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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslatának indoka

A 2000 decemberében elfogadott „víz keretirányelv” (VKI) célja a vízminőség további 
romlásának megakadályozása és a vízi környezet fokozott védelme. Az irányelv általános 
jelleggel tűzi ki célul a szennyezés elleni küzdelmet, és ennek érdekében a kémiai szennyezés 
fokozatos csökkentését írja elő, különösen az olyan elsőbbséggel kezelt (elsőbbségi) anyagok 
és elsőbbséggel kezelt veszélyes anyagok bevezetésének, kibocsátásának és veszteségének 
megszüntetését vagy fokozatos kiküszöbölését, amelyek a vízi környezet számára vagy azon 
keresztül elfogadhatatlan kockázatot jelentenek.

A vízpolitika végrehajtása vízgyűjtő kerületekre vonatkozó gazdálkodási terveken alapul. A 
tagállamoknak be kell vezetniük a szükséges intézkedéseket a felszíni víztestek állapota 
romlásának megakadályozása érdekében, illetve minőségük helyreállítása és javítása 
érdekében.

E javaslat célja - a VKI 16. cikke (7) bekezdésének végrehajtásaként - az, hogy a vízre 
vonatkozó környezetminőségi előírások (KME) létrehozásával, azaz egy adott anyag 
toxicitására, ellenállóképességére és bioakkumulációs képességére vonatkozó információkon, 
illetve a környezetben való továbbélésére vonatkozó adatokon alapuló koncentrációs 
határértékekkel ellenőrizhető és biztosítható legyen a védelem magas fokának megvalósulása, 
az ember, a növényvilág és az állatvilág számára megfelelő védelem biztosítása érdekében.

A KME-k célja a környezetminőség védelme és javítása, és egyúttal a belső piaci gazdasági 
feltételek összehangolása, tekintettel arra, hogy az egyes tagállamokban meghatározott 
előírások között jelentős különbségek vannak.

Mezőgazdasági eredetű szennyező anyagok 

A szennyezőanyagok különböző forrásokból kerülhetnek a környezetbe: mezőgazdaság, 
iparágak (nehézfémek, oldószerek), égetés stb.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleménye a mezőgazdasági eredetű 
vízszennyezésekre, és pontosabban a növényvédő szerekre koncentrál, mivel az irányelvre 
irányuló javaslat a műtrágyákat nem érinti.

A növényvédő szereket gyakran felelősnek tartják a felszíni és parti vizek ökológiai 
állapotának romlásáért, mivel sokáig képesek jelen maradni a környezetben, és nagy 
távolságokra juthatnak el. Az ilyen típusú szennyezés diffúz, nehezen meghatározható, mivel 
lefolyásokból, a talajban és a levegőben történő közvetlen veszteségekből és a növények eső 
általi lemosásából erednek. 

Az elsőbbségi anyagokra vonatkozó listában (I. melléklet, A rész) számos növényvédő szer 
található : 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 33. Ezek közül egyeseket már nem 
használnak a mezőgazdaságban, de jelenlétük még ma is kimutatható egyes folyók 
hordalékában. A többi 8 szennyezőanyag, amelyet az irányelv-tervezet érint (I. melléklet, B
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rész) növényvédő szer.

A vízi környezetben mindig nagy mennyiségű növényvédő szer található, ezért a 
mezőgazdaságban elsőbbségben kellene részesíteni a környezetre nem veszélyes anyagokat, a 
leghatékonyabb alkalmazási technikákat, a földek és a vízfolyások közötti védőzónák 
jelenlétét, a permetezésből származó, légi úton történő szétterjedésének korlátozását… Ezeket 
a kérdéseket nagyrészt kezelni fogják a növényvédő szerekre vonatkozó tervezetek, amelyek 
elfogadása folyamatban van.

Az előadó álláspontja

A vízre vonatkozóan környezetminőségi előírásokat bevezető irányelv-javaslatot nem lehet 
elkülönítve vizsgálni, hiszen a környezet védelmére irányuló intézkedések jelentős része 
meglévő vagy elfogadás alatt lévő, más közösségi jogi aktus hatálya alá tartozik. 

Annak érdekében tehát, hogy a mozaik minden egyes darabja tökéletesen illeszkedjen a 
többivel, ügyelni kell arra, hogy ne keletkezzenek ellentmondások a többi közösségi 
jogszabály előírásaival és rendelkezéseivel, illetve arra, hogy ne legyen átfedés az 
elkövetkező hónapokban elfogadásra kerülő tervezetekkel. 

Ezért figyelemmel kell lenni a következő hatályos jogszabályokra: az ivóvíz minőségéről 
szóló 80/778/EGK irányelvre, a növényi eredetű gyógyszerek forgalomba helyezésének 
engedélyezéséről szóló 91/414/EGK irányelvre, az 1996-ban elfogadott IPPC (Integrated 
Pollution Prevention and control) irányelvre, a „víz keretirányelvre” (2000/60/EK) és az 
elfogadás alatt álló tervezetekre, pl. a REACH irányelvre, a növényvédő szerek fenntartható 
felhasználására vonatkozó tematikus stratégiára, a növényvédő szerek fenntartható 
felhasználásáról szóló irányelvre, a növényvédő szerekről szóló irányelv felülvizsgálatára.

Jelenleg mindazonáltal nehéz meghatározni, hogy ezen egyéb kiegészítő jogi aktusok 
végrehajtása lehetővé teszi-e a víz keretirányelv célkitűzéseinek megvalósítását, vagy a 
közösségi fellépés továbbra is szükséges marad. Ezért a jelenleg létező jogszabályok formális 
értékelésére lenne szükség a meglévő hiányok pótlása, javítások előterjesztése, illetve a vízzel 
kapcsolatos európai politika és tágabban a környezetvédelmi politika valóba integrált 
megközelítésének előmozdítása érdekében.

AZ Európai Bizottság azt választotta, hogy egy olyan javaslatot terjesztett elő, amely 
megelégszik közösségi szinten harmonizált KME-k bevezetésével, anélkül, hogy a meglévő 
közösségi szabályozáson túlmenő, kiegészítő „kibocsátás-ellenőrzéseket” vezetne be. Ezáltal 
a tagállamokra bízza az egyéb szennyezőanyagokra vonatkozó szabályok nemzeti szinten 
történő meghatározását. Ez a megoldás, amely állítólag a gazdasági szempontból a lehető 
legrugalmasabb és legarányosabb, megkérdőjelezhető, mivel a Bizottság kifejezetten a 
gazdasági feltételek harmonizációjával és a tagállamok adminisztratív terheinek 
csökkentésével érvel a KME-k bevezetésének igazolása céljából.

A KME-k a szárazföldi vizekre (folyók, tavak) és az átmeneti vizekre (parti vizek) 
vonatkoznak. A VKI 16. cikkének (7) bekezdése a Bizottság számára a következőt írja elő: 
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„javaslatokat terjeszt elő az elsőbbségi anyagok felszíni vizekben, üledékben és biótában jelen 
lévő koncentrációjára vonatkozó minőségi előírásokra”.

Az előterjesztett javaslat viszont a felszíni vizekre koncentrál, mivel a Bizottság szerint három 
anyag kivételével nem állnak rendelkezésre részletes és megbízható információk az anyagok 
biótában és üledékben való jelenlétéről. Ezért ismét a tagállamok feladata, hogy a közösségi 
szinten bevezetett KME-ket kiegészítsék, de felmerül a kérdés, hogy milyen eszközökkel 
rendelkeznek ennek megvalósításához.
Ez a választás sajnálatos, mivel sok szennyezőanyag rakódik le és halmozódik fel a folyók 
medrében, amelyek a felszín alatti vizekbe történő infiltrációnak és azokban történő 
szennyezésnek, illetve a szennyezőanyagok nagyarányú diffúziójának a veszélyét okozhatják, 
amely kotort folyók esetében akár a parti zónáig is terjedhet. 

Az előadó arra is felhívja a figyelmet, hogy az anyagok és a környezetük közötti 
kölcsönhatásokat nem vették figyelembe. 

Az előadót aggodalommal tölti el a tagállamok számára fenntartott azon lehetőség, hogy a 
határértékek túllépésére átmeneti területeket határozhatnak meg. Az iparágaknak ugyanis létre 
kell hozniuk olyan létesítményeket, ahol a bevezetéseiket kezelik vagy ártalmatlanítják annak 
érdekében, hogy az utóbbiak megfeleljenek a meghatározott előírásoknak, tehát ez az eltérés 
nem látszik szükségesnek. Ami a mezőgazdasági tevékenységet illeti, nehéz az egyes 
bevezetési pontokat azonosítani. 

Két fajta harmonizált KME-t határoztak meg: egy KME-t, amely a megengedhető legnagyobb 
koncentráción alapul, és amely a rövid távú szennyezést ellenőrizni hivatott, továbbá egy, az 
éves átlagon alapuló előírást. 

A szennyező anyagok koncentrációjára vonatkozó mérések nyilvántartásokban feltüntetendő 
referencia-időszaka egy év, illetve három év a növényvédő szerek esetében, mivel az 
alkalmazott mennyiségek és a természetben történt veszteségek évről évre változnak az 
éghajlati viszonyok függvényében. 

Ugyanakkor nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a szennyezés kockázata akkor a legnagyobb, 
ha egy elsőbbségi anyag ugyanazon a helyen, ugyanakkor való ismételt felhasználása történik, 
ami kifejezetten érvényes a növényvédő szerekre, amelyeket márciustól szeptemberig 
alkalmaznak a mezőgazdaságban. Az ökoszisztémák romlása pedig éppen a növényvédő 
szerek legintenzívebb felhasználási időszakában lehet visszafordíthatatlan és nagyon káros. 
Ezért hároméves viszonylatban kellene átlagot képezni a növényvédő szerek esetében, 
mégpedig az alkalmazási időszakban mért koncentrációk átlagát.

Végül, mivel az elsőbbségi anyagok kibocsátását, bevezetését és veszteségét fokozatosan 
csökkenteni kell, vagy meg kell szüntetni, a tagállamoknak a nyilvántartásuk elkészítésekor 
egy megfelelő ütemtervet is meg kell határozniuk e célkitűzés elérése érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK
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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy 
állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő módosításokat:

Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) Az Európai Közösség létrehozásáról 
szóló szerződés 174. cikkének megfelelően, 
a közösségi környezetpolitikának az 
elővigyázatosság és a megelőző cselekvés 
elvén, a környezeti károk lehetőség szerint 
forrásuknál történő kiigazítása elvén, 
valamint „a szennyező fizet” elven kell 
alapulnia.

Módosítás: 2
(1a) preambulumbekezdés (új)

(1a) A megfelelően végzett kisipari jellegű 
biogazdálkodásra szükség van a jó 
vízminőség biztosítása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Jan Mulder

Módosítás: 3
(4a) preambulumbekezdés (új)

(4a) A 2000/60/EK irányelv 11. cikkének 
(4) bekezdésében és a VI. melléklet 
intézkedési programról szóló B. részében 
szerepel a kiegészítő intézkedéseknek egy 
olyan nem kizárólagos listája, amelyeket a 
tagállamok az intézkedési program 
részeként elfogadhatnak, ilyenek többek 
között a következők:
- jogi eszközök,

  
1A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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- igazgatási eszközök, és
- tárgyalás útján létrehozott 
környezetvédelmi egyezmények

Indokolás

Az értékek gyakori túllépésének esetére a jogi eszközökön túlmenően a vízügyi keretirányelv 
(2000/60/EK) 11. cikkének (4) bekezdésében és VI. mellékletének B. részében körülírt 
„kiegészítő” intézkedéseket is meg kell említeni lehetséges megoldásként, mivel az 
önkéntesebb, ösztönző intézkedések gyakran hatékonyabbak a szigorú, jogi megközelítésnél. 
Ez segíteni fog az irányelv mint olyan, valamint általában véve a környezetről szóló 
jogszabályok közös talajának megszilárdításában. 

Módosítás: 4
(5a) preambulumbekezdés (új)

(5a) Mivel a többi közösségi jogi aktus még 
nem került teljes egészében elfogadásra 
vagy alkalmazásra, jelenleg nehéz 
meghatározni, hogy e politikák 
végrehajtása lehetővé teszi-e a víz 
keretirányelv célkitűzéseinek 
megvalósítását, vagy a közösségi fellépés 
továbbra is szükséges marad. Ezért hasznos 
lenne a jó vízminőséget közvetlenül vagy 
közvetetten célul kitűző valamennyi 
közösségi jogi aktus koherenciájának és 
hatékonyságának formális értékelése.

Módosítás: 5
(7) preambulumbekezdés 

(7) A közösség érdek figyelembevételével és 
a felszíni vizek védelmének hatékonyabb 
szabályozása érdekében helyénvaló, hogy az 
elsőbbségi anyagnak minősített szennyező 
anyagok vonatkozásában az KME-eket 
közösségi szinten határozzák meg, míg –
adott esetben – a többi szennyező anyagra 
vonatkozó szabályok kidolgozását nemzeti 
szinten a tagállamokra bízzák, a megfelelő 
közösségi szabályok alkalmazására is 
figyelemmel. Mindenesetre, a 76/464/EGK 
irányelv mellékletének I. listájában szereplő 

(7) A közösség érdek figyelembevételével és 
a felszíni vizek védelmének hatékonyabb 
szabályozása érdekében helyénvaló, hogy az 
elsőbbségi anyagnak minősített szennyező 
anyagok vonatkozásában az KME-eket 
közösségi szinten határozzák meg, míg a 
többi szennyező anyagra vonatkozó 
szabályok kidolgozását nemzeti szinten a 
tagállamokra bízzák, a megfelelő közösségi 
szabályok alkalmazására is figyelemmel. 
Mindenesetre, a 76/464/EGK irányelv 
mellékletének I. listájában szereplő egyes 
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egyes veszélyes anyagok kibocsátására 
vonatkozó határértékekről és minőségi 
célkitűzésekről szóló, 1986. június 12-i 
86/280/EGK tanácsi irányelv hatálya alá 
tartozó nyolc szennyező anyag, amely 
anyagcsoport tekintetében 2015-re el kell 
érni a jó kémiai állapotot, nem szerepel az 
elsőbbségi anyagok jegyzékében. Az 
említett szennyező anyagok vonatkozásában 
megállapított közös előírások hasznosnak 
bizonyultak, és helyénvaló fenntartani ezen 
előírások közösségi szintű szabályozását

veszélyes anyagok kibocsátására vonatkozó 
határértékekről és minőségi célkitűzésekről 
szóló, 1986. június 12-i 86/280/EGK tanácsi 
irányelv hatálya alá tartozó nyolc szennyező 
anyag, amely anyagcsoport tekintetében 
2015-re el kell érni a jó kémiai állapotot, 
nem szerepel az elsőbbségi anyagok 
jegyzékében. Az említett szennyező anyagok 
vonatkozásában megállapított közös 
előírások hasznosnak bizonyultak, és 
helyénvaló fenntartani ezen előírások 
közösségi szintű szabályozását

Módosítás: 6
(10) preambulumbekezdés 

(10) A biótában és az üledékben lévő 
elsőbbségi anyagok koncentrációjára 
vonatkozó átfogó és megbízható közösségi 
adatok hiányában, valamint figyelembe véve 
azt a tényt, hogy a felszíni vízre vonatkozó 
információk alapján úgy tűnik, kielégítő 
módon biztosítani lehet a széles körű 
védelmet és a szennyezés hatékony 
csökkentését, a KME értékhatárokat jelen 
helyzetben csak a felszíni vízre kell 
megállapítani. A hexaklór-benzol, a 
hexaklór-butadin és a higany esetében 
azonban a közvetett hatásokkal és a 
másodlagos mérgezéssel szemben, pusztán a 
felszíni vízre vonatkozó környezetminőségi 
előírások révén nem lehet közösségi szinten 
megfelelő védelmet biztosítani. Így ezen 
anyagok esetében biótákra vonatkozó KME-
t kell megállapítani. Az ellenőrzési 
stratégiájuk végrehajtása során való
megfelelő rugalmasság biztosítása 
érdekében, a tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy az említett KME-ket 
megvizsgálják, és ellenőrizzék azok 
betartását a biótában, vagy hogy azokat 
felszíni vízre vonatkozó KME-re alakítsák 
át. A tagállamok feladata továbbá, hogy az 
üledék és bióta vonatkozásában KME-ket
dolgozzanak ki, amennyiben a közösségi 
szinten meghatározott KME -t ki kell 

(10) A biótában és az üledékben lévő 
elsőbbségi anyagok koncentrációjára 
vonatkozó átfogó és megbízható közösségi 
adatok hiányában, valamint figyelembe véve 
azt a tényt, hogy a felszíni vízre vonatkozó 
információk alapján úgy tűnik, kielégítő 
módon biztosítani lehet a széles körű 
védelmet és a szennyezés hatékony 
csökkentését, a KME értékhatárokat jelen 
helyzetben csak a felszíni vízre kell 
megállapítani. A hexaklór-benzol, a 
hexaklór-butadin és a higany esetében 
azonban a közvetett hatásokkal és a 
másodlagos mérgezéssel szemben, pusztán a 
felszíni vízre vonatkozó környezetminőségi 
előírások révén nem lehet közösségi szinten 
megfelelő védelmet biztosítani. Így ezen 
anyagok esetében biótákra vonatkozó KME-
t kell megállapítani. A többi anyag esetében
a tagállamok feladata, hogy az üledék és 
bióta vonatkozásában egyedi ellenőrzési 
programokat alakítsanak ki. Ugyanis, 
lévén, hogy az üledékek és a bióták továbbra 
is fontos tényezők bizonyos anyagok 
tagállami vizsgálata során az antropogén 
tevékenységek hosszú távú hatásainak és az 
általuk elindított folyamatok értékelésében, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a 
bióták és az üledékek szennyezettségi szintje 
ne emelkedjen. 
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egészíteni, vagy legalábbis célszerű lenne 
azt megtenni. Lévén, hogy az üledékek és a 
bióták továbbra is fontos tényezők bizonyos 
anyagok tagállami vizsgálata során az 
antropogén tevékenységek hosszú távú 
hatásainak és az általuk elindított 
folyamatok értékelésében, a tagállamoknak 
továbbá biztosítaniuk kell, hogy a bióták és 
az üledékek szennyezettségi szintje ne 
emelkedjen. 

Módosítás: 7
2. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 1. ALBEKEZDÉS

1. A tagállamok biztosítják, hogy felszíni 
vizeik összetétele megfeleljen az I. melléklet 
A. részében szereplő elsőbbségi anyagokra 
vonatkozó, éves átlagban és maximálisan 
megengedhető koncentrációban kifejezett 
környezetminőségi előírásoknak, valamint 
az I. melléklet B. részében felsorolt 
szennyező anyagokra vonatkozó 
környezetminőségi előírásoknak.

1. A tagállamok biztosítják, hogy felszíni 
vizeik összetétele megfeleljen az I. melléklet 
A. részében szereplő elsőbbségi anyagokra 
vonatkozó, éves átlagban, vagy a 
91/414/EGK és a 2003/53/EK irányelvben1 

meghatározott szennyező anyagok esetében 
a felhasználási időszak átlagában és 
maximálisan megengedhető koncentrációban 
kifejezett környezetminőségi előírásoknak, 
valamint az I. melléklet B. részében felsorolt 
szennyező anyagokra vonatkozó 
környezetminőségi előírásoknak.
1. A tagállamok biztosítják, hogy felszíni 
vizeik összetétele megfelel az I. melléklet 
„A” részében szereplő elsőbbségi anyagokra 
vonatkozó, éves átlagban a mennyiség 
szezonális változékonyságaihoz és az 
anyagfelhasználáshoz igazítva, és 
maximálisan megengedhető koncentrációban 
kifejezett környezetminőségi előírásoknak, 
valamint az I. melléklet „B” részében 
felsorolt szennyező anyagokra vonatkozó 
környezetminőségi előírásoknak. 

_____________________
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 
18-i 2003/53/EK irányelve az egyes veszélyes 
hatóanyagok és készítmények forgalomba 
hozásának és felhasználásának korlátozásáról szóló 
76/69/EGK tanácsi irányelv huszonhatodik 
módosításáról (HL L 178, 2003.7.17., 24.o.).
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Indokolás

Az átlag kiszámítása során figyelembe kell venni azokat a körülményeket, hogy a növényvédő 
szerek mezőgazdaságban történő felhasználása jellegét tekintve szezonális, valamint azt, hogy 
az átmeneti vizek esetében a szennyező anyagok koncentrációs szintjei – mennyiségeikkel 
összhangban – jelentősen eltérnek. Mivel a nyári hónapokban nemigen van csapadék, az első 
esőzések lényegesen magasabb mennyiségeket hordoznak. 

Módosítás: 8
2. CIKK, (1) BEKEZDÉS, 2a. ALBEKEZDÉS (új)

A tagállamoknak fejleszteniük kell az 
elsőbbségi anyagok forrásáról és a 
szennyezési utakról rendelkezésünkre álló 
ismereteket és adatokat, a célzott és 
hatékony ellenőrzési lehetőségek 
azonosítása érdekében.

Módosítás: 9
2. CIKK (1a) BEKEZDÉS (új)

(1a) Amennyiben a vízfolyás egynél több 
tagállamon halad keresztül, a 
vízfolyásokban lejjebb elhelyezkedő 
tagállamok szankcionálásának elkerülése 
érdekében meg kell szervezni az ellenőrző 
programok és az összeállított nemzeti 
nyilvántartások koordinációját.

Módosítás: 10
2. CIKK (3a) BEKEZDÉS (új)

(3a) A tagállamoknak meg kell felelniük az 
emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről 
szóló 98/83/EK irányelvnek1, és az ivóvíz 
kivételére használt felszíni víztestekkel a 
2000/60/EK irányelv 7. cikkének 
megfelelően kell gazdálkodniuk. Ezek a 
követelmények a legtöbb anyag esetében a 
környezetminőségi előírásoknál szigorúbb 
előírások kötelező tiszteletben tartását 
követelik meg. 
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1 HL L 330., 1998.12.5. Az 1882/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 
2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

Módosítás: 11
3. CIKK 

3. cikk törölve
Értéktúllépésre kijelölt átmeneti terület

(1) A tagállamok értéktúllépésre átmeneti 
területeket jelölnek ki, ahol egy vagy több 
szennyező anyag koncentrációja esetében 
megengedett a vonatkozó 
környezetminőségi előírásokban 
meghatározott értékhatárok túllépése, 
amennyiben azok nem érintik a 
fennmaradó felszíni víztest említett 
előírásoknak való megfelelését.
(2) A tagállamok minden esetben 
meghatározzák a szennyvíz-kibocsátási 
pontokkal szomszédos felszíni víztest azon 
részének kiterjedését, amelyet ilyen 
átmeneti területként jelöltek meg, 
figyelembe véve a közösségi jog vonatkozó 
rendelkezéseit. 
A tagállamok a 2000/60/EK irányelv 13. 
cikkének megfelelően elkészített vízgyűjtő-
gazdálkodási tervben minden esetben 
ismertetik a víztest e célra kijelölt részét.
(3) A tagállamok felülvizsgálják a 96/61/EK 
irányelvben említett engedélyeket, illetve a 
2000/60/EK irányelv 11. cikke (3) 
bekezdésének g) pontjában említett előzetes 
szabályozásokat abból a célból, hogy 
fokozatosan csökkentsék az (1) bekezdés 
szerint az elsőbbségi anyagok bevezetésével 
érintett víztesteken kijelölt átmeneti 
területek kiterjedését.
(4) A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 21. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban meghatározhatja a 
tagállamok által az átmeneti területek 
megállapítására használandó módszert.
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Módosítás: 12
4. CIKK (1a) BEKEZDÉS (új)

(1a) A tagállamok olyan egyedi ellenőrző 
programokat állítanak össze az üledékek és 
a bióták vonatkozásában, amelyek a 
szervezetek szezonális változékonyságainak 
megfelelően meghatározzák az elemzendő 
fajokat és szerkezeteket, valamint az 
eredmények kifejezésének formáját.

Módosítás: 13
4. CIKK, 2. BEKEZDÉS, MÁSODIK ALBEKEZDÉS

A 94/414/EGK irányelv által szabályozott 
elsőbbségi anyagok vagy szennyező 
anyagok tekintetében azonban a 
bejegyzéseket a 2007-es, 2008-as és 2009-es 
évek átlagában lehet számolni.

A 94/414/EGK irányelv által szabályozott 
elsőbbségi anyagok vagy szennyező 
anyagok tekintetében azonban a 
bejegyzéseket a 2007-es, 2008-as és 2009-es 
évek jelentős időszakainak átlagában lehet 
számolni.

Indokolás

Az átlag kiszámítása során figyelembe kell venni azokat a körülményeket, hogy a növényvédő 
szerek mezőgazdaságban történő felhasználása jellegét tekintve szezonális, valamint azt, hogy 
az átmeneti vizek esetében a szennyező anyagok koncentrációs szintjei – mennyiségeikkel 
összhangban – jelentősen eltérnek. Mivel a nyári hónapokban nemigen van csapadék, az első 
esőzések lényegesen magasabb mennyiségeket hordoznak. 

Módosítás: 14
4. CIKK, 4. BEKEZDÉS, MÁSODIK ALBEKEZDÉS

A frissített nyilvántartásokban szereplő 
értékek megállapítására vonatkozó 
referencia időszak az elemzés elkészítésére 
kitűzött évet megelőző év. A 94/414/EGK 
irányelv által szabályozott elsőbbségi 
anyagok vagy szennyező anyagok 
tekintetében az adatokat az említett elemzés 
elkészítését megelőző három év átlagában 

A frissített nyilvántartásokban szereplő 
értékek megállapítására vonatkozó 
referencia időszak az elemzés elkészítésére 
kitűzött évet megelőző év. A 94/414/EGK 
irányelv által szabályozott elsőbbségi 
anyagok vagy szennyező anyagok 
tekintetében az adatokat az említett elemzés 
elkészítését megelőző három év jelentős 
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lehet számolni. időszakainak átlagában lehet számolni.

Indokolás

Az átlag kiszámítása során figyelembe kell venni azokat a körülményeket, hogy a növényvédő 
szerek mezőgazdaságban történő felhasználása jellegét tekintve szezonális, valamint azt, hogy 
az átmeneti vizek esetében a szennyező anyagok koncentrációs szintjei – mennyiségeikkel 
összhangban – jelentősen eltérnek. Mivel a nyári hónapokban nemigen van csapadék, az első 
esőzések lényegesen magasabb mennyiségeket hordoznak. 

Módosítás: 15
4. CIKK (4a) BEKEZDÉS (új)

(4a) Mivel az elsőbbségi anyagok 
kibocsátásait, bevezetéseit és veszteségeit 
fokozatosan csökkenteni kell, vagy meg kell 
szüntetni, szükséges, hogy a tagállamok a 
nyilvántartásukat egy e célok eléréséhez 
megfelelő ütemtervvel is kiegészítsék. 

Módosítás: 16
4. CIKK (5) BEKEZDÉS

(5) A Bizottság ellenőrzi, hogy a 
nyilvántartásban feltüntetett kibocsátások, 
bevezetések és veszteségek 2025-re 
megfelelnek-e a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikke (1) bekezdése a) albekezdésének iv. 
pontjában meghatározott csökkentésre, 
illetve megszüntetésre vonatkozó 
kötelezettségnek.

(5) A Bizottság ellenőrzi, hogy a 
nyilvántartásban feltüntetett kibocsátások, 
bevezetések és veszteségek 2025-re 
megfelelnek-e a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikke (1) bekezdése a) albekezdésének iv. 
pontjában meghatározott csökkentésre, 
illetve megszüntetésre vonatkozó 
kötelezettségnek. A Bizottság félidőben 
konkrét intézkedéseket fog javasolni, 
amennyiben megállapítja, hogy az ezen 
irányelvben foglalt intézkedéseket nem 
alkalmazzák, vagy a kitűzött célok nem 
valósultak meg.

Módosítás: 17
4. CIKK (6) BEKEZDÉS

(6) A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 21. (6) A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 21. 
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cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban meghatározhatja a 
tagállamok által a nyilvántartások 
elkészítésekor alkalmazandó módszert.

cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban meghatározza az 
elemzésekhez szükséges műszaki 
specifikációkat és a tagállamok által a 
nyilvántartások elkészítésekor alkalmazandó 
módszert.

Módosítás: 18
4A. CIKK (új)

4a. cikk
A végrehajtás ellenőrzése

A környezetminőségi előírások által 
rögzített értékek gyakori túllépése esetén a 
tagállamoknak azonosítaniuk kell a forrást 
és a különböző jogszabályok, mint pl. a 
növényvédő szerek forgalomba hozataláról
szóló 91/414/EGK irányelv, illetve a 
96/61/EK irányelv, alapján rendelkezésre 
álló hatékony, arányos és elrettentő 
intézkedéseket kell elfogadniuk a vízi 
környezetre kockázatot jelentő egyes 
anyagok forgalomba hozatalának és 
felhasználásának korlátozása érdekében.

Módosítás: 19
4B CIKK (új)

4b. cikk
Felülvizsgálat

Amint a nyilvántartások nyilvánosságra 
hozatala és frissítése megtörtént a 4. 
cikknek megfelelően, az Európai Bizottság 
felülvizsgálja az elsőbbségi anyagok 
listáját. 
A nyilvántartások eredményeinek 
függvényében intézkedéseket kell bevezetni 
a legtöbb problémát okozó anyagok 
vonatkozásában. 
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Módosítás: 20
9a. CIKK (új)

9a. cikk
Kiegészítő közösségi fellépés 

A Bizottság egyértelmű és átlátható 
eljárásokat vezet be, amelyek ésszerű és 
kifejezett keretéül szolgálnak a tagállamok 
által az elsőbbségi anyagokról történő 
adatszolgáltatásnak, amelyek 
alátámasztanák a közösségi döntéshozatalt, 
és a jövőben harmonizált KME-k 
meghatározását tennék lehetővé az üledék 
és a bióta vonatkozásában, valamint a 
kibocsátás kiegészítő ellenőrzéseit.

Módosítás: 21
I. MELLÉKLET, C. RÉSZ, 2. PONT

2. 6. és 7. oszlop: Egy felszíni víztest akkor 
tekinthető az EQS-MMK-nak megfelelőnek, 
ha az adott víztest bármely reprezentatív 
megfigyelési pontján mért koncentráció
nem haladja meg az előírásban rögzített 
értéket.

2. 6. és 7. oszlop: Egy felszíni víztest akkor 
tekinthető az EQS-MMK-nak megfelelőnek, 
ha az adott víztest bármely reprezentatív 
megfigyelési pontján mért koncentrációk
nem haladják meg ismételten az előírásban 
rögzített értéket.

Indokolás

A maximálisan megengedhető koncentráció a szennyezés elleni küzdelem jó eszköze. Túlzás 
lenne azonban a koncentráció első alkalommal történő túllépésének észlelése után rögtön 
intézkedéseket hozni. Egy EQS-MMK ismételt túllépése megfelelőbb kritérium, továbbá ez a 
megközelítés megelőzi a gondatlanságot az ellenőrzés során.
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