csoportjaiban megtalálható 
szennyezőanyagok koncentrációinak 
bármely szignifikáns és tartós emelkedő 
tendenciáját, és meg kell határozniuk az ezen 
trendek visszafordításának kiindulópontját, a 
jelen irányelv IV. mellékletének 
megfelelően.

4. A felszíni és felszín alatti vizekkel való 
integrált gazdálkodás elvével összhangban 
az illetékes hatóságok ellenőrzi a víztartó 
rétegek minden lehetséges túlhasználását és 
a talajvízszint csökkentésének a felszín 
alatti vizet szennyező anyagok 
koncentrációira, a vizes élőhelyekre 
valamint a védett területekre gyakorolt 
hatásait, és amennyiben szükséges, 
javaslatot kell tenni a szóban forgó felszín 
alatti víztest mesterséges vízpótlására.
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Indokolás

A tagállamoknak végre kell hajtaniuk a Víz Keretirányelvet, ha az új tervezet rendelkezéseit 
be akarják tartani. Csak akkor tudják a trendeket megállapítani, ha van megfelelő, szigorú és 
átlátható felszín alatti víz monitoring rendszerük.

A szennyezőanyagok jelentős és tartósan emelkedő tendenciájának megfordítására és 
megállapítására  vonatkozó igény nem valósítható meg minden esetben, például akkor, ha a 
tendencia a geológiai viszonyokkal kapcsolatos  természetes kibocsátás eredménye.

Módosítás: 10
6. cikk (1) bekezdés

6. A 2000/60/EK irányelv 11. cikk (3) 
bekezdésében kitűzött alapvető 
intézkedéseken felül a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy minden egyes 
vízgyűjtő-kerület intézkedési programja 
tartalmazza a felszín alatti vizek bármely, a 
hivatkozott irányelv VIII. mellékletének 1-6. 
pontjában felsorolt szennyezőanyag általi 
közvetett szennyezésének 
megakadályozását.

6. A 2000/60/EK irányelv 11. cikk (3) 
bekezdésében kitűzött alapvető 
intézkedéseken felül a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy minden egyes 
vízgyűjtő-kerület intézkedési programja 
tartalmazza a felszín alatti vizek bármely, a 
hivatkozott irányelv VIII. mellékletének 1-6. 
pontjában felsorolt szennyezőanyag általi 
közvetett szennyezésének 
megakadályozását. A tagállamoknak 
bátorítania kell azokat a 
kezdeményezéseket, és személyeket, akik az 
emberi tevékenységek fejlesztésével és a 
lakott területek bővítésével foglalkoznak, 
hogy vegyenek részt a társadalmi 
tájékoztatási és konzultációs folyamatban, 
melyet a 2000/60/EK irányelv 14. cikke ír 
elő, mivel nekik tisztában kell lenniük a 
felszín alatti vizek fogyasztását és 
használatát érintő gazdasági 
tevékenységeik jövőbeni hatásaival. A 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy ez 
az információ a társadalom rendelkezésére 
álljon annak érdekében, hogy 
hozzászólhassanak és tisztában lehessenek 
a víztartó rétegek használatával kapcsolatos 
koncessziókról és a víztartó rétegek 
állapotáról.
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Indokolás

A víztartó rétegek, melyek gyakran nehezen megújuló erőforrások, fenntarthatóságának 
minimális garanciája megkívánja, hogy mielőtt ezeknek a használatára sor kerülne, a 
vízhasználattal kapcsolatos gazdasági kezdeményezések igényeit meg kell határozni, hogy
ezek létjogosultságát és hatását ki lehessen számítani. Hasonlóan, a napjainkig folytatott 
gazdálkodás azt mutatja, hogy fontos, hogy az összes felhasználó tisztában legyen a 
koncessziókkal, az engedélyekkel és a víztartó rétegek állapotával, a Víz Keretirányelv által 
megkívánt módon, átlátható és részvételi elven működő gazdálkodással szemben támasztott 
követelmények szerint.

Módosítás: 11
6a cikk (új)

6a. cikk
A 2000/60/EK irányelv 9. cikke szerint a 

tagállamoknak olyan intézkedéseket kell 
hozniuk, hogy a felszín alatti vizek 
szennyezésének költsége a szennyezőre 
háruljon.
Ahol a belső piacokon forgalmazott 
termékek gyártása vagy használata a 
szennyezés forrása, a Bizottság olyan 
kezdeményezéseket tehet, az ilyen jellegű 
szennyezés forrására megfelelő és 
igazságos díjak kiszabása céljából.

Indokolás

A Víz Keretirányelv előírja a tagállamok számára, hogy adják tovább a vízhasználat költségét 
a „szennyező fizet” elvnek megfelelően. A tagállamoknak 2010-ig kell tájékoztatást adniuk, 
hogy ez milyen módon történik. A vegyi gyomirtószerek az egyes emberek és a helyi hatóságok 
által használt szennyezésnek egy jelentős forrása. Még a környezetbarát megoldások is 
nagyon ártalmasak a felszín alatti vizekre, bár ezek kevésbé ártalmasak a talaj élővilágára.

Módosítás: 12
8. cikk (1a) bekezdés (új)

Azon területek meghatározásának 
érdekében, ahol további ipari vagy 
településfejlesztés fog folyni, és a trendek 
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visszafordítása végrehajtásának és 
minőségének biztosítása érdekében fontos, 
hogy a tagállamok hozzanak létre közös 
módszert a víztartó rétegek 
nyilvántartására, tekintettel az Inspire 
program fejlesztéseire. Addig is a 
tagállamoknak meg kellene kezdeniük az 
adatfeldolgozást, amint ez az irányelv 
hatályba lép.

Indokolás

Szükség van az adatgyűjtés olyan módszertanának kidolgozására, mely szem előtt tartja az 
Inspire program bevezetését, mely a felszín alatti vizek digitális megjelenítését célozza, és 
amelyről jelenleg tárgyal a Parlament. A tagállamoknak ezért be kell kapcsolódniuk az 
adatgyűjtési módszerekbe.

Módosítás: 13
I. melléklet, táblázat, 3. sor, 3. oszlop (új)

Ez a szabvány nem alkalmazható a biocid 
termékek aktív összetevőiként bejegyzett 
természetesen előforduló anyagokra, és 
azokra, amelyek természetes háttérszintje 
magasabb, mint a javasolt minőségi előírás.

Indokolás

Néhány aktív összetevő, melyek biocid termékekben való használata engedélyezett, 
természetesen előforduló anyag (pl. nátrium klorid, jód, ezüst, réz, stb.). Ezért abban a 
környezetben, ahol ilyen természetes anyagok fordulnak elő, ezeknek a szomszédos felszín 
alatti vízekben való jelenléte sokkal nagyobb mértékű, mint a javasolt 0.1 µg/l határérték. Így 
csak a természetes háttérérték lenne kifejezve. Ezenfelül a nátrium klorid (konyhasó) és jód a 
tengervízben nagy tömegben fordulnak elő. Ezért nincs értelme e természetben előforduló 
anyagokra vonatkozó határértékek előírásának, akkor sem, ha azok biocid termékekben való 
használata engedélyezett.

Módosítás: 14
III melléklet, B rész, 2.3 szakasz

2.3) A mód, ahogyan a gazdasági és a 2.3 Az arra vonatkozó indoklás, ahogyan a 
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társadalmi költségeket figyelembe vették a 
határértékek megállapítása során.

gazdasági és a társadalmi költségeket 
figyelembe veszik, amikor a felszín alatti 
vizek jó vegyi állapotának elérését célzó 
intézkedéseket értékelik.

Indokolás

A gazdasági és szociális költségeknek nem szabad a határértékek meghatározása során nem 
szabad figyelembe venni, de a jó állapot elérése érdekében meghozandó intézkedések 
értékelésekor figyelembe kell azokat venni.
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