
AD\654947HU.doc PE 380.994v02-00

HU HU

EURÓPAI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

2006/0129(COD)

1.3.2007

VÉLEMÉNY
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
részére

a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról és a 2000/60/EK 
irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 
javaslatról
(COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

A vélemény előadója: Paul Rübig



PE 380.994v02-00 2/13 AD\654947HU.doc

HU

PA_Legam



AD\654947HU.doc 3/13 PE 380.994v02-00

HU

RÖVID INDOKOLÁS

A 2000-ben elfogadott vízügyi keretirányelv1 stratégiát határozott meg a víz kémiai 
szennyeződésének megelőzésére és ellenőrzésére. A felszíni vizek tekintetében kötelezővé 
tette a tagállamok számára a felszíni vizek minőségi romlásának megakadályozását, a 
környezetminőségi célkitűzések 2015-ig történő elérését, valamint az „elsőbbségi anyagok” és 
„elsőbbségi veszélyes anyagok” bevezetésének, kibocsátásának és veszteségeinek 2025-ig 
történő csökkentését/fokozatos megszüntetését. Akkor azonban kimaradt az „elsőbbségi 
(veszélyes) anyagok” és a környezetminőség pontos fogalmának meghatározása. A Bizottság 
2001-ben a külön aggodalomra okot adó anyagok azonosításával2 (33 „elsőbbségi anyag”, 
amelyek közül 25 potenciálisan veszélyes) részben orvosolta e hiányosságot.

E javaslat célja a fennmaradó hiányosságok megszüntetése a környezetminőségi előírások (a 
rövid távú visszafordíthatatlan következmények elkerülése érdekében a felső korlát, a hosszú 
távú és krónikus hatások elkerülése érdekében pedig a legmagasabb éves átlag) 
megállapításával, az anyagok bevezetésének, kibocsátásának és veszteségeinek csökkentésére 
és/vagy megszüntetésére vonatkozó célkitűzések teljesítését ellenőrző nyilvántartás 
létrehozásával, valamint 13 „elsőbbségi veszélyes anyag” jegyzékének meghatározásával.

A vélemény előadója üdvözli ezt a javaslatot. A víz fontos természetes erőforrás, amelyet 
ivóvízként, illetve az iparban és a mezőgazdaságban használnak fel, és amelyet a jelenlegi és 
jövőbeli felhasználása érdekében védeni kell. Ez a javaslat várhatóan csökkenteni fogja az 
ivóvíz kezelésének költségeit, és bővíti a tisztább technológiákat nyújtó iparágak lehetőségeit. 
A javaslat emellett 5 régebbi irányelv hatályon kívül helyezésének köszönhetően csökkenteni 
fogja az adminisztratív terhet és egyszerűsíti a jogszabályokat, hozzájárulva ezzel az Európai 
Unió „jobb szabályozásra” irányuló célkitűzéséhez.

A vélemény előadója azonban úgy gondolja, hogy e pozitív szempontokat a szükséges további 
beruházások miatt az iparra nehezedő óriási kihívás függvényében kell vizsgálni.

Először is a vízügyi keretirányelvben a technikai megvalósíthatóság, az aránytalan költségek, 
a természeti feltételek vagy társadalmi–gazdasági szükségletek miatt egyedi rendelkezések 
szerepelnek a fenti határidők és környezetvédelmi előírások rugalmas alkalmazása és az 
azoktól való eltérések lehetővé tétele érdekében. A fokozottabb védelem és a gazdasági 
fejlődés kettős haszna learatásának előfeltétele az irányelvben szereplő fenti rendelkezések 
alkalmazásának további jogi tisztázása.

Ezenfelül az elsőbbségi anyagok jegyzékében a természetben előforduló anyagok is 
szerepelnek. Ez kihívást jelent a nyersanyagokat felhasználó ipari termelés számára, mivel 
ezek nyomokban mindig tartalmazzák az említett anyagokat, amelyek egy részének 
kibocsátására a termodinamikai törvények és a rendelkezésre álló szabályozási technológiák 
korlátai miatt végül mindig sor kerül. Ennek érdekében meg kell erősíteni az elérhető legjobb 
technológiának a 96/61/EK irányelvben előírtak szerinti alkalmazására utaló hivatkozásokat.

  
1 HL L 327., 2000.12.22., 1. o.
2 HL L 331., 2001.12.15., 1. o.
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A vélemény előadója üdvözli, hogy a javaslat nem tartalmaz új kibocsátásszabályozást, és a 
legnagyobb rugalmasságot biztosítja a tagállamok számára a környezetvédelmi célkitűzések 
elérését szolgáló végrehajtási intézkedések megválasztásában. Kivételes esetekben azonban az 
új közösségi fellépés hatékonyabb lehet. Az ilyen határozatokat a Bizottság, a tagállamok és 
az érdekelt felek közötti széleskörű konzultációra kell alapozni. E célra a vízügyi 
keretirányelv 12. cikkében megállapított eljárást lehet alkalmazni.

A védelemnek és a gazdasági tevékenységnek egyensúlyban kell lennie. Ebből a szempontból 
örvendetes a környezetminőségi előírások megállapítása, amelyek védelmet nyújtanak a 
közvetlen és közvetett hatás tekintetében, és egyaránt szolgálják a védelemmel, valamint a 
tagállamokra és a gazdaságra nehezedő teher minimalizálásával kapcsolatos célkitűzést. 
Amennyiben ilyen környezetminőségi előírásokat még nem lehet meghatározni, a választott 
elképzelést nem szabad elvetni. Ilyen esetekben, illetve akkor, ha a szóban forgó anyagokat 
biológiai felhalmozódás jellemzi, a lehetséges kockázatnak kitett környezeti elemekre 
vonatkozó környezetminőségi előírások bevezetése helyett ezeket a jelentős állapotromlás 
elkerülése érdekében nyomon kell követni, ugyanakkor folytatni kell az általános 
környezetminőségi védőelőírások kidolgozását. A kombinált megközelítésben a 
környezetminőségi előírások üledékekre és a biótára történő alkalmazásának megoldatlan 
kérdése, az ilyen környezetminőségi előírások köztes jellege, valamint az általános 
környezetminőségi védőelőírások elsőbbsége együttesen az irányelvre irányuló javaslat 
megfelelő, újbóli kiigazításait teszi szükségessé.

A vélemény előadója kifogásolja az állapotromlás teljes mértékű megakadályozását. Ez 
túllépne az állapotromlás megelőzésének a meglevő közösségi jogszabályokban 
meghatározott fogalmán, és lehetetlenné tenné a fenntartható vízgazdálkodást.

A vélemény előadója végezetül üdvözli a Bizottság által választott gyakorlati megközelítést, 
amelynek lényege az egyértelmű, harmonizált és kötelező közösségi szintű előírások 
meghatározása, elkerülve a piac torzulását. Ez azonban a vízminőségi állapot értékelésére, 
valamint a vízügyi keretirányelv 10. cikkében szereplő kombinált megközelítés keretében a 
megengedhető koncentrációk felső határának alkalmazására is vonatkozik. Mindkettőre nézve 
számos gyakorlati alkalmazási lehetőség létezik, amelyek különböző eredményekhez 
vezethetnek. Harmonizált és kötelező módszerek nélkül nem teremthetők egyenlő feltételek. 
Különös figyelmet kell fordítani azokra az esetekre, ahol a javasolt környezetminőségi 
előírásokhoz nem társíthatók elegendően alacsony szintek mennyiségi meghatározását 
lehetővé tevő analitikai módszerek.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az 
alábbi módosításokat:
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) 2000 óta számos olyan közösségi jogi 
aktust fogadtak el, amelyek a 2000/60/EK 
irányelv 16. cikkével összhangban, az egyes 
elsőbbségi anyagok tekintetében a 
szennyezés ellenőrzésére vonatkozó 
intézkedést vezettek be. Számos 
környezetvédelmi intézkedés tartozik más 
létező közösségi jogszabály hatálya alá is. 
Ezért új ellenőrző intézkedések kidolgozása 
helyett – amely a meglévő intézkedések 
ismétlését jelenthetné – inkább a létező 
eszközök végrehajtására és felülvizsgálatára 
kell összpontosítani.

(4) 2000 óta számos olyan közösségi jogi 
aktust fogadtak el, amelyek a 2000/60/EK 
irányelv 16. cikkének (6) bekezdésével
összhangban, az egyes elsőbbségi anyagok 
tekintetében a szennyezés ellenőrzésére 
vonatkozó intézkedést vezettek be. Számos 
környezetvédelmi intézkedés tartozik más 
létező közösségi jogszabály hatálya alá is. 
Ezért új ellenőrző intézkedések kidolgozása 
helyett – amely a meglévő intézkedések 
ismétlését jelenthetné – inkább a létező 
eszközök végrehajtására és felülvizsgálatára 
kell összpontosítani.

Indokolás

Nem általában véve a 16. cikkre, hanem a 16. cikk (6) bekezdésére kell hivatkozni, amely 
kifejezetten a költséghatékony és arányos ellenőrző intézkedés szükségességét említi. Az 
anyagok I. és II. mellékletben szereplő jegyzékében a természetben előforduló anyagok 
szerepelnek (pl. fémek), amelyek nyomai mindenütt megtalálhatók. A megkövetelt ellenőrzések 
működőképessé tételéhez ki kell emelni ezt a szempontot.

Módosítás: 2
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) Az elsőbbségi anyagok 2000/60/EK 
irányelv 16. cikke (6) és (8) bekezdésében 
említett pontszerű és diffúz forrásból történő 
kibocsátásának szabályozása tekintetében, 
költséghatékonyabb és arányosabb 
megoldásnak tűnik, ha a tagállamok –
szükség esetén – más meglévő közösségi 
jogszabályok végrehajtása mellett megfelelő 
ellenőrző intézkedéseket illesztenek be a 
2000/60/EK irányelv 11. cikkével 
összhangban valamennyi vízgyűjtő kerületre 
kidolgozandó intézkedési programba. 

(5) Az elsőbbségi anyagok 2000/60/EK 
irányelv 16. cikke (6) és (8) bekezdésében 
említett pontszerű és diffúz forrásból történő 
kibocsátásának szabályozása tekintetében, 
költséghatékonyabb és arányosabb 
megoldásnak tűnik, ha a tagállamok –
szükség esetén – más meglévő közösségi 
jogszabályok végrehajtása mellett megfelelő 
ellenőrző intézkedéseket illesztenek be a 
2000/60/EK irányelv 10. és 11. cikkével 
összhangban valamennyi vízgyűjtő kerületre 
kidolgozandó intézkedési programba. 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

Ez a módosítás a vízügyi keretirányelv 10. cikkéből származó követelmény, amely az elérhető 
legjobb technikáknál szigorúbb kibocsátási ellenőrzéseket követel meg, ha a 
környezetminőségi előírásoknak való megfelelés ezt szükségessé teszi, csorbulásának 
elkerülésére törekszik.

Módosítás: 3
(5A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(5a) Amennyiben valamely tagállam nem 
képes önmaga megoldani egy olyan kérdést, 
amely hatással van a vízgazdálkodásra, az 
adott tagállam ezt a 2000/60/EK irányelv 
12. cikkével összhangban jelentheti a 
Bizottságnak. A tagállamoknak olyan 
esetekben is meg kell, hogy legyen a 
lehetőségük ezeknek a kérdéseknek 
jelentésére, ha a közösségi intézkedések 
költséghatékonyabbnak vagy 
megfelelőbbnek tűnnek. Ebben az esetben a 
Bizottságnak az összes tagállammal 
információcserét kell kezdenie, és 
amennyiben a közösségi fellépés valóban 
jobb megoldásnak tűnik, a Bizottságnak 
jelentést kell közzétennie, és intézkedésekre 
kell javaslatot tennie.

Módosítás: 4
(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) A vízi környezet a kémiai szennyezés 
következtében mind rövid, mind hosszú 
távon károkat szenvedhet, ezért az EQS-ek 
meghatározása során az akut és krónikus 
hatásokra vonatkozó adatokat egyaránt 
figyelembe kell venni. A vízi környezet és 
az emberi egészség megfelelő védelmének 
biztosítása érdekében, az éves átlagos 
minőségi előírásokat olyan szinten kell 
meghatározni, amely megfelelő védelmet 
nyújt a tartós kitettség ellen, míg a rövid 
távú hatások kivédésére meg kell állapítani a 
megengedhető koncentrációk felső határát.

(9) A vízi környezet a kémiai szennyezés 
következtében mind rövid, mind hosszú 
távon károkat szenvedhet, ezért az EQS-ek 
meghatározása során az akut és krónikus 
hatásokra vonatkozó adatokat egyaránt 
figyelembe kell venni. A vízi környezet és 
az emberi egészség megfelelő védelmének 
biztosítása érdekében, az éves átlagos 
minőségi előírásokat olyan szinten kell 
meghatározni, amely megfelelő védelmet 
nyújt a tartós kitettség ellen, míg a rövid 
távú hatások kivédésére meg kell állapítani a 
megengedhető koncentrációk felső határát. 
A megengedhető koncentrációk felső 
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határának a 2000/60/EK irányelv 10. 
cikkében megállapított kombinált 
megközelítéssel összhangban történő 
alkalmazását, különösen a kiugró értékek 
kezelését, valamint a kibocsátásszabályozás
meghatározását harmonizálni kell.

Indokolás

A megengedhető koncentrációk felső határát a kiugró értékek torzíthatják, és nem 
időszakokra vonatkoznak, hanem diszkrét változók. Ezért az ilyen értékeknek a kibocsátás-
engedélyezési eljárásokhoz szükséges becslésére vagy előrejelzésére irányuló próbálkozások 
erősen torzulni fognak. Az egyenlő feltételek biztosítása érdekében e kérdések kezelésére 
harmonizált szabályokat kell kidolgozni.

Módosítás: 5
(18A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(18a) A vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és 
korlátozásáról (REACH), és a Vegyi 
Anyagokkal Foglalkozó Ügynökség 
létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i
1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet1 felülvizsgálatot ír elő a
környezetben tartósan megmaradó, 
biológiailag felhalmozódó és mérgező 
anyagok azonosítási kritériumai 
megfelelőségének értékelésére. A 
Bizottságnak ennek megfelelően 
módosítania kell a 2000/60/EK irányelv X. 
mellékletét, amint az 1907/2006/EK 
rendeletben található kritériumokat 
módosítják.
______________
1 HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

Indokolás

A REACH szerinti PBT-kritériumokat hiányosnak találták. Olyan merevek, hogy szinte 
egyetlen PBT-anyagot sem azonosítottak. Sajnos ugyanezeket a kritériumokat alkalmazták a 
2000/60/EK irányelv X. mellékletének felülvizsgálata során. Amint kijavítják a REACH 
szerinti PBT-kritériumokat, a Bizottságnak felül kell vizsgálnia a X. mellékletet.

Módosítás: 6
2. CIKK (2) BEKEZDÉS
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(2) A tagállamok, a víz állapotának a 
2000/60/EK irányelv 8. cikke szerint 
elvégzett ellenőrzésével biztosítják, hogy az 
I. melléklet „A” és „B” részében felsorolt 
anyagok koncentrációja az üledékekben és 
a biótában nem emelkedik.

(2) A tagállamok nyomon követik az I. 
melléklet „A” és „B” részében felsorolt 
anyagok koncentrációját adott esetben 
biótában, újabb keletű üledékekben és 
szuszpendált szilárd anyagokban, 
amennyiben ezek az anyagok jelentős 
felhalmozódási potenciállal bírnak ezeken a 
területeken, és amennyiben az I. melléklet 
„A” és „B”  részében megállapított, a vízi 
szakaszra vonatkozó környezetminőségi 
előírások nem biztosítanak elegendő 
védelmet az élőlények számára a 
másodlagos mérgezés ellen vagy a 
tengerfenéki élőlények számára. A 
tagállamok biztosítják, hogy a nyomon 
követett anyagok koncentrációja ne
emelkedjen jelentős mértékben a 
2000/60/EK irányelv 13. cikkének (7) 
bekezdésében megállapított vízgyűjtő-
gazdálkodási terv felülvizsgálati 
időszakában.
A tagállamok minden esetben nyomon 
követik a hexaklór-benzolt, a hexaklór-
butadiént és a metil-higanyt.

Indokolás

A vízi szakaszra vonatkozó átfogó védelmi környezetminőségi előírások az elővigyázatosság 
elvét szolgálják, de alacsonyabb szinten tartják a nyomon követési és megfelelési költségeket. 
Amíg ilyen környezetminőségi előírások nem állnak rendelkezésre – a korábban már 
ismertetett okokból – a „jelentős” állapotromlásra (emelkedő tendencia) vonatkozó tilalom 
alkalmazandó, a biótában, üledékekben és szuszpendált szilárd anyagokban lévő érintett 
elsőbbségi anyagok koncentrációit pedig nyomon követik. Az állapotromlásra vonatkozó 
„abszolút” tilalom lehetetlenné tenné a fenntartható vízgazdálkodást, és sem a jelenlegi uniós 
vízügyi jogszabályokban, sem magában a vízügyi keretirányelvben nem írják elő.

Módosítás: 7
2. CIKK (4A) BEKEZDÉS (új)

(4a) Az (1)-(3) bekezdésben említett 
környezetminőségi előírások nem érintik a 
98/83/EK tanácsi irányelv követelményeit 
és a 2000/60/EK irányelvnek az ivóvíz 
kivételére használt vizekről szóló 7. cikkét, 
amelyek szigorúbbak lehetnek.
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Indokolás

Fontos meghatározni a rendelkező részben, hogy a környezetminőségi előírások nem érintik 
az emberi fogyasztásra szánt vízre vonatkozó meghatározott közösségi követelményeket.

Módosítás: 8
2. CIKK (5) BEKEZDÉS

(5) A Bizottság az ezen irányelv I. 
melléklete „C” része 3. pontjának második 
bekezdésében említett kötelező számítási 
módszert határozhat meg a 2000/60/EK 
irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében 
megállapított eljárással összhangban.

(5) A Bizottság legalább az ezen irányelv I. 
melléklete „C” részében említett kérdéseket 
illetően meghatározza a kötelező számítási 
módszert, a 2000/60/EK irányelv 21. 
cikkének (2) bekezdésében megállapított 
eljárással összhangban és az ezen irányelv 
hatálybalépésétől számított két éven belül.

Indokolás

A tagállamokban az egységes szintű védelem biztosítása, valamint a verseny torzulásának
elkerülése érdekében kötelező módszertanra van szükség. A 2000/60/EK irányelv 8. cikkének 
(3) bekezdésében szereplő, ennek megfelelő rendelkezés kiegészítése érdekében rögzített 
időkeretet vezetnek be e módszerek meghatározására.

Módosítás: 9
3. CIKK (1) BEKEZDÉS

(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.

(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 veszélyeztetik a 
fennmaradó felszíni víztest említett 
előírásoknak való megfelelését.

Indokolás

Egyértelműen meg kell említeni, hogy a 2000/60/EK irányelv célkitűzéseinek teljesítése 
elsőbbséget élvez. A „veszélyeztet” kifejezés már a fenti irányelv 4. cikkének (8) bekezdésében 
szereplő, hasonló szabályban is megjelenik.

Módosítás: 10
4. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A 2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikkével (1) A 2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikkével 
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összhangban és a 166/2006/EK rendelet 
szerint összegyűjtött információk alapján a 
tagállamok minden vízgyűjtő vagy a 
vízgyűjtő területükre eső része tekintetében 
nyilvántartást készítenek az I. melléklet „A” 
és „B” részében felsorolt minden elsőbbségi 
anyag és szennyező anyag kibocsátásáról, 
bevezetéséről és veszteségéről.

összhangban és a 166/2006/EK rendelet 
szerint összegyűjtött információk alapján a 
tagállamok minden vízgyűjtő vagy a 
vízgyűjtő területükre eső része tekintetében 
nyilvántartást készítenek az I. melléklet „A” 
és „B” részében felsorolt minden elsőbbségi 
anyag és szennyező anyag kibocsátásáról, 
bevezetéséről és veszteségéről, beleértve a 
kibocsátások, bevezetések és veszteségek 
forrásait és a vonatkozó térképeket.

A tagállamok a felsorolt elsőbbségi 
anyagok és szennyező anyagok
kibocsátásait, bevezetéseit és veszteségeit 
követően hozott összes 
kibocsátásszabályozási intézkedést felveszik 
a nyilvántartásba.

Indokolás

Egyértelműen meg kell határozni, hogy a nyilvántartás tartalmazza az elsőbbségi anyagok és 
egyéb szennyező anyagok kibocsátásainak, bevezetéseinek és veszteségeinek forrásait.  A jobb 
átláthatóság érdekében ezekről térképet kell készíteni. 

Tekintettel a tagállamokra vonatkozó – a 2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) 
pontjának iv. alpontjában megállapított – csökkentési vagy megszüntetési kötelezettségekre az 
elsőbbségi anyagok kibocsátásainak, bevezetéseinek és veszteségeinek tekintetében, a 
tagállamoknak az ilyen intézkedésekre vonatkozó információkat fel kell venniük a 
nyilvántartásaikba.

Módosítás: 11
4. CIKK (2) BEKEZDÉS MÁSODIK A) ALBEKEZDÉS (új)

Nyilvántartásaik elkészítésekor a 
tagállamok felhasználhatják a 2000/60/EK 
irányelv hatálybalépése óta a 
kibocsátásokkal, bevezetésekkel és 
veszteségekkel kapcsolatban összegyűjtött 
információkat, amennyiben ezek az 
információk teljesítik az (1) bekezdésben 
említett információkra vonatkozó minőségi 
követelményeket.

Indokolás

A tagállamoknak lehetőséget kell adni a „korábbi tevékenységek” eredményeinek 
ismertetésére. Az előrehaladás értékelésekor a Bizottságnak figyelembe kell vennie ezeket a 
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kiegészítő információkat.

Módosítás: 12
4. CIKK (5) BEKEZDÉS ELSŐ A) ALBEKEZDÉS (új)

Ezen ellenőrzés elvégzése során a Bizottság 
a következőket veszi figyelembe:
- technikai megvalósíthatóság és 
arányosság;
- az elérhető legjobb technikák 
alkalmazása;
- a természetes háttér-koncentrációk 
megléte.

Indokolás

A tagállamok által a 2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában 
szereplő célkitűzés felé tett előrehaladás értékelése során a Bizottság figyelembe veszi a 
lehetséges intézkedések alkalmazási körét korlátozó feltételeket.

Módosítás: 13
4. CIKK (6A) BEKEZDÉS (új)

(6a) Amennyiben a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikke (1) bekezdése a) pontjának iv. 
alpontjában említett célkitűzés elérését 
szolgáló intézkedések technikailag nem 
megvalósíthatók vagy aránytalanul 
költségesek, a tagállamok az említett 
irányelv 4. cikke (4) és (5) bekezdésének 
vonatkozó rendelkezéseit alkalmazhatják.

Indokolás

Ez a megfogalmazás pontosítja a 2000/60/EK irányelv 4. cikke (4) és (5) bekezdésének az 
említett irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában szereplő célkitűzés 
elérése érdekében végzett alkalmazását.

Módosítás: 14
4A. CIKK (új)

4a. cikk
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Új közösségi kibocsátásszabályozás
(1) Amennyiben a 2000/60/EK irányelv 12. 
cikke (1) bekezdésének megfelelően egy 
tagállam olyan esetet jelent, amely 
tagállami szinten nem kezelhető, vagy arról 
tesz jelentést, hogy az említett eset 
kezelésére a közösségi intézkedések tűnnek 
költséghatékonyabb vagy megfelelő 
megoldásnak, a Bizottság az összes 
tagállam és az érdekelt felek részvételével 
információcserét szervez annak értékelése 
érdekében, hogy szükség van-e közösségi 
fellépésre, vagy költséghatékonyabb és 
megfelelőbb lenne-e a közösségi fellépés, és 
erről jelentést tesz közzé, amelyet benyújt az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
(2) Ha a Bizottság jelentése megerősíti, 
hogy közösségi fellépésre van szükség, vagy 
megerősíti a közösségi fellépés
költséghatékonyságát vagy megfelelőségét, 
a Bizottság a jelentés közzétételétől 
számított két éven belül megfelelő 
intézkedéseket javasol.

Indokolás

Örvendetes a Bizottság döntése, miszerint ebben az irányelvben nem javasol új közösségi 
kibocsátás-szabályozást a 2000/60/EK irányelv 16. cikke (6) bekezdésének megfelelően. 
Ennek ellenére a 2000/60/EK irányelv 12. cikkében megállapított eljárás az egyedi 
problémákra további lehetőséget biztosít. Ez a módosítás ezt a lehetőséget hangsúlyozza, és 
előírásokat határoz meg az említett eljárásra nézve.
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