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RÖVID INDOKOLÁS

I. Általános összefüggések

1976-ban – a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott 
szennyezésről szóló 76/464/EGK irányelv révén – a Közösség első ízben fogadott el 
jogszabályt a vizek kémiai szennyezéséről.
Ezután jó néhány „származékos irányelvet” fogadtak el 1982-től 1990-ig, amelyekben 18 
meghatározott szennyező anyagra meghatározták a kibocsátási határértékeket és a 
környezetminőségi célokat.

A 2000/60/EK vízügyi keretirányelv (VKI) a 16. cikkben aktualizált, átfogó és hatékony 
stratégiát vezetett be a felszíni vizek kémiai szennyezésére vonatkozóan.
A VKI általános keretet állapít meg a felszíni vizek szennyezése elleni stratégiához, és arra 
kéri a Bizottságot, hogy terjesszen elő javaslatot a vízi környezetre vagy azon keresztül 
jelentős kockázatot jelentő egyes szennyező anyagok vagy szennyező anyagok csoportjai 
általi vízszennyezés elleni meghatározott intézkedésekre.

Kezdeti lépésként elfogadták a 2455/2001/EK határozatot, amely a Bizottság által 1982-ben 
közölt korábbi jegyzék helyébe lép; ezt követően a Bizottságnak elő kellett terjesztenie ezekre 
a kiemelten kezelendő anyagokra vonatkozóan a 16. cikk (7) bekezdésében szereplő 
környezetminőségi előírásokat (KME), és a 16. cikk (6) és (8) bekezdésében szereplő 
kibocsátási ellenőrzéseket.
Az Európai Bizottság ezen javaslatának célja a környezet minőségének védelme és javítása a 
fenntartható fejlődés elvének megfelelően, és egyúttal a halászati ágazat és az attól függő 
közösségek nagy mértékű figyelembevétele.

Ezenkívül a jogszabály egyszerűsítéséről rendelkező javaslat és a kísérő közlemény teljes 
mértékben figyelembe veszi a többi közösségi jogszabály céljait és rendelkezéseit, különösen 
a vegyianyag-politikát, beleértve a REACH-et és a növényvédő szerekről szóló irányelvet, az 
IPPC-irányelvet és a tematikus stratégiákat, mégpedig a tengeri politikára és a növényvédő 
szerek fenntartható használatára vonatkozókat. 

II. Háttér 

A felszíni vizek kémiai szennyezése zavarhatja a vízi ökológiai rendszereket, ami az 
élőhelyek és a biodiverzitás csökkenéséhez vezet.

A szennyező anyagok felhalmozódhatnak a táplálékláncban, és károsíthatják a szennyezett 
halakat fogyasztó ragadozókat. Az emberek halak vagy tengeri állatok fogyasztása, vízivás és 
esetleges szabadidős tevékenységek által vannak kitéve a vízi környezetből származó 
szennyező anyagoknak.

A szennyező anyagokat a betiltásuk után sok évvel is meg lehet találni a környezetben, és 
különböző forrásokból bocsáthatók a környezetbe (például a mezőgazdaságból, az iparból, a 
hulladékégetésből), termékként vagy nem szándékos melléktermékként, lehetnek ma már 
használaton kívüliek vagy nap mint nap használatban lehetnek a háztartási termékekben.
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A 16. cikk szerinti stratégia első lépéseként elfogadták az elsőbbségi anyagok jegyzékét 
(2455/2001/EK határozat), amely közösségi szinten 33 elsőbbségi veszélyes anyagot 
határozott meg.
Ez a javaslat a vízi környezetre vagy azon keresztül ezen 33 elsőbbségi anyagból és bizonyos 
egyéb szennyező anyagokból származó kockázatok elleni magas szintű védelem biztosítására 
törekszik környezetminőségi előírások (KME) megállapítása révén.

Sok potenciális környezetvédelmi és társadalmi haszon származik a vizek kémiai 
szennyezésének – a KME-knek való megfelelésből adódó – csökkentéséből.

Az üzleti és a szabadidős halászati kategóriában voltaképpen a hasznok az emberi fogyasztás 
tekintetében megszabott előírásoknak meg nem felelő halak számának csökkenése, az észlelt 
egészségügyi veszélyek eredményeként a halfogyasztásra gyakorolt negatív hatás csökkenése, 
a halfogyasztásból adódó kémiai szennyező anyagnak való kitettség csökkenése, a 
potenciálisan megnövekedett állomány és az állományok változatossága, valamint az üzleti és 
szabadidős halászatból származó nagyobb jövedelem tekintetében jelentkeznek. 
A haltenyésztési és a kagylóhalászati kategóriák vonatkozásában a KME-knek való 
megfelelésből származó hasznok az ágazat fokozott termelékenységéből, a húsban való kisebb 
mértékű felhalmozódásból és az emberek veszélyes anyagoknak való kisebb mértékű 
kitettségéből adódnak.

Ez a folyamat nyilvánvalóan nagy hatást gyakorol az emberi egészségre. A kémiai szennyezés 
csökkenéséből származó hasznok a veszélyes anyagoknak való, a tengeri állatok 
fogyasztásából adódó és elsősorban embereket érintő kitettség általános csökkenésére 
vonatkoznak.

Az Európai Bizottság ezen javaslata a KME-k közösségi szinten történő megállapítására 
korlátozódik.  Az egyedi és kiegészítő szennyezés-ellenőrzési intézkedéseket a tagállamokra 
bízzák, mivel sok egyéb hatályos közösségi jogszabályt kell alkalmazni a 16. cikk (6) és (8) 
bekezdése követelményeinek teljesítése érdekében.

A javasolt eszköz egy olyan irányelv, amely 2015-ig elérendő környezetminőségi célokat 
állapít meg. 

III. Értékelés

Az ágazatra gyakorolt hatások tekintetében néhány megjegyzést kell tenni. Az ólom 
elismerten veszélyes anyag, és a vízbe történő kibocsátásait a lehető legnagyobb mértékben 
csökkenteni kell. Ahol maga a halászati ágazat hozzá tud ehhez járulni, ott azt ösztönözni kell.
A hatásvizsgálatában a Bizottság feltüntette (53. o.), hogy a dioxinok, a furánok, a PCB-k ma 
már használaton kívüli („történelmi”) szennyező anyagok és megfelelően ellenőrzik őket. 
Nehéz lenne egyetérteni ezzel az optimista értékeléssel, mivel a 2001. évi dioxinstratégia óta a 
halakra jellemző szennyezési szintek nem mutatnak jelentős csökkenést, és különösen a Balti-
tenger esetében tűnnek állandónak. Ezt főként az ezen szennyező anyagok – időszakosan 
újraszuszpendált – üledékekben való elkülönülésének lehet tulajdonítani. A PCB-k által az 
illegális elhelyezésből adódóan a vízi környezetet fenyegető veszély miatti komoly 
aggodalom tehát indokoltnak tűnik. 
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A harmadik megjegyzés a halak, puhatestűek, rákfélék és más bióták természetes tömegében 
lévő hexaklór-benzol, hexaklór-butadién és higany javasolt koncentrációs határértékeire 
vonatkozik. Ha egy tagállam szigorúbb előírások bevezetése mellett dönt a 2. cikk (3) 
bekezdése szerint megállapított szükséges szintek elérése érdekében, akkor ezt koordinálni 
kell az ugyanazon vízgyűjtő kerületben lévő többi tagállammal. Ennek a többi tagállamnak, 
különösen a felső folyásszakaszon lévőknek szükség esetén ugyanezen előírásokat kell 
elfogadniuk.

MÓDOSÍTÁSOK

A Halászati Bizottság felhívja  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő 
módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(7A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(7a) Egyes anyagok felszíni vizekben való 
előfordulásuk esetén igen veszélyesek a 
halakra, de nem szerepelnek a vízpolitika 
területére vonatkozó környezetminőségi 
előírások listáin. Különösen ilyenek a PCB-
k, a dioxinok, a perfluoroktán-szulfonátok 
(PFOS) és a tetrabróm-biszfenol-A (TBBP-
A). A Bizottság szükség esetén ezen 
anyagok tekintetében is javaslatokat tesz 
környezetminőségi előírások 
meghatározására a vízpolitika területén.

Indokolás

A PCB-k, a dioxinok, a PFOS és a tetrabróm-biszfenol nagyon veszélyesek a környezetre, és 
ezeket is fel kell venni a környezetminőségi előírások által szabályozott anyagok listáira.

Módosítás: 2
(11A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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(11a) A szabadidős és professzionális 
halászati felszerelésekben használt ólom 
vízszennyezési forrás. Az ólom halászati 
vizekben lévő koncentrációs szintjének 
csökkentése érdekében a tagállamoknak 
arra kell ösztönözniük a halászati ágazatot, 
hogy kevésbé veszélyes alternatívákkal 
váltsa fel az ólmot.

Módosítás: 3
(11A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(11a) A poliklórozott bifenilek (PCB-k) és a 
dioxinok a természetben tartósan 
megmaradó és biológiai felhalmozódásra 
hajlamos mérgező anyagok két csoportja. 
Mindkét csoport jelentős kockázatot jelent 
az emberi egészségre és a környezetre, és 
rendkívül negatív hatással van a vízi 
élőlényekre, így a halászati ágazat 
életképességére. A Bizottság emellett 
számos alkalommal hangsúlyozta ezen 
anyagoknak a 2000/60/EK irányelvben 
foglalt elsőbbségi anyagok listájára történő 
felvételének szükségességét. Ezért ennek az 
irányelvnek rendelkeznie kell ezen 
anyagoknak az elsőbbségi anyagok listájára 
való felvételéről.

Módosítás: 4
2. CIKK (3) BEKEZDÉS MÁSODIK ALBEKEZDÉS

Az első albekezdésben felsorolt anyagokra 
vonatkozó környezetminőségi előírásoknak 
való megfelelés ellenőrzése céljából a 
tagállamok a víz tekintetében az I. melléklet 
„A” részében említettnél szigorúbb előírást 
vezethetnek be, vagy a bióták tekintetében 
egy további előírást határozhatnak meg.

Az első albekezdésben felsorolt anyagokra 
vonatkozó környezetminőségi előírásoknak 
való megfelelés ellenőrzése céljából a 
tagállamok a víz tekintetében az I. melléklet 
„A” részében említettnél szigorúbb előírást 
vezethetnek be, vagy a bióták tekintetében 
egy további előírást határozhatnak meg. Az 
azonos vízgyűjtő kerületben lévő más 
tagállamoknak szükség esetén ugyanazokat 
az előírásokat kell alkalmazniuk. 
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Módosítás: 5
4A. CIKK (új)

4a. cikk
A dioxinok és a PCB-k felvétele

A 2000/60/EK irányelv 16. cikkének 
megfelelően és legkésőbb 2008. január 31-
ig a Bizottság javaslatot terjeszt elő ezen 
irányelv felülvizsgálatára a dioxinok és a 
PCB-k II. mellékletben (a 2000/60/EK 
irányelv X. mellékletében) foglalt 
elsőbbségi listára történő felvétele és a 
megfelelő környezetminőségi normák 
meghatározása céljából.
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