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Módosította: Anja Weisgerber

Módosítás: 62
Az Irányelv címe

Az 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
IRÁNYELVÉNEK tervezete 

a felszín alatti víz szennyezés elleni 
védelméről

Az 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 
IRÁNYELVÉNEK tervezete 

a felszín alatti víz szennyezés és 
minőségromlás elleni védelméről

Er. de

Indokolás

Az új Irányelv a  2000/60/EK sz. Irányelv 17. cikkének hatálya alá tartozik, és rendelkezéseket 
tartalmaz a veszélyes anyagok bevezetésének megelőzése vagy korlátozása szándékával a 
80/68/EGK felszín alatti víz keretirányelvről való áttéréshez, valamint ennek vívmányai 
megőrzésére, mivel ez hatályát veszti legkésőbb 2013-ban. Továbbá, szándéka még a 
szennyezés megelőzésén kívül  különösen a felszín alatti vizek további kibocsátások miatti 
minőségromlásának megelőzése.
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Módosította: Johannes Blokland

Módosítás: 63
Bevezető rész  1

(1) A felszín alatti víz értékes természeti 
erőforrás, melyet saját jogán védeni kell a 
szennyezés ellen.

(1) A felszín alatti víz értékes természeti 
erőforrás, melyet saját jogán védeni kell a 
szennyezés ellen.

Ez különösen fontos a felszín alatti víztől 
függő ökoszisztémák és a felszín alatti 
víznek az emberi fogyasztásra történő 
felhasználása szempontjából.

Er. nl

Módosította: Dorette Corbey  

Módosítás: 64
Bevezető rész  1 a (új)

(1a) A felszín alatti vizet olymódon kell 
védeni, hogy egyszerű tisztítással jó 
minőségű ivóvizet nyerhessünk, amint azt a 
2000/60/EK sz. Irányelv 7(2) és (3) 
cikkében meghatározott célok előírják.

Er. en

Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Módosítás: 65
Bevezető rész  1 a (új)

(1a) A tiszta állapotú felszín alatti víz 
mennyisége gyorsan csökken Európában, 
meghiúsítva a jövő generációk természetes 
ivóvízzel való ellátását és kockáztatva a 
természeti örökség és szépség 
visszafordíthatatlan károsodását.
További kutatásokat kell folytatni annak 
érdekében, hogy az Irányelvben be lehessen 
vezetni a felszín alatti vizek életközösségei 
minőségének mutatóit és a felszín alatti 
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vizek életközösségeinek minőségi romlása 
elleni védelme érdekében való 
intézkedéseket.

Er. en

Indokolás

A felszín alatti természetes vízkészleteket ökoszisztémákként is védenünk kell. A felszín alatti víz 
védelme nem korlátozódhat a felszín alatti források jó kémiai állapotára, de meg kell előzni ezen 
forrás funkcionalitásának elvesztését is és az ökoszisztémák diverzitását is fenn kell tartani, a felszín 
alatti víztrató rétegekben és a felette elterülő földterületen egyaránt.

Módosította: Anja Weisgerber

Módosítás: 66
Bevezető rész  3

(3) Annak érdekében, hogy a környezetet 
egészében védjük, és az emberi egészséget 
különösképpen, az  ártalmas 
szennyezőanyagok koncentrációit a felszín 
alatti vízben el kell kerülni, meg kell előzni, 
le kell csökkenteni.

(3) Annak érdekében, hogy a környezetet 
egészében védjük, és az emberi egészséget 
különösképpen, a szennyezőanyagok káros 
koncentrációit a felszín alatti vízben el kell 
kerülni, meg kell előzni, le kell csökkenteni.

A felszín alatti víz szennyezésének fő 
forrásai a hulladékok, a légszennyezés, a 
mezőgazdaság és a közlekedés. Ezen 
területeket ma már nagyban szabályozzák 
az EK törvényei. A felszín alatti víz 
védelmét biztonságossá kell tenni mindezen 
területek egységes szabványosítása alapján.

Er. de

Indokolás

Kell, hogy legyen szabványos előírás a felszín alatti víz védelmére egyéb EK vagy EU 
jogszabályban, különösen a kettőzést elkerülendő. Ezen előírások létrehozása során az EU-
nak magának kell az elővigyázatosság alapelvét alkalmaznia, ti. A felszín alatti víz 
legmagasabb szintű védelmének szándékával. Egyébként a tagállamok nem lesznek képesek 
garantálni a felszín alatti víz és az ebből származó ivóvíz jó minőségét. Az EK  mélyfekvésű 
területekre vonatkozó irányelve és annak végrehajtási szabályai nem biztosítják a védelemnek 
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Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 67
Bevezető rész  3 a (új)

(3a) A felszín alatti víztesteket védeni kell 
az Európai mezőgazdaság életképességének 
biztosítása érdekében, ami alapvetően 
fontos eszköze az elsivatagosodás elleni
harcnak. A felszín alatti víztartó rétegeket 
meg kell védeni a jövőbeni túlhasználattól, 
ami ezek szennyeződését, hozamaik 
drasztikus csökkenését vagy eltűnésüket  
okozhatja.

Er. es

Indokolás

A víztartó rétegek kimerítő monitorozása szükséges annak érdekében, hogy a szükséges 
intézkedést idpben meg lehessen tenni abban az esetben, ha a hozamok jelentősen 
csökkennének vagy a szennyezés mértéke növekedne. Az öntözést nem szabad abbahagyni, 
mert ez a felszínt fedő növényzet csökkenéséhez vezetne, ami alapvető szerepet játszik az 
elsivatagosodás elleni harcban. Ennek megfelelően cselekedni kell a víztartó rétegek 
túlhasználata elleni védelem érdekében.

Módosította: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 68
Bevezető rész  4

(4) A Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK 
sz. Irányelve, mely Közösségi cselekvési 
keretet hoz létre a vízpolitika terén, kiterjedt 
rendelkezéseket határoz meg a felszín alatti 
víz védelme és megőrzése érdekében. Amint 
azt ennek az Irányelvnek a 17. cikke 
kimondja, a felszín alatti víz szennyezésének 
megelőzésére és ellenőrzésére 
intézkedéseket kell elfogadni, beleértve a jó 
kémiai állapot megállapításának 

(4) A Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK 
sz. Irányelve, mely Közösségi cselekvési 
keretet hoz létre a vízpolitika terén, kiterjedt 
rendelkezéseket határoz meg a felszín alatti 
víz védelme és megőrzése érdekében. Amint 
azt ennek az Irányelvnek a 17. cikke 
kimondja, a felszín alatti víz szennyezésének 
megelőzésére és ellenőrzésére 
intézkedéseket kell elfogadni. Az ilyen 
intézkedések célja a felszín alatti vizek jó 
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kritériumait és a szignifikáns és folytonos 
pozitív trendek meghatározásának 
kritériumait, és a trendek megfordításának 
kiindulópontja megállapítását.

kémiai állapotának elérése a  4(1)(b) 
cikknek megfelelően.
A  4(1)(b) cikk szerint, a tagállamoknak (i) 
végre kell hajtani a szükséges 
intézkedéseket az összes felszín alatti víztest 
állapotromlásának megakadályozása vagy 
korlátozása érdekében és (ii)védeniük kell, 
javítani és helyreállítani az összes felszín 
alatti víztestet, a jó felszín alatti víz-állapot 
elérésének érdekében.

Er. da

Indokolás

A Bizottságnak a víz keretirányelvre való hivatkozása az irányelv elvárásainak torzítása a 
felszín alatti víz szennyezésének elkerülése és ellenőrzése terén meghozandó speciális 
intézkedések kapcsán.  
A víz keretirányelv 17-es cikke a következőképpen szól: ‘Az Európai Parlament és a Tanács el 
kell, hogy fogadjon speciális intézkedéseket a felszín alatti víz szennyezésének megelőzése és 
ellenőrzése érdekében. Ezen intézkedések célja a felszín alatti vizek jó kémiai állapotának 
elérése kell legyen a  4(1)(b) cikknek megfelelően ....’
A Bizottság irányelv-tervezete a következő félrevezető leírást adja a 17-es cikkről: a víz 
keretirányelv 17-es cikke: ‘Az Európai Parlament és a Tanács el kell, hogy fogadjon speciális 
intézkedéseket a felszín alatti víz szennyezésének megelőzése és ellenőrzése érdekében azáltal, 
hogy közös kritériumokat fogalmaz meg a jó kémiai állapottal és a minőségi trendekkel 
kapcsolatban’.
A Bizottság javaslatában a jó kémiai állapottal és a minőségi trendekkel kapcsolatos közös 
kritériumok meghatározása ezért ugyanolyan, mint a felszín alatti víz szennyezésének 
megelőzése és ellenőrzése érdekében meghozandó  speciális intézkedéseké. Természetesen 
nem ez a helyzet.

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 69
Bevezető rész  4

A Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK sz. 
Irányelve,  mely Közösségi cselekvési 
keretet hoz létre a vízpolitika terén,  kiterjedt 
rendelkezéseket határoz meg a felszín alatti 
víz védelme és megőrzése érdekében. Amint 
azt ennek az Irányelvnek a 17. cikke 

A Tanács 2000. október 23-i 2000/60/EK sz. 
Irányelve,  mely Közösségi cselekvési 
keretet hoz létre a vízpolitika terén,  kiterjedt 
rendelkezéseket határoz meg a felszín alatti 
víz védelme és megőrzése érdekében. Amint 
azt ennek az Irányelvnek a 17. cikke 
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kimondja, a felszín alatti víz szennyezésének 
megelőzésére és ellenőrzésére 
intézkedéseket kell elfogadni, beleértve a jó 
kémiai állapot megállapításának kritériumait 
és a szignifikáns és folytonos pozitív trendek 
meghatározásának kritériumait, és a trendek 
megfordításának kiindulópontja 
megállapítását.

kimondja, a felszín alatti víz szennyezésének 
megelőzésére és ellenőrzésére 
intézkedéseket kell elfogadni, beleértve a jó 
kémiai állapot megállapításának kritériumait 
és a szignifikáns és folytonos pozitív trendek 
meghatározásának kritériumait, és a trendek 
megfordításának kiindulópontja 
megállapítását. Kritériumokra van ezen 
kívül szükség azon hatások elemzéséhez, 
melyekkel a víztartók víztartalékainak 
bármiféle csökkentése járhat a környezetre 
nézve. A   2000/60/EK sz. Irányelv 8 cikke 
alapján a vizek mennyiségi állapotát 
monitorozni kell.

Er. es

Indokolás

Amikor a felszín alatti víztestek minőségének vizsgálatára kerül sor, nem szabad figyelmen 
kívül hagyni semmilyen vízmennyiség-csökkenés hatását, mivel az ilyen csökkenés a 
természetes szennyezőanyagok mint például a szulfát koncentrációjának emelkedéséhez vezet. 
Az Irányelv-tervezet eléggé homályosan fogalmaz a felszín alatti víz mennyiségi monitorozása 
terén, melyet pedig a Víz Keretirányelv 8. cikke ír elő.

Módosította: Christa Klaß

Módosítás: 70
Bevezető rész  5  

Az előadó 5. módosítása helyett 

(5) A minőségi szabványok, a határértékek, 
és a vizsgálati módszerek kifejlesztésére 
szükség van, hogy megadhassunk 
kritériumokat a felszín alatti víztestek 
kémiai állapotának vizsgálatához..

(5)  Felszín alatti víz minőségi szabványok 
és a vizsgálati módszerek kifejlesztésére 
szükség van, hogy megvizsgálhassuk és 
leírhassuk  a felszín alatti víz és víztestek 
kémiai állapotát egységes szabványok 
szerint. Bár, az Európai Unió területén lévő  
felszín alatti vizek védelmének minimális 
követelményeinek olyanoknak kell lenni, 
hogy ne eredményezhessék a verseny 
torzulását.
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A jó felszín alatti víz-minőség eléréséhez 
szükséges intézkedések jelentős 
befektetéseket fognak igényelni. Ahol 
megfelelő, a releváns finanszírozási 
mechanizmusok, melyeket az új pénzügyi 
tervezésben dolgoznak ki, szolgáltassanak 
segítséget azok számára, akik 
szembenéznek ezen többletkiadásokkal.

Er. de

Indokolás

Változatlan

Módosította: Richard Seeber

Módosítás: 71
Bevezető rész  5

(5) A minőségi szabványok, a határértékek, 
és a vizsgálati módszerek kifejlesztésére 
szükség van, hogy megadhassunk 
kritériumokat a felszín alatti víztestek 
kémiai állapotának vizsgálatához.

(5) )  Felszín alatti víz minőségi szabványok 
és a vizsgálati módszerek átlátható módon 
történő kifejlesztésére szükség van, hogy 
megvizsgálhassuk és leírhassuk  a felszín 
alatti víztestek kémiai állapotát. Ennek 
során a megfelelő minimális 
követelményeket fel kell állítani annak 
érdekében, hogy az Európai Unión belül a 
verseny torzulása ne állhasson elő.

Er. de

Módosította: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 72
Bevezető rész  5

(5) A minőségi szabványok, a határértékek, 
és a vizsgálati módszerek kifejlesztésére 
szükség van, hogy megadhassunk 
kritériumokat a felszín alatti víztestek 
kémiai állapotának vizsgálatához.

(5) A minőségi szabványok és a vizsgálati 
módszerek kifejlesztésére szükség van, hogy 
megadhassunk kritériumokat a felszín alatti 
víztestek kémiai állapotának vizsgálatához.
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Er. da

Indokolás

Teljes mértékben abszurd dolog határértékekről beszélni a felszín alatti víz szennyezése 
esetén. A felszín alatti víz szennyezett, amint aktív anyagokat lehet mérni benne. Mivel a 
mérési technikák folyamatosan fejlesztés és javítás tárgyai, nem lehet rögzített határértéket 
felállítani a szennyezésre, de a méréseket a minimálisan mérhető szintre kell alapozni.

Módosította: Christa Klaß

Módosítás: 73
Bevezető rész  5 a (új) 

Az előadó  6-os „Bevezető része“ helyett  

(5a) A felszín alatti víz védelme egyes 
területeken a mezőgazdasági/erdészeti 
gyakorlatban változásokat fog megkívánni, 
melyek a bevételek csökkenéséhez 
vezethetnek. Ezt a kérdést a 
mezuőgazdasági fejlesztési tervek 
kidolgozása során kell tárgyalni a 
megreformált Közös Agrárpolitika 
keretében.

Er. en

Módosította: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 74
Bevezető rész  6

(6) Kritériumokat kell felállítani bármely 
szignifikáns és tartós pozitív 
szennyezőanyag-koncentráció trend 
megállapításához, valamint a trend 
visszafordítása kiindulópontjának 
meghatározásához, figyelembe véve a 
kapcsolódó vízi  életközösségre vagy a 
fügőségben lévő szárazföldi életközösségre  

Törölve
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gyakorolt negatív hatások valószínűségét.

Er. da

Indokolás

Amint a felszín alatti víz felesleges szennyezésének megfigyelése megtörténik, cselekdni kell a 
szennyezőforrás ellenőrzés alá vonására. Elfogadhatatlan, hogy a szennyezőforrás 
ellenőrzésével a szennyeződés további fokozódását meg kelljen várni.

Módosította: Christa Klaß

Módosítás: 75
Bevezető rész  7a (új)

Az előadó 8. módosítása helyett

Tisztázni szükséges, hogy mely anyagok 
kibocsátásait kell megakadályozni és 
korlátozni, különös tekintettel a problémás 
anyagokról való tudományos ismeretekre 
mint például a belgyógyászatilag aktív 
anyagok (1).
(1) Ezen a ponton ld. a Parlament 1998. 
október 20-i ajánlásait a belgyógyászatilag 
káros vegyi anyagokról (Hivatalos Lap  C 
341, 1998. 11. 9., 37. oldal) és a 2000. 
október 26 October 2000 on the Commissi-i 
közleményt a belgyógyászatilag káros vegyi 
anyagokkal kapcsolatos Közösségi 
stratégiáról – egy sor olyan anyag, melyről 
feltételezhető, hogy hat az emberi és állati 
hormonrendszerekre (Hivatalos Lap C 197, 
2001. 7. 12., 409. oldal).

Er. de

Módosította: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 76
Bevezető rész  7 a (új)

(7a) A  2000/60/EK sz. Irányelv 11(3)(f) 
cikkének megfelelően, a felszín alatti víz 
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tározása és visszanyerése megfontolandó, 
mint engedéllyel megengedhető gyakorlat  
és elismerhető, mint értékes módszer a 
vízkészletgazdálkodásban.

Er. en

Indokolás

A jó kémiai állapot kritériumaiban hivatkozás történik a nitrátok esetében az 50 mg/l-es, a 
peszticidek esetében a 0.1 mikrogramm/l-es értékre. Ennek megfelelően, a VKI-ra való hivatkozás 
által,  azt állítjuk, hogy a felszín alatti víz minősége nem léphet kapcsolatba a felszíni vizek 
ökológiai minőségével.Ez a módosítás kapcsolatot teremt az ivóvízellátásban vízbázisként használt  
felszín alatti vízzel a feélszín alatti víz jó kémiai állapotának elérése kritériumai esetén.

Módosította: Caroline Jackson

Módosítás: 77
Bevezető rész  7 a (új)

(7a) A  2000/60/EK sz. Irányelv 11(3)(f) 
cikkének megfelelően, a felszín alatti víz 
tározása és visszanyerése megfontolandó, 
mint engedéllyel megengedhető gyakorlat  
és elismerhető, mint értékes módszer a 
vízkészletgazdálkodásban.

Er. en

Indokolás

A mesterséges vízvisszatáplálás máris széleskörben elterjedt gyakorlat Európa-szerte. Ez a 
Bevezető rész biztosítani kívánja, hogy a víztartó rétegek mesterséges visszatáplálása megerősítést 
nyert a gyakorlatban mint a fenntartható vízgazdálkodás része. Kiegészíti ezen kívül a jelen 
Irányelv 6-os cikkét.

Módosította: Dorette Corbey  

Módosítás: 78
Bevezető rész  7 a (új)
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(7a) Ahol lehetséges, a tagállamok 
használják a meglévő statisztikai 
eljárásokat amennyiben ezek megfelelnek a 
nemzetközi szabványoknak és 
hozzájárulnak a hosszú idejű monitoring 
eredmények tagállamok közötti 
összehasonlíthatóságához;

Er. nl

Indokolás

A figyelmet és az erőfeszítéseket a célok elérésére kell összpontosítani. A felesleges 
bürokrácia, mint például a statisztikai eljárások megduplázása, elkerülendő.

Módosította: Johannes Blokland

Módosítás: 79
Cikk:  1

Ez az Irányelv speciális intézkedéseket hív 
életre, amint azt a  2000/60/EK sz. Irányelv 
17(1) és (2) cikkei előírják, a felszín alatti 
vizek szennyezésének megelőzése és 
ellenőrzése érdekében. Ezen intézkedések 
tartalmazzák különösen:

Ez az Irányelv speciális intézkedéseket hív 
életre, amint azt a  2000/60/EK sz. Irányelv 
17(1) és (2) cikkei előírják, a felszín alatti 
vizek szennyezésének megelőzése és 
ellenőrzése érdekében. Ezen intézkedések 
tartalmazzák különösen: 

(a)  a felszín alatti vizek jó kémiai 
állapotának értékelésére vonatkozó   
kritériumokat; és

(a)  a felszín alatti vizek jó kémiai 
állapotának értékelésére vonatkozó   
kritériumokat; 

(b)  a szignifikáns és folyamatos pozitív 
trendek azonosítására és megfordítására, és a 
trendek megfordítása kiindulópontjának 
meghatározására vonatkozó kritériumokat.

(b)  a szignifikáns és folyamatos pozitív 
trendek azonosítására és megfordítására, és a 
trendek megfordítása kiindulópontjának 
meghatározására vonatkozó kritériumokat; 
és

Ez az Irányelv létrehoz ezen kívül egy olyan 
kívánalmat, hogy a szennyezőanyagoknak a 
felszín alatti vizekbe való közvetett 
bevezetését meg kell előzni, vagy korlátozni 
kell .

(c)  egy olyan kívánalmat, hogy a 
szennyezőanyagoknak a felszín alatti 
vizekbe való közvetett bevezetését meg kell
előzni, vagy korlátozni kell.

Er. nl
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Indokolás

A közvetett bevezetésekkel kapcsolatos kívánalom létrehozása ezen Irányelv egyik fő célja, és 
ugyanolyan alapra kell ezt helyezni, mint az (a)és (b) albekezdésben leírt követelményeket.

Módosította: Chris Davies

Módosítás: 80
Cikk:  1, bekezdés:   2

Ez az Irányelv létrehoz ezen kívül egy olyan 
kívánalmat, hogy a szennyezőanyagoknak a 
felszín alatti vizekbe való közvetett
bevezetését meg kell előzni, vagy korlátozni 
kell.

Ez az Irányelv meghatározza a  2000/60/EK 
sz. Irányelv  4(1) (b) (i) cikkének 
követelményét, miszerint meg kell előzni 
vagy korlátozni kell a szennyező anyagok 
felszín alatti vízbe való bejutását és az 
összes felszín alatti víztest állapotának 
romlását.

Er. en

Indokolás

A közvetett bevezetés egy új koncepció, és be kell azt vezetni. A Víz Keretirányelv csak az általános 
„bejutás“ kifejezést és a „közvetlen bevezetés“ speciális fogalmát használja.

Módosította: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 81
Cikk:  1(a)

(a) a felszín alatti víz  jó kémiai állapota 
megállapításának kritériumait; és

(a) a felszín alatti víz  felesleges 
szennyezéstől mentes állapota
megállapításának kritériumait; és

Er. da

Indokolás

Alapvetően fontos, hogy a felszín alatti víz tisztaságát állapítsuk meg, ti. Hogy mentes az 
emberi tevékenységeknek tulajdonítható anagoktól származó szennyezéstől. Ez vonatkozik 
például a peszticidekre, a nitrogénre vagy egyéb környezetidegen anyagokra melyeket a 
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felszín alatti vízben észlelnek, és melyek mezőgazdasági vagy ipari tevékenységből 
származnak.

Módosította: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 82
Cikk:  1(b)

(b) a szignifikáns és folyamatos pozitív 
trendek azonosítására és megfordítására, és 
a trendek megfordítása kiindulópontjának 
meghatározására vonatkozó kritériumokat.

(b) a felesleges felszín alatti víz-szennyezés 
létrejöttét követően a szennyezőforrások 
ellenőrzés alá vonásának azonosítására 
vonatkozó kritériumokat.

Er. da

Indokolás

Amint a felszín alatti víz felesleges szennyezésének megfigyelése megtörténik, cselekedni kell 
annak érdekében, hogy a szennyezőforrás ellenőrzés alá kerüljön. Elfogadhatatlan, hogy a 
szennyezőforáás ellenőrzés alá vonásával meg kelljen várni, míg a szennyeződés tovább 
fokozódik.

Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Módosítás: 83
Cikk:  1, bekezdés:   2

Ez az Irányelv létrehoz ezen kívül egy olyan 
kívánalmat, hogy a szennyezőanyagoknak a 
felszín alatti vizekbe való közvetett 
bevezetését meg kell előzni, vagy korlátozni 
kell.

Ez az Irányelv meghatározza a  2000/60/EK 
sz. Irányelv  4(1) (b) (i) cikkének 
követelményét, miszerint meg kell előzni 
vagy korlátozni kell a szennyező anyagok 
felszín alatti vízbe való bejutását és az 
összes felszín alatti víztest állapotának 
romlását.

Er. en

Indokolás

Az Irányelvnek nem kell bevezetnie a ‚közvetett bevezetések’ új fogalmát. A Víz Keretirányelv (VKI) 
csak a szennyező anyagok felszín alatti vízbe való ‚bejutásának’ általános esetét és ‚közvetlen 
bevezetésének’ speciális esetét különbözteti meg. 

Az Irányelvnek tisztáznia kell a VKI szerinti kötelezettségeket a ‚megelőzendő’ és a ‚korlátozandó’ 
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anyagokkal kalcsolatban , és EU-s intézkedésekkel kell előállnia azon esetekben, amikor az európai 
szinten releváns szennyezőanyagokkal kapcsolatos ‚megelőző’ kötelezettség teljesítéséről van szó. 
Ezen kívül tisztázni kell azon VKI szerinti kötelezettséget, hogy meg kell előzni a felszín alatti vizek 
kémiai állapotának romlását. Míg néhányan ezt a kötelezettséget akként értelmezik, hogy a jelen 
helyzetet kell fenntartani, addig mások pedig úgy, hogy meg kell előzni a jó állapotból a rossz 
kémiai állapotba való leromlást.

Módosította: Dorette Corbey  

Módosítás: 84
Cikk:  1, bekezdés:   2

Ez az Irányelv létrehoz ezen kívül egy 
kívánalmat, miszerint a szennyezőanyagok 
közvetett felszín alatti vízbe való bevezetését 
meg kell előzni vagy korlátozni kell.

(ba) felállítani egy intézkedési programot a 
tagállamok számára  a szennyezőanyagok 
közvetett felszín alatti vízbe való 
bevezetésének megelőzése vagy korlátozása 
érdekében.

Er. en
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Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Módosítás: 85
Cikk:  1, bekezdés:   2 a (új)

A jelen Irányelv, mely a   2000/60/EK sz. 
Irányelv továbbfejlesztése, előfeltételezi, 
hogy a tagállamok és a fenntartható 
vízgazdálkodásért felelős hatóságok  meg 
fognak tenni minden szükséges intézkedést 
a felszín alatti víztestek besorolásához és 
állapotfelméréséhez. Ezen intézkedések, 
melyeket a    2000/60/EK sz. Irányelv IV. és 
V. függelékei írnak elő, tartalmazzák a 
felszín alatti vaztestek helyzetésenk és 
határolóinak azonosítását, a geológiai és 
hidrogeológiai jellemzést, az utánpótlódási 
és feltöltődési kapacitások meghatározását, 
a vízgyűjtő területeket, a vízkivételi helyeket 
és a túlhasználati valamint szennyezési 
kockázatokat.

Er. es

Indokolás

Mivel ez a tervezet a    2000/60/EK sz. Irányelv továbbfejlesztése, így tisztázni kell, hogy a 
Keretirányelv egyes eszközei szükségesek a felszín alatti vizek megfelelő védelméhez.

Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Módosítás: 86
Cikk:  2, bekezdés:   1

1. a ‘határérték’ egy olyan koncentráció-
határ a felszín alatti vízben lévő egy 
szennyezőanyagra, melynek meghaladása a 
felszín alatti víztest vagy felszín alatti 
víztestek rossz kémiai állapotba sorolását 
eredményezné.

Törölve

Er. en



AM\550205HU.doc 17/115 PE 350.247v01

Külső fordítás

HU

Indokolás

Nincs szükség a ‚határérték’ új definíciójára, mely egyenértékű a ‚minőségi előírással’. 

Módosította: Richard Seeber

Módosítás: 87
Cikk:  2 Pont:  1

1a ‘határérték’ egy olyan koncentráció-
határ a felszín alatti vízben lévő egy 
szennyezőanyagra, melynek meghaladása a 
felszín alatti víztest vagy felszín alatti 
víztestek rossz kémiai állapotba sorolását 
eredményezné. 

1. 'A felszín alatti vízre vonatkozó minőségi 
előírás' olyan környezetvédelmi minőségi 
előírás, mely koncentráció-értékben van 
kifejezve egy bizonyos szennyezőanyagra, 
szennyezőanyagok csoportjára, vagy a 
felszín alatti víz minőségi romlásának egy 
indikátorára, mely, az emberi egészség és a 
környezet védelme érdekében, meg nem 
haladható, és mely a jó és a rossz kémiai 
állapotot egymástól elválasztja.

Er. de

Módosította: Johannes Blokland

Módosítás: 88
Cikk:   2, bekezdés:   1

1. ‘határérték’ egy olyan koncentráció-határ 
a felszín alatti vízben lévő egy 
szennyezőanyagra, melynek meghaladása a 
felszín alatti víztest vagy felszín alatti 
víztestek rossz kémiai állapotba sorolását 
eredményezné. 

1. ‘határérték’ egy olyan koncentráció-határ 
a felszín alatti vízben lévő egy 
szennyezőanyagra, a természetes 
körülmények között előforduló 
koncentráció alapján, melynek 
meghaladása a felszín alatti víztest vagy 
felszín alatti víztestek rossz kémiai állapotba 
sorolását eredményezné. 

Er. nl

Indokolás

A definíció nem tartalmazza a hivatkozást a természetes körülmények között is előforduló 
anyagok koncentrációira. Ha egy bizonyos anyag természetes körülmények között előfordul 
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egy víztestben, akkor ezt a víztestet nem szabad ‚rossz kémiai állapotúnak’ címkézni.

Módosította: Holger Krahmer

Módosítás: 89
Cikk:  2  Pont:  1

1. ‘határérték’ egy olyan koncentráció-határ 
a felszín alatti vízben lévő egy 
szennyezőanyagra, melynek meghaladása a 
felszín alatti víztest vagy felszín alatti 
víztestek rossz kémiai állapotba sorolását 
eredményezné. 

1. ‘határérték’ egy olyan koncentráció-határ 
a felszín alatti vízben lévő egy 
szennyezőanyagra, melynek meghaladása a 
felszín alatti víztest vagy felszín alatti 
víztestek rossz kémiai állapotba sorolását 
eredményezné, hogyha a  geogenikusan 
meghatározott háttérkoncentrációkat 
ugyanakkor szintén meghaladta.

Er. de

Indokolás

Egy határérték meghaladása nem eredményezheti a felszín alatti víztest rossz állapotát, ha a 
természetes körülmények között előforduló anyag háttérkoncentrációja nem lett meghaladva.

Módosította: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 90
Cikk:  2(2)

2. ‘szignifikáns és tartós pozitív trend’ 
jelenti a szennyezőanyag 
koncentrációjának a 2000/60/EK sz. 
Irányelv 8. cikke szerinti monitoring 
program kezdetén mért koncentráció-
értékekhez viszonyított  startisztikailag 
szignifikáns növekedését, figyelembe véve a 
minőségi előírásokat és a határértékeket. 

2. ‘a felesleges szennyezés’ jelenti azon 
anyagok előfordulásának észlelését, melyek 
természetes körülmények között nem 
fordulnak elő a felszín alatti vízben, és 
amelyek emberi tevékenység következtében 
a felsőbb talajrétegeken át szivárogtak be. 

Er. da

Indokolás

Ugyanaz az indokolás mint az 1(b) cikknél.
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Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Módosítás: 91
Cikk:  2, bekezdés:   2

2. ‘szignifikáns és tartós pozitív trend’ 
jelenti a szennyezőanyag koncentrációjának
a 2000/60/EK sz. Irányelv 8. cikke szerinti 
monitoring program kezdetén mért 
koncentráció-értékekhez viszonyított  
startisztikailag szignifikáns növekedését, 
figyelembe véve a minőségi előírásokat és a 
határértékeket

2.  ‘szignifikáns és tartós pozitív trend’ 
jelenti a szennyezőanyag koncentrációjának
egy emelkedő trendjét mely fenyegetést 
jelent a   2000/60/EK sz. Irányelv  4(1) és 7 
cikkeiben kitűzött célok elérése 
szempontjából.

Er. en

Indokolás

Alapvetően fontos, hogy a tiszta és közel tiszta felszín alatti víz azonosításra kerüljön és különleges 
védelemben részesüljön. Egy kiváló kémiai állapot létrehozása a tiszta felszín alatti víz számára ezt 
a védelmet szolgálná, azáltal, hogy lehetővé tenné a célzott intézkedéseket Európa megmaradt 
szennyezésmentes felszín alatti víztestjei érdekébenA legtöbb esetben a felszín alatti víztestek jó 
kémiai állapotát a már EU törvények (Élőhelyvédelmi, Madárvédelmi, Ivóvízvédelmi Irányelvek) 
által védett tetületeken fogjuk találni. Ezért ez nem fog semmilyen jelentős különös nehézséget 
jelenteni a tagállamok számára, sokkal inkább garantálja majd a meglévő EU politikák közötti 
konzisztenciát és integrációt. 

Módosította: Chris Davies

Módosítás: 92
Cikk:  2, bekezdés:   2

2. ‘szignifikáns és tartós pozitív trend’ 
jelenti a szennyezőanyag koncentrációjának 
startisztikailag szignifikáns növekedését a 
2000/60/EK sz. Irányelv 8. cikke szerinti 
monitoring program kezdetén mért 
koncentráció-értékekhez viszonyítva, 
figyelembe véve a minőségi előírásokat és a 
határértékeket

2. ‘szignifikáns és tartós pozitív trend’ 
jelenti a szennyezőanyag koncentrációjának 
startisztikailag szignifikáns növekedését
mely fenyegetést jelent a   2000/60/EK sz. 
Irányelv  4(1) és 7 cikkeiben kitűzött célok 
elérése szempontjából.

Er. en
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Indokolás

Egy „szignifikáns trend“ környezetvédelmi kimenetele sokkal inkább kell hogy szöveg legyen és 
nem a mérések, melyek esetleg nem fektetnek kellő hangsúlyt a kulcsfontosságú célokra.

Módosította: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Módosítás: 93
Cikk:  2, bekezdés:   2

2. ‘szignifikáns és tartós pozitív trend’ 
jelenti a szennyezőanyag koncentrációjának 
startisztikailag szignifikáns növekedését a 
2000/60/EK sz. Irányelv 8. cikke szerinti 
monitoring program kezdetén mért 
koncentráció-értékekhez viszonyítva, 
figyelembe véve a minőségi előírásokat és a 
határértékeket. 

2. ‘szignifikáns és tartós pozitív trend’ 
jelenti a szennyezőanyag koncentrációjának 
startisztikailag és környezetvédelmileg 
szignifikáns növekedését a felszín alatti 
vízben. 

Er. en

Indokolás

Egy emelkedő trend megbízható észlelése lehetséges a felszín alatti vízben környezetvédelmi 
következmények nélkül is. A Bizottság javaslata, hogy rögzíteni kell az időpontot ameddig a 
trendeket ki kell vizsgálni kizárná azon szennyező anyaok trendjeinek vizsgálatát, melyeket nem 
kísérnek figyelemmel a monitoring program kezdetétől, hanem később azonosítanak. Ez hiányos 
környezetvédelmi intézkedésekhez vezetne.

A javasolt módosítás megkívánja  atagállamoktól, hogy erőfeszítéseiket azon trendek 
megfordítására összpontosítsák, melyeknek környezetvédelmileg jelentős következményei lehetnek. 
A módosítás ezért biztosítja azt az arányos megközelítést, mely környezetvédelmi – és költség –
szempontjából a leghatékonyabb.

A trendek megfordításának kiindulópontját a megfelelő függelékben kell majd azonosítani.

Módosította: Linda McAvan, María Sornosa Martínez 

Módosítás: 94
Cikk:  2, bekezdés:   2 
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2.‘siszignifikáns és tartós pozitív trend’ 
jelenti a szennyezőanyag koncentrációjának 
startisztikailag szignifikáns növekedését a 
2000/60/EK sz. Irányelv 8. cikke szerinti 
monitoring program kezdetén mért 
koncentráció-értékekhez viszonyítva, 
figyelembe véve a minőségi előírásokat és a 
határértékeket.

2.‘ szignifikáns és tartós pozitív trend’ 
jelenti a szennyezőanyag koncentrációjának 
startisztikailag és környezetvédelmileg 
szignifikáns növekedését a felszín alatti 
vízben.

Er. en

Indokolás

Egy emelkedő trend megbízható észlelése lehetséges a felszín alatti vízben környezetvédelmi 
következmények nélkül is. A Bizottság javaslata, hogy rögzíteni kell az időpontot ameddig a 
trendeket ki kell vizsgálni kizárná azon szennyező anyaok trendjeinek vizsgálatát, melyeket nem 
kísérnek figyelemmel a monitoring program kezdetétől, hanem később azonosítanak. Ez hiányos 
környezetvédelmi intézkedésekhez vezetne.

A javasolt módosítás megkívánja  atagállamoktól, hogy erőfeszítéseiket azon trendek 
megfordítására összpontosítsák, melyeknek környezetvédelmileg jelentős következményei lehetnek. 
A módosítás ezért biztosítja azt az arányos megközelítést, mely környezetvédelmi – és költség –
szempontjából a leghatékonyabb. A trendek megfordításának kiindulópontját a megfelelő 
függelékben kell majd azonosítani.

Módosította: Anja Weisgerber

Módosítás: 95
Cikk:  2 pont 2

2. ‘szignifikáns és tartós pozitív trend’ 
jelenti a szennyezőanyag koncentrációjának 
startisztikailag szignifikáns növekedését a 
2000/60/EK sz. Irányelv 8. cikke szerinti 
monitoring program kezdetén mért 
koncentráció-értékekhez viszonyítva, 
figyelembe véve a minőségi előírásokat és a 
határértékeket

2. ‘szignifikáns és tartós pozitív trend’ 
jelenti a szennyezőanyag koncentrációjának 
startisztikailag szignifikáns növekedését a 
2000/60/EK sz. Irányelv 8. cikke szerinti 
monitoring program kezdetén mért 
koncentráció-értékekhez viszonyítva, 
figyelembe véve a felszín alatti vízre 
vonatkozó minőségi előírásokat.

Er. de



PE 350.247v01

Külső fordítás 22/115 AM\550205HU.doc

HU

Indokolás

Szerkesztői módosítás: a határértékeket kicserélni a szabványos  'felszín alatti víz minőségi 
előírások' kifejezésre, ld. a Klaß jelentést.

Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Módosítás: 96
Cikk:  2, bekezdés:   3

3. ‘a felszín alatti vízbe való közvetett 
beveztések’ jelenti a szennyezőanyagoknak 
a talajon vagy altalajon történt átszivárgást 
követő felszín alatti vízbe jutását.

3. egy felszín alatti víztest 'kiváló kémiai 
állapota’ jelenti hogy a felszín alatti víz 
kémiai összetételében nincs, vagy nagyon 
kicsi az emberi behatásra történt változás 
ahhoz képest, ami normális esetben 
zavartalan körülmények között várható 
lenne.

Er. en

Indokolás

Alapvetően fontos, hogy a tiszta és közel tiszta felszín alatti víz azonosításra kerüljön és különleges 
védelemben részesüljön. Egy kiváló kémiai állapot létrehozása a tiszta felszín alatti víz számára ezt 
a védelmet szolgálná, azáltal, hogy lehetővé tenné a célzott intézkedéseket Európa megmaradt 
szennyezésmentes felszín alatti víztestjei érdekébenA legtöbb esetben a felszín alatti víztestek jó 
kémiai állapotát a már EU törvények (Élőhelyvédelmi, Madárvédelmi, Ivóvízvédelmi Irányelvek) 
által védett tetületeken fogjuk találni. Ezért ez nem fog semmilyen jelentős különös nehézséget 
jelenteni a tagállamok számára, sokkal inkább garantálja majd a meglévő EU politikák közötti 
konzisztenciát és integrációt. 

Módosította: Anja Weisgerber

Módosítás: 97
Cikk:  2 Pont:  3

3. ‚a felszín alatti vízbe való közvetett 
beveztések’ jelenti a szennyezőanyagoknak
a talajon vagy altalajon történt átszivárgást 
követő felszín alatti vízbe jutását.

3. ‚a felszín alatti vízbe való közvetett 
beveztések’ jelenti a talajvízbe való
bevezetést, emissziókat vagy elfolyást a 
2000/60/EK sz. Irányelv 2(32) cikke 
értelmében, amennyiben ezek nem 
közvetlen bevezetések, de a felszín alatti víz 
szennyezését vagy minőségromlását 
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eredményezhetik.

Er. de

Indokolás

Szerkesztői változtatás, ld. még az 1-es módosítás indokolását is, valamint a  Klaß  
jelnetésben a minőségromlás definíciójának indokolását.

Módosította: Richard Seeber

Módosítás: 98
Cikk:  2 Pont:  3

3. ‚a felszín alatti vízbe való közvetett 
beveztések’ jelenti a szennyezőanyagoknak 
a talajon vagy altalajon történt átszivárgást 
követő felszín alatti vízbe jutását.

3. 'szennyezőanyagok felszín alatti vízbe
juttatása' jelenti a szennyezőanyagoknak a 
felszín alatti vízbe való közvetlen vagy 
közvetett bevezetését emberi tevékenységből 
eredően.

Er. de

Módosította: Richard Seeber

Módosítás: 99
Cikk: 2 Pont:  3a (új)

3a. 'Minőségromlás' jelenti a 
szennyezőanyagok koncentrációjának a 
jeen helyzethez képest bármely kismértékű, 
emberi tevékenység által előidézett és tartós 
emelkedését a felszín alatti vízben.

Er. de

Módosította: Holger Krahmer

Módosítás: 100
Cikk:  2, Pont:  3a (új)

3a. 'Minőségromlás' jelenti a bármely 
alapvető változást a felszín alatti víztestben 
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a jó állapotból a rossz állapot irányába.

Er. de

Indokolás

A  2000/60/EK sz. Víz keretirányelv megkülönbözteti a felszín alatti víztest jó és rossz 
állapotát. A minőségromlás ezért alapvető változás a jóból a rossz állapot felé.

Módosította: Niels Busk

Módosítás: 101
Cikk:  2, bekezdés:   3 a (új)

(3a) 'a felszín alatti víz' jelenti a vizet az 
altalajban az állandóan telített zónában. A 
dréncsövekben és az ezek felett 
elhelyezkedő víz nem esik a felszín alatti víz 
definíciójába, sem pedig a felszíni víz vagy 
a gyökérzónában lévő víz.

Er. en

Indokolás

Ez a további definíció mely a dréncsövekben és azok körül lévő vízzel kapcsolatos, segíteni fog a 
definíciónak a mezőgazdasági területekre való tekintettel történő értelmezésében.

Módosította: Christa Klaß

Módosítás: 102
Cikk:  2, bekezdés:   3 a (új)

(3a) 'háttérkoncentráció' jelenti egy 
anyagnak a felszín alatti vízben való azon 
koncentrációját, mely emberi tevékenységek 
általi módosítás hiányában, vagy ha az 
nagyon kicsi, a zavartalan körülményekre 
jellemző.
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Er. en

Módosította: Christa Klaß

Módosítás: 103
Cikk:  2, bekezdés:   3 b (új)

(3b) egy anyagnak a felszíni víztestben való  
‚alapkoncentrációja' az az átlagos 
koncentráció, melyet a referenciaévek 
során, 2007-ben és 2008-ban mérnek a Víz 
Keretirányelv 8. cikke alapján létrehozott 
monitoring rendszerekben.

Er. en

Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Módosítás: 104
Cikk:  2, bekezdés:   1a (új)

Annak érdekében, hogy kielégítésre 
kerüljön azon kötelezettség, hogy a felszín 
alatti víztestek kémiai állapotának romlását 
meg kell előzni, amint azt a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  4(1)(b)(i) cikke előírja, a 
tagállamoknak be kell sorolniuk a kiváló 
kémiai állapotú felszín alatti víztesteket a  
2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikkének 
végrehajtásából szerzett információk 
alapján.
A felszín alatti víztestek besorolását felül 
kell vizsgálni, és szükség esetén módosítani 
kell a  2000/60/EK sz. Irányelv 5(2) 
cikkének rendelkezései szerint. A kiváló 
kémiai állapotú felszín alatti víztesteket 
azonosítani kell a vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervekben, amint azt a   2000/60/EK sz. 
Irányelv 13 cikke és VII függeléke 
előírányozza. Ami a kiváló kémiai állapotú 
felszín alatti víztesteket illeti, a vízgyűjtő-
gazdálkodási terveknek tartalmazniuk kell 
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egy összefoglalót a megtett intézkedésekről 
és meg kell említeniük minden esetben ha a 
célok elérése nem teljesült, ezen hiányosság 
indoklásával együtt.

Er. en

Indokolás

A minőségromlás elleni kötelezettség tisztázása érdekében és Európa megmaradt szennyezésmentes 
felszín alatti vizeinek az új szennyezéstől és a feltöltéstől való védelme érdekében.
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Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Módosítás: 105
Cikk:  3, bekezdés:   -1 (új)

Követve a 2000/60/EK sz. Irányelvet, és 
különösen annak II. függelékének 2.1, 2.2, 
2.3 és 2.4 pontját, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell a felszín alatti víz 
fenntarthatóságátés meg kell előzni annak 
túlhasználatát, minőségromlását és 
eltűnését. Mivel a felszín alatti víz 
ivóvízkészletek és a mezőgazdaságban 
hasznosított víz tározójaként szolgál, 
vaamint a száraz területeken a vízkészletek 
meghatározó szabályozóját képezi,a 
Bizottságnak biztosítania kell a hatályos 
jogi szabályozásnak való szigorú 
megfelelést.

Er. es

Módosította: Christa Klaß

Módosítás: 106
Cikk:  3 (a)

(a) tekintettel bármely olyan anyagra, melyre 
hivatkozás történik a jelen irányelv I. 
függelékének 1. oszlopában, a mért vagy 
előrejelzett koncentráció nem haladja meg 
az ugyanott a második oszlopban megadott 
minőségi előírásokat;

(a) tekintettel bármely olyan anyagra, melyre 
hivatkozás történik a jelen irányelv I. 
függelékének 1. oszlopában, a mért 
koncentráció nem haladja meg az ugyanott a 
második oszlopban megadott minőségi 
előírásokat;

Ahol a természetes, geogenikusan 
meghatározott szennyezőanyag-szintek a 
felszín alatti víztestben vagy a felszín alatti 
víztestek csoportjában a felszín alatti vízre 
az I.,  függelékben, vagy további, a II. 
függelékből származtatott nemzeti felszín 
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alatti víz minőségi szabványban  
meghatározott minőségi előírást 
meghaladják, a természetes tartalom plusz 
az előírt felszín alatti víz minőségi előírások 
határozzák meg a jóból a rossz állapotba 
való átmenet határát.

Er. de

Indokolás

A mondat egy szükséges intézkedést vezet be a természetes szennyezőanyag-szintekre, 
melyeket 'háttérkoncentrációkként' ismerünk. Mivel Európa-szerte a nagyon különböző 
természetes szinteket nem tudjuk figyelembe venni a minőségi előírások létrehozásánál, elő 
kell irányozni azon helyzet kezelésére vonatkozó intézkedést, amikor a természetes szintek 
meghaladják a minőségi előírásokat. Amennyiben ez előfordulna a felszín alatti víztestben 
vagy víztestek csoportjaiban, akkor a magasabb természetes szinteknek kell a minőségi célt 
meghatározniuk. Elkerülendő azt a helyzetet, amikor egy, a minőségi előírásokat meghaladó 
természetes szintekkel rendelkező területen szennyező anyagokat tartalmazó anyagok 
bevezetésének  vagy lerakásának szándéka esetén a szennyező anyagok további 
akkumulációját a felszín alatti vízben el kell kerülni.

Módosította: Richard Seeber

Módosítás: 107
Cikk:  3 (a)

(a) tekintettel bármely olyan anyagra, melyre 
hivatkozás történik a jelen irányelv I. 
függelékének 1. oszlopában, a mért vagy 
előrejelzett koncentráció nem haladja meg az 
ugyanott a második oszlopban megadott 
minőségi előírásokat;

(a) tekintettel bármely olyan anyagra, melyre 
hivatkozás történik a jelen irányelv I. 
függelékének 1. oszlopában, a mért vagy 
előrejelzett koncentráció nem haladja meg az 
ugyanott a második oszlopban megadott 
minőségi előírásokat;

Ahol a természetes, geogenikusan 
meghatározott szennyezőanyag-szintek a 
felszín alatti víztestben vagy a felszín alatti 
víztestek csoportjában a felszín alatti vízre 
az I.,  függelékben, vagy további, a II. 
függelékből származtatott nemzeti felszín 
alatti víz minőségi szabványban  
meghatározott minőségi előírást 
meghaladják, a természetes tartalom plusz 
az eredeti érték 20%-a alkotja majd a 
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felszín alatti vízre vonatkozó minőségi 
előírást.

Er. de

Indokolás

A mondat egy szükséges intézkedést vezet be a természetes szennyezőanyag-szintekre, 
melyeket 'háttérkoncentrációkként' ismerünk. Mivel Európa-szerte a nagyon különböző 
természetes szinteket nem tudjuk figyelembe venni a minőségi előírások létrehozásánál, elő 
kell irányozni azon helyzet kezelésére vonatkozó intézkedést, amikor a természetes szintek 
meghaladják a minőségi előírásokat. Amennyiben ez előfordulna a felszín alatti víztestben 
vagy víztestek csoportjaiban, akkor a magasabb természetes szintek plusz az eredeti érték 
20%-a alkotja majd a minőségi célkitűzést. Ez a formula kell hogy figyelembe vegye az 
elkerülhetetlen bejutást ami emberi tevékenységből származik de el is kell hogy kerülje azt a 
helyzetet amikor a minőségi előírásoknál magasabb természetes szintekkel rendelkező 
területeken szennyező anyagokat tartalmazó anyagok bevezetésének  vagy lerakásának 
szándéka lép fel.

Módosította: Johannes Blokland

Módosítás: 108
Cikk:   3, point (a)

a) tekintettel bármely olyan anyagra, melyre 
hivatkozás történik a jelen irányelv I. 
függelékének 1. oszlopában, a mért vagy 
előrejelzett koncentráció nem haladja meg az 
ugyanott a második oszlopban megadott 
minőségi előírásokat;

a) tekintettel bármely olyan anyagra, melyre 
hivatkozás történik a jelen irányelv I. 
függelékének 1. oszlopában, a mért, becsült
vagy előrejelzett koncentráció nem haladja 
meg az ugyanott a második oszlopban 
megadott minőségi előírásokat;

Er. nl

Indokolás

A koncentráció becslése interpolációval és/ vagy extrapolációval történik, ezután kerül sor az 
előrejelzésre.
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Módosította: Richard Seeber

Módosítás: 109
Cikk:  3 Bekezdés:   1a (új)

Az előírásoknak való megfelelést a 
veszélyeztetettnek tartott  felszín alatti 
víztestben vagy víztestek csoportjaiban lévő  
minden egyes mintavételi hely monitoring 
eredményeinek az aritmetikai módszerrel 
történő összehasonlítására kell alapozni, a 
2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke szerinti 
elemzés követelményei szerint. Az egyes
mintavételi helyeken a szabványnak nem 
megfelelő mérések csak akkor 
határozhatják meg a besorolást, hogyha a 
mintavételi hely az I. Függelék A részében 
foglalt szakértői igazolás szerint 
reprezentatív a felszín alatti víztest 
szennyezése vagy annak egy része 
tekintetében. A tagállamoknak 
nyilvánosságra kell hozniuk a 2000/60/EK 
sz. Irányelv 13. cikke alapján elkészítendő 
vízgyűjtő-gazdálkodási terveikben, az ő 
értékelésüket az összes felszín alatti víztest 
kémiai állapotáról, beleértve részleteket 
arra vonatkozóan, hogy egyes mintavételi 
helyeken a meghaladási értékek hogyan 
járulnak hozzá a konkrét felszín alatti 
víztest vagy víztestek csoportja általános 
besorolásához. A tagállamoknak jogilag 
kötelező rendelkezéseket kell elfogadniuk a 
felszín alatti víztesteknek a jó kémiai 
állapotba való besorolására vonatkozóan.

Er. de

Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Módosítás: 110
Cikk:  3, bekezdés:   b a (új)

(ba) az új tagállamok teljesítik a Nitrát-
irányelv (91/676/EGK) és a peszticidek 
engedélyezéséről szóló irányelv 
(91/414/EGK) követelményeit, és 
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biztosítják, hogy az ivóvízellátás vízbázisai 
védve vannak a 2000/60/EK sz. Irányelv 7. 
és 4(1)(c) cikkének megfelelően, és a 
minőség javítására sor kerül annak 
érdekében, hogy a 98/83/EK számú 
irányelvvel módosított 80/778/EGK számú 
irányelv által felállított minőségi előírások  
eléréséhez szükséges víztisztítási kezelés a 
minimumra csökkenjen.

Er. en

Módosította: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 111
Cikk:  3, bekezdés:   1 a (új)

A minőségi előírásoknak való megfelelés 
olymódon lesz értékelve mintavételi 
helyenként, hogy a monitoring értékeinek 
az adott mintavételi helyre vonatkozó 
átlagait összehasonlítják a jó állapot 
minőségi előírásaival, és egyéb 
szennyezőanyagokra adott határértékekkel. 
A határértékek meghaladása az intézkedési 
program keretében történő cselekvéshez 
kell, hogy vezessen.

Er. en

Indokolás

Ez a pont az I. Számú függelék 22. számú lábjegyzetében volt megemlítve. Ez a lábjegyzet túl fontos 
ahhoz, hogy egy függelék lábjegyzetébe kerüljön. Tárgyalni kell a mért adatoknak az előírt 
értékekkel való összevetését külön cikkben vagy függelékben. Az összevetés módszereinek más 
szennyezőanyagokra is alkalmazhatónak kell lenniük. A lábjegyzet nem fejti ki elég világosan, hogy 
hogyan kell összevetni az előírásokkal. Meg kell előzni, hogy az adatok simítása miatt a problémás 
helyek felett el lehessen siklani. Ezért ez bekezdésként a 3.cikkbe került.

Módosította: Françoise Grossetête

Módosítás: 112
Cikk:  3, bekezdés:   1 a (új)
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Az olyan helyek esetében, melyek hosszú 
ideje fennálló szennyezéstől szenvednek, a 
felszín alatti vizek szennyezésének 
értékelését az illetékes hatóság az 
egészségre és a környezetre fennálló 
kockázatok értékelése után kell, hogy 
elvégezze, de nem szabad figyelembe venni 
a felszín alatti víz állapotának 
értékelésében. A vizsgálat és a hely 
rehabilitációjának kritériumai a 
2000/60/EK sz. Irányelv 13. cikke szerinti 
kezelési tervbe be kell, hogy kerüljenek.
A hely helyreállításának érdekében az 
intézkedési program tartalmazhatja a 
rehabilitációs intézkedéseket és azon 
intézkedéseket, melyeket azért vettek tervbe, 
hogy a szennyezés bármely további 
terjedését megakadályozzák. Ez a 
rendelkezés előítéletektől mentes kell legyen 
a 2000/60/EK sz. Irányelv 4(4) és (5)cikkei 
szerint. 

Er. fr

Indokolás

A Víz keretirányelv nem rendelkezik ‚helyreállítási programról’, hanem ‚intézkedési 
programról’, mely magában foglalja azon intézkedéseket, melyeket a gazdálkodási tervben 
felsorolt célok elérése érdekében kell megtenni. 

Módosította: Johannes Blokland

Módosítás: 113
Cikk:   3, pont b a (új)

(ba) azon felszín alatti víztestekre, melyeket 
a 2000/60/EK sz. Irányelv1 7(1) cikke 
céljaiból soroltak be víztestekként, 
ugyanezen irányelv 7(2)cikke rendelkezései 
is érvényesek.

1 Hivatalos Lap L 327, 2000. 12.  22., 
1.oldal
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Er. nl

Indokolás

Ez a további feltétel azért szükséges, mert a hivatkozás a Víz Keretirányelv V. Mellékletének 
(b) francia bekezdésére nem elégséges az ivóvíz esetén.

Módosította: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête, Chris Davies 

Módosítás: 114
Cikk:  3 a (új)

Cikk:  3a
A felszín alatti víz kémiai állapotnak 
vizsgálata
1. A tagállamoknak jó kémiai állapotba kell 
besorolniuk egy felszín alatti víztestet, ha a 
felszín alatti vízre vonatkozó minőségi 
előírások és hatrértékek meghaladása 
egyetlen, a 2000/60/EK sz. Irányelv 8 cikke 
és V. Függeléke alapján a felszín alatti víz 
kémiai állapota vizsgálatának céljából  
létesített vizsgálati helyen sem észlelhető.
2. Ha egy felszín alatti vízre vonatkozó 
minőségi előírás vagy határérték túllépése 
észlelhető egy mintavételi helyen, akkor a 
tagállakonak ki kell vizsgálni, hogy vajon 
ez a túllépés azt jelzi-e, hogy:
(i) a felszín alatti víz jó kémiai állapotának 
a 2000/60/EK sz. Irányelv  V. Függeléke 
2.3.2 táblázatában meghatározott feltételei 
közül egy vagy több nem teljesül; vagy
(ii) az ivóvízbázisok nem a 2000/60/EK sz. 
Irányelv 7. cikkének megfelelően védettek.
3. Egy felszín alatti víztestet rossz kémiai 
állapotúnak tekinteni csak abban az 
esetben lehet, ha a 2. bekezdésben leírt 
vizsgálat következtetése szerint a 2(i) vagy a 
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2(ii) bekezdés egy vagy több feltétele 
alkalmazható.

Er. en

Indokolás

A műszaki kihívás, hogy mi folyik a felszín alatti rétegekben lévő felszín alatti vízben, hatalmas. 
Például, az egy bizonyos helyen bizonyos mélységig lemélyített fúrással feltárt felszín alatti víz 
minősége teljességgel különbözhet az akár csak néhány méterrel arrébb lévő minőségtől.  

Ez a módosítás biztosítja, hogy a tagállamok tegyék meg a szükséges intézkedést annak feltárása 
érdekében, hogy vajon a felszín alatti víz jó kémiai állapotának feltételei teljesülnek-e. Ez egy 
vizsgálódó megközelítésen alapul hogy érzékeny és hely szerint specifikus elemzést lehessen végezni 
a felszín alatti víztestek valóságos állapotáról és olyan feltételt tesz hozzá, hogy az ivóvízbázisokat a 
VKI szerint kell védeni.

Módosította: Linda McAvan 

Módosítás: 115
Cikk:  3 a (új) 

Cikk:  3a
A felszín alatti víz kémiai állapotnak 
vizsgálata
1. A tagállamoknak jó kémiai állapotba kell 
besorolniuk egy felszín alatti víztestet, ha a 
felszín alatti vízre vonatkozó minőségi 
előírások és hatrértékek meghaladása 
egyetlen, a 2000/60/EK sz. Irányelv 8 cikke 
és V. Függeléke alapján a felszín alatti víz 
kémiai állapota vizsgálatának céljából  
létesített vizsgálati helyen sem észlelhető.
2. Ha egy felszín alatti vízre vonatkozó 
minőségi előírás vagy határérték túllépése 
észlelhető egy mintavételi helyen, akkor a 
tagállakonak ki kell vizsgálni, hogy vajon 
ez a túllépés azt jelzi-e, hogy:
(i) a felszín alatti víz jó kémiai állapotának 
a 2000/60/EK sz. Irányelv  V. Függeléke 
2.3.2 táblázatában meghatározott feltételei 
közül egy vagy több nem teljesül; vagy
(ii) az ivóvízbázisok nem a 2000/60/EK sz. 
Irányelv 7. cikkének megfelelően védettek.
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3. Egy felszín alatti víztestet rossz kémiai 
állapotúnak tekinteni csak abban az 
esetben lehet, ha a 2. bekezdésben leírt 
vizsgálat következtetése szerint a 2(i) vagy a 
2(ii) bekezdés egy vagy több feltétele 
alkalmazható.

Er. en

Indokolás

A műszaki kihívás, hogy mi folyik a felszín alatti rétegekben lévő felszín alatti vízben, hatalmas. 
Például, az egy bizonyos helyen bizonyos mélységig lemélyített fúrással feltárt felszín alatti víz 
minősége teljességgel különbözhet az akár csak néhány méterrel arrébb lévő minőségtől.  

Ez a módosítás biztosítja, hogy a tagállamok tegyék meg a szükséges intézkedést annak feltárása 
érdekében, hogy vajon a felszín alatti víz jó kémiai állapotának feltételei teljesülnek-e. Ez egy 
vizsgálódó megközelítésen alapul hogy érzékeny és hely szerint specifikus elemzést lehessen 
végezni a felszín alatti víztestek valóságos állapotáról és olyan feltételt tesz hozzá, hogy az 
ivóvízbázisokat a VKI szerint kell védeni.

Módosította: Chris Davies

Módosítás: 116
Cikk:  3 a (új)

Cikk:  3a
A felszín alatti víz kémiai állapotnak 
vizsgálata
1. A tagállamoknak jó kémiai állapotba kell 
besorolniuk egy felszín alatti víztestet, ha a 
felszín alatti vízre vonatkozó minőségi 
előírások és hatrértékek meghaladása 
egyetlen, a 2000/60/EK sz. Irányelv 8 cikke 
és V. Függeléke alapján a felszín alatti víz 
kémiai állapota vizsgálatának céljából  
létesített vizsgálati helyen sem észlelhető.
2. Ha egy felszín alatti vízre vonatkozó 
minőségi előírás vagy határérték túllépése 
észlelhető egy mintavételi helyen, akkor a 
tagállakonak ki kell vizsgálni, hogy vajon 
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ez a túllépés azt jelzi-e, hogy:
(i) a felszín alatti víz jó kémiai állapotának 
a 2000/60/EK sz. Irányelv  V. Függeléke 
2.3.2 táblázatában meghatározott feltételei 
közül egy vagy több nem teljesül; vagy
(ii) az ivóvízbázisok nem a 2000/60/EK sz. 
Irányelv 7. cikkének megfelelően védettek.
3. Egy felszín alatti víztestet rossz kémiai 
állapotúnak tekinteni csak abban az 
esetben lehet, ha a 2. bekezdésben leírt 
vizsgálat következtetése szerint a 2(i) vagy a 
2(ii) bekezdés egy vagy több feltétele 
alkalmazható.

Er. en

Indokolás

A műszaki kihívás, hogy mi folyik a felszín alatti rétegekben lévő felszín alatti vízben, hatalmas. 
Például, az egy bizonyos helyen bizonyos mélységig lemélyített fúrással feltárt felszín alatti víz 
minősége teljességgel különbözhet az akár csak néhány méterrel arrébb lévő minőségtől.  

Ez a módosítás biztosítja, hogy a tagállamok tegyék meg a szükséges intézkedést annak feltárása 
érdekében, hogy vajon a felszín alatti víz jó kémiai állapotának feltételei teljesülnek-e. Ez egy 
vizsgálódó megközelítésen alapul hogy érzékeny és hely szerint specifikus elemzést lehessen végezni 
a felszín alatti víztestek valóságos állapotáról és olyan feltételt tesz hozzá, hogy az ivóvízbázisokat a 
VKI szerint kell védeni.

Módosította: Dorette Corbey  

Módosítás: 117
Cikk:  3 a (új)

Cikk:  3a
A felszín alatti víz kémiai állapotnak 
vizsgálata
1. A tagállamoknak jó kémiai állapotba kell 
besorolniuk egy felszín alatti víztestet, ha a 
felszín alatti vízre vonatkozó minőségi 
előírások és hatrértékek meghaladása 
egyetlen, a 2000/60/EK sz. Irányelv 8 cikke 
és V. Függeléke alapján a felszín alatti víz 
kémiai állapota vizsgálatának céljából  
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létesített vizsgálati helyen sem észlelhető.
2. Ha egy felszín alatti vízre vonatkozó 
minőségi előírás vagy határérték túllépése 
észlelhető egy mintavételi helyen, akkor a
tagállakonak ki kell vizsgálni, hogy vajon 
ez a túllépés azt jelzi-e, hogy:
(i) a felszín alatti víz jó kémiai állapotának 
a 2000/60/EK sz. Irányelv  V. Függeléke 
2.3.2 táblázatában meghatározott feltételei 
közül egy vagy több nem teljesül; vagy
(ii) az ivóvízbázisok nem a 2000/60/EK sz. 
Irányelv 7. cikkének megfelelően védettek.
3. Egy felszín alatti víztestet rossz kémiai 
állapotúnak tekinteni csak abban az 
esetben lehet, ha a 2. bekezdésben leírt 
vizsgálat következtetése szerint a 2(i) vagy a 
2(ii) bekezdés egy vagy több feltétele 
alkalmazható.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy a tagállamok tegyék meg a szükséges intézkedést annak feltárása 
érdekében, hogy vajon a felszín alatti víz jó kémiai állapotának feltételei teljesülnek-e. Ez egy 
vizsgálódó megközelítésen alapul hogy érzékeny és hely szerint specifikus elemzést lehessen végezni 
a felszín alatti víztestek valóságos állapotáról és olyan feltételt tesz hozzá, hogy az ivóvízbázisokat a 
VKI szerint kell védeni

Módosította: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Módosítás: 118
Cikk:  4, bekezdés:   1, francia bekezdés:  1

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függelékének 2.1 és 2.2. szakasza alapján 
végrehajtandó besorolási folyamatra 
alapozva, megfelelve az ezen Irányelv II. 
Függelékében leírt eljárásnak, és 
figyelembe véve a gazdasági és szociális 

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függeléke alapján végrehajtandó besorolási 
folyamatra alapozva és összhangban egy 
közös, a határértékek megállapítására 
vonatkozó EU kerettel, a tagállamoknak 
meg kell állapítaniuk a határértékeket 
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költségeket, a tagállamoknak 2005. 
december 22-ig meg kell állapítaniuk a 
határértékeket minden szennyezőanyagra, 
melyet a területükön azonosítottak mint a 
felszín alatti víztestek vagy víztestek 
csoportjainak veszélyeztetettként való 
besorolásához hozzájáruló anyagot. A 
tagállamok minimálisan határértékeket kell, 
hogy meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagokra. Ezek a határértékek 
többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő.

minden szennyezőanyagra, melyet a 
területükön azonosítottak mint a felszín 
alatti víztestek vagy víztestek csoportjainak  
veszélyeztetettként való besorolásához 
hozzájáruló anyagot ahol fennáll annak 
veszélye, hogy nem érhető el a felszín alatti 
víz jó kémiai állapota. A tagállamok 
minimálisan határértékeket kell, hogy 
meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
bármely olyan szennyezőanyagra, melyet 
ilymódon azonosítottak. Ezek a határértékek 
többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás megerősíti és leegyszerűsíti a Bizottság javaslatát azáltal, hogy egyértelműen 
megkívánja a tagállamoktól, hogy egy sor közös EU kritériumot kövessenek, amikor felálltják a 
határértékeket. Ennek mechanizmusa az Irányelv II. Függelékében található. A közös EU 
szabványoktól eltérően ez rugalmas de kötelező EU keretet biztosít a felszín alatti víz védelmére, 
melyben a tagállamoknak lehetőségük nyílik megcélozni a felszín alatti víztesteket fenyegető fontos 
veszélyeket a speciális nemzeti és regionális helyük és feltételeik szerint.  

A ‚határértékek megállapításának közös EU kerete’ az Irányelv függelékében kell hogy 
meghatározásra kerüljön.

Módosította: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Módosítás: 119
Cikk:  4, bekezdés:   1, francia bekezdés:  1 

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függelékének 2.1 és 2.2. szakasza alapján 
végrehajtandó besorolási folyamatra 
alapozva, megfelelve az ezen Irányelv II. 
Függelékében leírt eljárásnak, és 
figyelembe véve a gazdasági és szociális 
költségeket, a tagállamoknak 2005. 
december 22-ig meg kell állapítaniuk a 
határértékeket minden szennyezőanyagra, 
melyet a területükön azonosítottak mint a 

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függeléke alapján végrehajtandó besorolási 
folyamatra alapozva és összhangban egy 
közös, a határértékek megállapítására 
vonatkozó EU kerettel, a tagállamoknak 
meg kell állapítaniuk a határértékeket 
minden szennyezőanyagra, melyet a 
területükön azonosítottak mint a felszín 
alatti víztestek vagy víztestek csoportjainak  
veszélyeztetettként való besorolásához 
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felszín alatti víztestek vagy víztestek 
csoportjainak veszélyeztetettként való 
besorolásához hozzájáruló anyagot. A 
tagállamok minimálisan határértékeket kell, 
hogy meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagokra. Ezek a határértékek 
többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő.

hozzájáruló anyagot ahol fennáll annak 
veszélye, hogy nem érhető el a felszín alatti 
víz jó kémiai állapota. A tagállamok 
minimálisan határértékeket kell, hogy 
meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
bármely olyan szennyezőanyagra, melyet 
ilymódon azonosítottak. Ezek a határértékek 
többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás megerősíti és leegyszerűsíti a Bizottság javaslatát azáltal, hogy egyértelműen 
megkívánja a tagállamoktól, hogy egy sor közös EU kritériumot kövessenek, amikor felálltják a 
határértékeket. Ennek mechanizmusa az Irányelv II. Függelékében található. A közös EU 
szabványoktól eltérően ez rugalmas de kötelező EU keretet biztosít a felszín alatti víz védelmére, 
melyben a tagállamoknak lehetőségük nyílik megcélozni a felszín alatti víztesteket fenyegető fontos 
veszélyeket a speciális nemzeti és regionális helyük és feltételeik szerint.  

A ‚határértékek megállapításának közös EU kerete’ az Irányelv függelékében kell hogy 
meghatározásra kerüljön.

Módosította: Dorette Corbey  

Módosítás: 120
Cikk:  4, bekezdés:   1, francia bekezdés:  1

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függelékének 2.1 és 2.2. szakasza alapján 
végrehajtandó besorolási folyamatra 
alapozva, megfelelve az ezen Irányelv II. 
Függelékében leírt eljárásnak, és 
figyelembe véve a gazdasági és szociális 
költségeket, a tagállamoknak 2005. 
december 22-ig meg kell állapítaniuk a 
határértékeket minden szennyezőanyagra, 

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függeléke alapján végrehajtandó besorolási 
folyamatra alapozva és összhangban egy 
közös, a határértékek megállapítására 
vonatkozó EU kerettel, mely az anyagok 
természetes háttérkoncentrációján alapul, a 
tagállamoknak 2005. december 22-ig meg 
kell állapítaniuk a határértékeket minden 
szennyezőanyagra, melyet a területükön 
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melyet a területükön azonosítottak mint a 
felszín alatti víztestek vagy víztestek 
csoportjainak veszélyeztetettként való 
besorolásához hozzájáruló anyagot. A 
tagállamok minimálisan határértékeket kell, 
hogy meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagokra. Ezek a határértékek 
többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő. 

azonosítottak mint a felszín alatti víztestek 
vagy víztestek csoportjainak  
veszélyeztetettként való besorolásához 
hozzájáruló anyagot ahol fennáll annak 
veszélye, hogy nem érhető el a felszín alatti 
víz jó kémiai állapota. A tagállamok 
minimálisan határértékeket kell, hogy 
meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
bármely olyan szennyezőanyagra, melyet 
ilymódon azonosítottak. Ezek a határértékek 
többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő. 

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás megerősíti és leegyszerűsíti a Bizottság javaslatát azáltal, hogy egyértelműen 
megkívánja a tagállamoktól, hogy egy sor közös EU kritériumot kövessenek, amikor felálltják a 
határértékeket. Ennek mechanizmusa az Irányelv II. Függelékében található. A közös EU 
szabványoktól eltérően ez rugalmas de kötelező EU keretet biztosít a felszín alatti víz védelmére, 
melyben a tagállamoknak lehetőségük nyílik megcélozni a felszín alatti víztesteket fenyegető fontos 
veszélyeket a speciális nemzeti és regionális helyük és feltételeik szerint. 

Módosította: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 121
Cikk:  4, bekezdés:   1, francia bekezdés:  1

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függelékének 2.1 és 2.2. szakasza alapján 
végrehajtandó besorolási folyamatra 
alapozva, megfelelve az ezen Irányelv II. 
Függelékében leírt eljárásnak, és figyelembe 
véve a gazdasági és szociális költségeket, a 
tagállamoknak 2005. december 22-ig meg 
kell állapítaniuk a határértékeket minden 
szennyezőanyagra, melyet a területükön 
azonosítottak mint a felszín alatti víztestek 
vagy víztestek csoportjainak  
veszélyeztetettként való besorolásához 

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függelékének 2.1 és 2.2. szakasza alapján 
végrehajtandó besorolási folyamatra 
alapozva, megfelelve az ezen Irányelv II. 
Függelékében leírt eljárásnak, mely az 
anyagok természetes háttérkoncentrációján 
alapul, a tagállamoknak 2005. december 22-
ig meg kell állapítaniuk a határértékeket 
minden szennyezőanyagra, melyet a 
területükön azonosítottak mint a felszín 
alatti víztestek vagy víztestek csoportjainak  
veszélyeztetettként való besorolásához 



AM\550205HU.doc 41/115 PE 350.247v01

Külső fordítás

HU

hozzájáruló anyagot. A tagállamok 
minimálisan határértékeket kell, hogy 
meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagokra. Ezek a határértékek 
többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő. 

hozzájáruló anyagot. A tagállamok 
minimálisan határértékeket kell, hogy 
meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagokra. Ezek a határértékek 
többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő. 

Er. en

Indokolás

A 4. cikk 1. bekezdése kijelenti, hogy a gazdasági és szociális költségeket figyelembe lehet venni a 
határértékek felllításánál. Bár, a természetes háttérkoncentrációk szolgáltatják a határértékek 
alapját. A gazdasági és szociális költségek figyelembe vételére annak tekintetében kerülhet sor, 
hogy szükséges-e vagy nem az intézkedések megtétele, de nem a határértékek létrehzásánál. Ezen 
megfontolásokat a III függelék (B) rész 2.3-hoz hozzá kell tenni.

Módosította: Chris Davies

Módosítás: 122
Cikk:  4, bekezdés:   1, francia bekezdés:  1

1.  A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függelékének 2.1 és 2.2. szakasza alapján 
végrehajtandó besorolási folyamatra 
alapozva, megfelelve az ezen Irányelv II. 
Függelékében leírt eljárásnak, és 
figyelembe véve a gazdasági és szociális 
költségeket, a tagállamoknak 2005. 
december 22-ig meg kell állapítaniuk a 
határértékeket minden szennyezőanyagra, 
melyet a területükön azonosítottak mint a 
felszín alatti víztestek vagy víztestek 
csoportjainak veszélyeztetettként való 
besorolásához hozzájáruló anyagot.

1.  A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függeléke alapján végrehajtandó besorolási 
folyamatra alapozva és összhangban egy 
közös, a határértékek megállapítására 
vonatkozó EU kerettel, a tagállamoknak 
ezen Irányelv hatályba lépését követő hat 
hónapon belül, meg kell állapítaniuk a 
határértékeket minden szennyezőanyagra, 
melyet a területükön azonosítottak mint a 
felszín alatti víztestek vagy víztestek 
csoportjainak veszélyeztetettként való 
besorolásához hozzájáruló anyagot ahol 
fennáll annak veszélye, hogy nem érhető el 
a felszín alatti víz jó kémiai állapota.

A tagállamok minimálisan határértékeket A tagállamok minimálisan határértékeket 
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kell, hogy meghatározzanak a jelen Irányelv 
III. Függelékének A.1 és A.2 részében 
említett szennyezőanyagokra. Ezek a 
határértékek többek között a felszín alatti 
vizek állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő.

kell, hogy meghatározzanak a jelen Irányelv 
III. Függelékének A.1 és A.2 részében 
említett minden egyes szennyezőanyagokra. 
Ezek a határértékek többek között a felszín 
alatti vizek állapotfelmérésének 
végrehajtásához használandóak, amit a 
2000/60/EK sz. Irányelv  5.2 cikke ír elő.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás megerősíti és leegyszerűsíti a Bizottság javaslatát azáltal, hogy egyértelműen 
megkívánja a tagállamoktól, hogy egy sor közös EU kritériumot kövessenek, amikor felálltják a 
határértékeket. Ennek mechanizmusa az Irányelv II. Függelékében található. A közös EU 
szabványoktól eltérően ez rugalmas de kötelező EU keretet biztosít a felszín alatti víz védelmére, 
melyben a tagállamoknak lehetőségük nyílik megcélozni a felszín alatti víztesteket fenyegető fontos 
veszélyeket a speciális nemzeti és regionális helyük és feltételeik szerint.  

A ‚határértékek megállapításának közös EU kerete’ az Irányelv függelékében kell hogy 
meghatározásra kerüljön.

Módosította: Johannes Blokland

Módosítás: 123
Cikk:   4, bekezdés:   1

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függelékének 2.1 és 2.2. szakasza alapján 
végrehajtandó besorolási folyamatra 
alapozva, megfelelve az ezen Irányelv II. 
Függelékében leírt eljárásnak, és figyelembe 
véve a gazdasági és szociális költségeket, a 
tagállamoknak 2005. december 22-ig meg 
kell állapítaniuk a határértékeket minden 
szennyezőanyagra, melyet a területükön 
azonosítottak mint a felszín alatti víztestek 
vagy víztestek csoportjainak  
veszélyeztetettként való besorolásához 
hozzájáruló anyagot. A tagállamok 
minimálisan határértékeket kell, hogy 
meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagokra. Ezek a határértékek 

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függelékének 2.1 és 2.2. szakasza alapján 
végrehajtandó besorolási folyamatra 
alapozva, megfelelve az ezen Irányelv II. 
Függelékében leírt eljárásnak, és figyelembe 
véve a gazdasági és szociális költségeket, a 
tagállamoknak 2005. december 22-ig meg 
kell állapítaniuk a határértékeket minden 
szennyezőanyagra, melyet a területükön 
azonosítottak mint a felszín alatti víztestek 
vagy víztestek csoportjainak  
veszélyeztetettként való besorolásához 
hozzájáruló anyagot. A tagállamok 
minimálisan határértékeket kell, hogy 
meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagokra. Ezek a határértékek 
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többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő.

többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő.

Er. nl

Indokolás

A gazdasági és a szociális költségek nem kellene, hogy szerepet játsszanak a határértékek 
megállapításában. Ezen költségek azonban relevánsak amikor a Víz Keretirányelv szerinti 
intézkedések felvázolására kerül a sor.

Módosította: Dan Jørgensen

Módosítás: 124
Cikk:  4(1)

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függelékének 2.1 és 2.2. szakasza alapján 
végrehajtandó besorolási folyamatra 
alapozva, megfelelve az ezen Irányelv II. 
Függelékében leírt eljárásnak, és figyelembe 
véve a gazdasági és szociális költségeket, a 
tagállamoknak 2005. december 22-ig meg 
kell állapítaniuk a határértékeket minden 
szennyezőanyagra, melyet a területükön 
azonosítottak mint a felszín alatti víztestek 
vagy víztestek csoportjainak  
veszélyeztetettként való besorolásához 
hozzájáruló anyagot. A tagállamok 
minimálisan határértékeket kell, hogy 
meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagokra. Ezek a határértékek 
többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő.

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függelékének 2.1 és 2.2. szakasza alapján 
végrehajtandó besorolási folyamatra 
alapozva, megfelelve az ezen Irányelv II. 
Függelékében leírt eljárásnak, a 
tagállamoknak 2005. december 22-ig meg 
kell állapítaniuk a határértékeket minden 
szennyezőanyagra, melyet a területükön 
azonosítottak mint a felszín alatti víztestek 
vagy víztestek csoportjainak  
veszélyeztetettként való besorolásához 
hozzájáruló anyagot. A tagállamok 
minimálisan határértékeket kell, hogy 
meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagokra. Ezek a határértékek 
többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő.

Er. da
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Indokolás

A gazdasági megfontolások figyelembe vételének lehetősége azon folymatban, amikor a 
tagállamok a felszín alatti víz minőségvédelme céljából a határértékeket megállapítják,   
alááshatja a víz keretirányelvet. A határértékeket minőségi megfontolások alapján kell 
megállapítani és nem pedig a jelenlegi rövidtávú befektetési hajlam alapján.

Módosította: María Sornosa Martínez

Módosítás: 125
Cikk:  4, bekezdés:   1

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függelékének 2.1 és 2.2. szakasza alapján 
végrehajtandó besorolási folyamatra 
alapozva, megfelelve az ezen Irányelv II. 
Függelékében leírt eljárásnak, és figyelembe 
véve a gazdasági és szociális költségeket, a 
tagállamoknak 2005. december 22-ig meg 
kell állapítaniuk a határértékeket minden 
szennyezőanyagra, melyet a területükön 
azonosítottak mint a felszín alatti víztestek 
vagy víztestek csoportjainak  
veszélyeztetettként való besorolásához 
hozzájáruló anyagot. A tagállamok 
minimálisan határértékeket kell, hogy 
meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagokra. Ezek a határértékek 
többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő.

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függelékének 2.1 és 2.2. szakasza alapján 
végrehajtandó besorolási folyamatra 
alapozva, megfelelve az ezen Irányelv II. 
Függelékében leírt eljárásnak, és figyelembe 
véve a gazdasági és szociális költségeket, a 
tagállamoknak 2006. december 22-ig meg 
kell állapítaniuk a határértékeket minden 
szennyezőanyagra, melyet a területükön 
azonosítottak mint a felszín alatti víztestek 
vagy víztestek csoportjainak  
veszélyeztetettként való besorolásához 
hozzájáruló anyagot. A tagállamok 
minimálisan határértékeket kell, hogy 
meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagokra. Ezek a határértékek 
többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő.

Er. es

Indokolás

A 4(1) cikk 2005 december 22i határidőt ad meg a határértékek megállapítására, és 2006. 
június 22. az a dátum, ameddig ezt az információt a Bizottságnak el kell juttatni (4(2) cikk).

Ezek a dátumok túl koraiak, figyelemmel arra, hogy a határértékek megállapításához 
szükséges a természetes koncentrációk megállapítása (alapkoncentrációk), és fel kell mérni 
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ezen számbavételek szociális és gazdasági költésgeit. Nincs értelme ezeket a határidőket 
elfogadni, amikor a víz keretirányelv (a 8(2) cikk szerint) 2006 decemberig engedi meg a 
vizek kémiai állapotát monitorozó rendszerek létrehozását. 

Módosította: Holger Krahmer

Módosítás: 126
Cikk:  4 Bekezdés:   1 

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függelékének 2.1 és 2.2. szakasza alapján 
végrehajtandó besorolási folyamatra 
alapozva, megfelelve az ezen Irányelv II. 
Függelékében leírt eljárásnak, és figyelembe 
véve a gazdasági és szociális költségeket, a 
tagállamoknak 2005. december 22-ig meg 
kell állapítaniuk a határértékeket minden 
szennyezőanyagra, melyet a területükön 
azonosítottak mint a felszín alatti víztestek 
vagy víztestek csoportjainak  
veszélyeztetettként való besorolásához 
hozzájáruló anyagot. A tagállamok 
minimálisan határértékeket kell, hogy 
meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagokra. Ezek a határértékek 
többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő.

1. A 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke és II. 
Függelékének 2.1 és 2.2. szakasza alapján 
végrehajtandó besorolási folyamatra 
alapozva, megfelelve az ezen Irányelv II. 
Függelékében leírt eljárásnak, és figyelembe 
véve a gazdasági és szociális költségeket, a 
tagállamoknak 2005. december 22-ig meg 
kell állapítaniuk a határértékeket minden 
szennyezőanyagra, melyet a területükön 
azonosítottak mint a felszín alatti víztestek 
vagy víztestek csoportjainak  
veszélyeztetettként való besorolásához 
hozzájáruló anyagot. A tagállamok 
minimálisan határértékeket kell, hogy 
meghatározzanak a jelen Irányelv III. 
Függelékének A.1 és A.2 részében említett 
szennyezőanyagokra. Ezek a határértékek 
többek között a felszín alatti vizek 
állapotfelmérésének végrehajtásához 
használandóak, amit a 2000/60/EK sz. 
Irányelv  5.2 cikke ír elő. Ahol a természetes 
geogenikusan meghatározott 
szennyezőanyag-szintek egy felszín alatti 
víztestben vagy felszín alatti víztestek 
csoportjában a II. Függelék alapján 
származtatott nemzeti felszín alatti víz 
minőségi előírásban meghatározott 
értékeknél  magasabbak, a természetes 
szinteknek kell felszín alatti víz minőségi 
előírást képezni.

Er. de
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Indokolás

A mondat egy szükséges rendelkezést vezet be a ‚háttér-értékekként’ ismert, a felszín alatti 
vízben természetesen előforduló szennyezőanyag-szintekkel kapcsolatban. Amennyiben a 
geogenikusan meghatározott háttér-értékek egy felszín alatti víztestben meghaladnák a 
minőségi előírásokat, a magasabb háttértértékeknek kell a minőségi célt képezni.

Módosította: Dorette Corbey  

Módosítás: 127
Cikk:  4, bekezdés:   1 a (új)

1a. Azon felszín alatti víztestek esetében, 
melyek nemzetközi vízgyűjtő-kerületbe 
esnek, az érintett tagállamoknak együtt kell 
működni, a speciális nemzeti és regionális 
adottságok alapján, a minőségi előírások, 
határértékek és vizsgálati módszerek 
megállapításánál, a felszín alatti víztestek 
kémiai állapotának vizsgálati kritériumai 
felállításánál.
Ha a tagállamoknak nem sikerül így 
cselekedni, akkor jelenthetik az esetet a 
Bizottság felé a 2000/60/EK sz. Irányelv 12. 
cikke alapján; a Bizottságnak hat hónapon 
belül kell válaszolnia.

Er. nl

Indokolás

A tagállamok megegyezésének elmaradása nem okozhatja az intézkedések elmaradását.
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Módosította: Françoise Grossetête

Módosítás: 128
Cikk:  4, bekezdés:   1, francia bekezdés:  1 (a) (új)

A tagállamok feltételül szabhatják hogy a 
htárértékek létrehozása figyelemmel legyen 
a vízben természetesen előforduló anyagok 
szintjeire.

Er. fr

Indokolás

A határértékek kialakításánál számba kell venni azon anyagokat, melyek természetesen jelen 
vannak a vízben, hogy ne maradjon ki egyetlen új emberi tevékenység sem. 

Módosította: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 129
Cikk:  4, bekezdés:   1, francia bekezdés:  1 (a) (új)

A tagállamok feltételül szabhatják hogy a 
htárértékek létrehozása figyelemmel legyen 
a vízben természetesen előforduló anyagok 
szintjeire.

Er. fr

Indokolás

A határértékek kialakításánál számba kell venni azon anyagokat, melyek természetesen jelen 
vannak a vízben, hogy ne maradjon ki egyetlen új emberi tevékenység sem. A határértékek 
(vagy a minőségi előírások) nem állíthatóak fel a természetes körülmények között a vízben 
lévő sinteken, amint azt az előadó a 15-ös módosításában javasolta. 
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Módosította: María Sornosa Martínez

Módosítás: 130
Cikk:  4, bekezdés:   1, francia bekezdés:  1 a (új)

Ha a tagállamok a határértékek kialakítása 
mellett döntenek, akkor a regionális 
vízkészletgazdálkodási hatósgoknak meg 
kell legyen a hatalmuk, hogy szigorúbb 
értékeket alkalmazzanak a megfelelő 
vízgyűjtő-kerületben, ha ez szükséges a 
2000/60/EK sz. Irányelv szerinti környezeti 
célkitűzés eléréséhez.

Er. es

Indokolás

Ha a tagállamok a határértékek kialakítása mellett döntenek, akkor a regionális 
vízkészletgazdálkodási hatósgoknak meg kell legyen a hatalmuk, hogy szigorúbb értékeket 
alkalmazzanak hogy figyelemmel lehessenek az illetékességi területükön lévő vízgyűjtő-
kerületeken található sérülékeny területekre, amennyiben ez szükséges a kitízött környezeti 
célkitűzések eléréséhez. Ez az intézkedés konzisztens a víz keterirányelvvel és jótékony hatása 
lehet annak, ha a felszín alatti víz irányelvben is benne van.

Módosította: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Módosítás: 131
Cikk:  4, bekezdés:   2

2. Legkésőbb 2006 június 22-ig a 
tagállamoknak a Bizottság számára le kell 
adni egy, az összes olyan szennyezőanyagot 
tartalmazó listát, melyre határértéket 
állapítottak meg. Minden, a listán szereplő 
szennyezőanyagra a tagállamoknak meg kell 
adni a jelen Irányelv III. Függelékének B 
részében leírt információt.

2. A tagállamoknak a Bizottság számára le 
kell adni, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel 
összhangban, egy, az összes olyan 
szennyezőanyagot tartalmazó listát, melyre 
határértéket állapítottak meg. Minden, a 
listán szereplő szennyezőanyagra a 
tagállamoknak meg kell adni a jelen Irányelv 
III. Függelékének B részében leírt 
információt.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás megerősíti és leegyszerűsíti a Bizottság javaslatát azáltal, hogy egyértelműen 
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megkívánja a tagállamoktól, hogy egy sor közös EU kritériumot kövessenek, amikor felálltják a 
határértékeket. Ennek mechanizmusa az Irányelv II. Függelékében található. A közös EU 
szabványoktól eltérően ez rugalmas de kötelező EU keretet biztosít a felszín alatti víz védelmére, 
melyben a tagállamoknak lehetőségük nyílik megcélozni a felszín alatti víztesteket fenyegető fontos 
veszélyeket a speciális nemzeti és regionális helyük és feltételeik szerint.  

A ‚határértékek megállapításának közös EU kerete’ az Irányelv függelékében kell hogy 
meghatározásra kerüljön.

Módosította: Chris Davies

Módosítás: 132
Cikk:  4, bekezdés:   2

2. Legkésőbb 2006 június 22-ig a 
tagállamoknak a Bizottság számára le kell 
adni egy, az összes olyan szennyezőanyagot 
tartalmazó listát, melyre határértéket 
állapítottak meg. Minden, a listán szereplő 
szennyezőanyagra a tagállamoknak meg kell 
adni a jelen Irányelv III. Függelékének B 
részében leírt információt.

2. A tagállamoknak a Bizottság számára le 
kell adni, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel 
összhangban, egy, az összes olyan 
szennyezőanyagot tartalmazó listát, melyre 
határértéket állapítottak meg. Minden, a 
listán szereplő szennyezőanyagra a 
tagállamoknak meg kell adni a jelen Irányelv 
III. Függelékének B részében leírt 
információt.

Er. en

Módosította: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Módosítás: 133
Cikk:  4, bekezdés:   2 

2. Legkésőbb 2006 június 22-ig a 
tagállamoknak a Bizottság számára le kell 
adni egy, az összes olyan szennyezőanyagot 
tartalmazó listát, melyre határértéket 
állapítottak meg. Minden, a listán szereplő 
szennyezőanyagra a tagállamoknak meg kell 
adni a jelen Irányelv III. Függelékének B 
részében leírt információt.

2. A tagállamoknak a Bizottság számára le 
kell adni, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekkel 
összhangban, egy, az összes olyan 
szennyezőanyagot tartalmazó listát, melyre 
határértéket állapítottak meg. Minden, a 
listán szereplő szennyezőanyagra a 
tagállamoknak meg kell adni a jelen Irányelv 
III. Függelékének B részében leírt 
információt.
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Er. en

Indokolás

Ez a módosítás megerősíti és leegyszerűsíti a Bizottság javaslatát azáltal, hogy egyértelműen 
megkívánja a tagállamoktól, hogy egy sor közös EU kritériumot kövessenek, amikor felálltják a 
határértékeket. Ennek mechanizmusa az Irányelv II. Függelékében található. A közös EU 
szabványoktól eltérően ez rugalmas de kötelező EU keretet biztosít a felszín alatti víz védelmére, 
melyben a tagállamoknak lehetőségük nyílik megcélozni a felszín alatti víztesteket fenyegető fontos 
veszélyeket a speciális nemzeti és regionális helyük és feltételeik szerint.  

A ‚határértékek megállapításának közös EU kerete’ az Irányelv függelékében kell hogy 
meghatározásra kerüljön.

Módosította: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 134
Cikk:  4(2)

2. Legkésőbb 2006 június 22-ig a 
tagállamoknak a Bizottság számára le kell 
adni egy, az összes olyan szennyezőanyagot 
tartalmazó listát, melyre határértéket 
állapítottak meg. Minden, a listán 
szereplő szennyezőanyagra a 
tagállamoknak meg kell adni a jelen 
Irányelv III. Függelékének B részében 
leírt információt.

2. Legkésőbb 2006 június 22-ig a 
tagállamoknak a Bizottság számára le kell 
adni egy, az összes olyan szennyezőanyagot 
tartalmazó listát, melyeket az 
intézkedésekkel  érinteni kell.

Er. da

Indokolás

A korlátozó értékek alapelve azt jelenti, hogy a peszticidek használatát folytatni lehet még 
akkor is, ha megfigyelik őket a felszín alatti vízben, amíg nem haladják meg a 0.1 mg/l értéket, 
más szóval ez folyamatos szennyezésre engedély. Ez a módosítás szakít ezzel az alapelvvel. 
Ehelyett cselekedni kell, amint a szennyezés észlelése megtörténik, a legkisebb mérhető érték 
alapján.

Módosította: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Módosítás: 135
Cikk:  4, bekezdés:   3, francia bekezdés:  1

3. A tagállamok által a 2. bekezdésnek 3. A tagállamok által a 2. bekezdésnek 
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megfelelően szolgáltatott információ 
alapján a Bizottságnak jelentést kell kiadnia, 
mellékelve, ha ez értelmezhető, egy 
irányelv-tervezetet a jelen Irányelv I. 
Függelékének módosítására.

megfelelően nyilvánosságra hozott 
öszefoglaló alapján a Bizottság jelentést 
adhat ki, mellékelve, ha ez értelmezhető, 
egy jogszabály-tervezetet a jelen Irányelv 
módosítására.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás megerősíti és leegyszerűsíti a Bizottság javaslatát azáltal, hogy egyértelműen 
megkívánja a tagállamoktól, hogy egy sor közös EU kritériumot kövessenek, amikor felálltják a 
határértékeket. Ennek mechanizmusa az Irányelv II. Függelékében található. A közös EU 
szabványoktól eltérően ez rugalmas de kötelező EU keretet biztosít a felszín alatti víz védelmére, 
melyben a tagállamoknak lehetőségük nyílik megcélozni a felszín alatti víztesteket fenyegető fontos 
veszélyeket a speciális nemzeti és regionális helyük és feltételeik szerint.  

A ‚határértékek megállapításának közös EU kerete’ az Irányelv függelékében kell hogy 
meghatározásra kerüljön.

Módosította: Dorette Corbey  

Módosítás: 136
Cikk:  4, bekezdés:   3, francia bekezdés:  1

3. A tagállamok által a 2. bekezdésnek 
megfelelően szolgáltatott információ alapján 
a Bizottságnak jelentést kell kiadnia, 
mellékelve, ha ez értelmezhető, egy 
irányelv-tervezetet a jelen Irányelv I. 
Függelékének módosítására. 

3. A tagállamok által a 2. bekezdésnek 
megfelelően szolgáltatott információ alapján 
a Bizottságnak jelentést kell kiadnia, 
mellékelve, ha ez értelmezhető, egy 
jogszabály-tervezetet a jelen Irányelv 
módosítására. 

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás megerősíti és leegyszerűsíti a Bizottság javaslatát azáltal, hogy egyértelműen 
megkívánja a tagállamoktól, hogy egy sor közös EU kritériumot kövessenek, amikor felálltják a 
határértékeket. Ennek mechanizmusa az Irányelv II. Függelékében található. A közös EU 
szabványoktól eltérően ez rugalmas de kötelező EU keretet biztosít a felszín alatti víz védelmére, 
melyben a tagállamoknak lehetőségük nyílik megcélozni a felszín alatti víztesteket fenyegető fontos 
veszélyeket a speciális nemzeti és regionális helyük és feltételeik szerint.  
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Módosította: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Módosítás: 137
Cikk:  4, bekezdés:   3, francia bekezdés:  1 

3. A tagállamok által a 2. bekezdésnek 
megfelelően szolgáltatott információ 
alapján a Bizottságnak jelentést kell kiadnia, 
mellékelve, ha ez értelmezhető, egy 
irányelv-tervezetet a jelen Irányelv I. 
Függelékének módosítására.

3. A tagállamok által a 2. bekezdésnek 
megfelelően nyilvánosságra hozott 
öszefoglaló alapján a Bizottságnak jelentést 
kell kiadnia, mellékelve, ha ez értelmezhető, 
egy jogszabály-tervezetet a jelen Irányelv 
módosítására.

Er. en

Indokolás

Ez a módosítás megerősíti és leegyszerűsíti a Bizottság javaslatát azáltal, hogy egyértelműen 
megkívánja a tagállamoktól, hogy egy sor közös EU kritériumot kövessenek, amikor felálltják a 
határértékeket. Ennek mechanizmusa az Irányelv II. Függelékében található. A közös EU 
szabványoktól eltérően ez rugalmas de kötelező EU keretet biztosít a felszín alatti víz védelmére, 
melyben a tagállamoknak lehetőségük nyílik megcélozni a felszín alatti víztesteket fenyegető fontos 
veszélyeket a speciális nemzeti és regionális helyük és feltételeik szerint.  

A ‚határértékek megállapításának közös EU kerete’ az Irányelv függelékében kell hogy 
meghatározásra kerüljön.

Módosította: Anja Weisgerber

Módosítás: 138
Cikk:  4a (új)

A felszín alatti víz minőségi előírások és a 
közösségi szintű szennyezőanyag-lista 
felülvizsgálata 
Első alkalommal három évvel a 4. cikk 
2.bekezdésében meghatározott határidő 
után, majd azt követően hatévente,

- a Bizottságnak át kell tekintenie a  
közösségi szintű szennyezőanyag-listát (I. 
függelék) különösen a tagállamok által a 4. 
cikk 2. bekezdése alapján szolgáltatott 
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információ alapján, a tudományos és 
műszaki fejlődésés a bizottságnak a   
2000/60/EK sz. Irányelv 16. cikke 5. 
bekezdése szerinti véleménye figyelembe 
vételével; 
- a Bizottságnak egy összefoglaló jelentést 
kell összeállítania és ha szükséges, 
javaslatot kell tennie egy irányelvre, mely 
módosítja a szennyezőanyag-listát és/vagy a 
kapcsolódó szennyezőanyag-
koncentrációkat, valamint egy listát, mely a 
80/68/EGK Irányelv I. Függeléke helyére 
kerülne, a Szerződés 251-es cikkében leírt 
eljárásnak megfelelő módon.

Er. de

Indokolás

Ha a 80/68/EGK Irányelv hatályát veszti 2013-ban, akkortól kezdve egyébként nem lennének 
figyelembe véve az I. Függelékben felsorolt anyagok.

Módosította: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 139
Cikk:  4a (új)

Annak érdekében, hogy a szabványos 
védelem minimális szintje biztosítható 
legyen a felszín alatti víz számára, egységes 
határértékeket (amennyiben a 9. módosítás 
elfogadásra kerül: felszín alatti víz minőségi 
előírásokat)kell meghatározni bizonyos 
anyagokra, melyek, ha meghaladásuk 
történik, azt jelzik, hogy a felszín alatti víz 
kémiai állapota már nem jó.

Er. de
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Indokolás

Az intézkedés, hogy minden tagállam eldönti, saját hatáskörében, hogy melyik határértékeket 
és koncentrációkat használja a víztestek jó kémiai állapotának meghatározásához, nem 
illeszkedik a víz keretirányelv azon céljához, hogy el kell érni a felszín alatti vizek jó kémiai 
állapotát Európa-szerte. A tagállamonként különböző határértékek elkerülhetetlenül a 
verseny torzításához fognak vezetni. Az aránytalan követelményeket el lehet kerülni a víz 
keretirányelv 4. cikke 5 és 7 bekezdése alkalmazásával.

Módosította: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 140
Cikk:  5

Cikk:  5 Törölve
A szignifikáns és tartós pozitív trendek 
kritériumai és a trendek megfordítása 
kiindulópontjának meghatározása
A tagállamoknak azonosítaniuk kell 
bármyely, a felszín alatti víztestekben, vagy 
víztestek csoportjaiban előforduló 
szennyezőanag koncentréciójának 
szignifikéns és tartós pozitív trendjét, és 
meg kell határozni ezen trend 
megfordításának kiindulópontját, a jelen 
Irányelv IV. Függelékének megfelelően
Azon felszín alatti víztestekre, ahol a 
szennyezőanyag-koncentrációk szignifikáns 
és tartós pozitív trendjét megállapították, a 
tagállamoknak meg kell fordítaniuk ezt a 
trendet a 2000/60/EK sz. Irányelv 11-es 
cikke szerinti intézkedési program által, a 
felszín alatti víz szennyezésének progresszív 
csökkentése érdekében.

Er. da

Indokolás

Mi a szennyezőanyag-szint legkisebb mérhető értékével dolgozunk és az azonnali 
közbelépéssel ha a felszín alatti vízben aktív anyagokat figyelnek meg. Nincs ezért indok arra, 
hogy a pozitív trendek kimutatása szükséges legyen.
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Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Módosítás: 141
Cikk:  5, Cím

A szignifikáns és tartós pozitív trendek 
kritériumai és a trendek megfordítása
kiindulópontjának meghatározása

trendek megfordítása

Er. en

Módosította: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 142
Cikk:  5, Cím

A szignifikáns és tartós pozitív trendek 
kritériumai és a trendek megfordítása
kiindulópontjának meghatározása

trendek megfordítása

Er. en

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 143
Cikk:  5, Cím

A szignifikáns és tartós pozitív trendek 
kritériumai és a trendek megfordítása 
kiindulópontjának meghatározása.

A szennyezőanyagok szignifikáns és tartós 
pozitív trendjeinek kritériumai a 
víztartalékok bármely jelentős 
csökkenésének észleléséhez, és a trendek 
megfordítása kiindulópontjának 
meghatározása. 

Er. es

Indokolás

A tagállamoknak végre kell hajtaniuk a Víz Keretirányelvet, ha teljesíteni akarják az új 
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tervezet kívánalmait. Csak akkor tudnak trendeket azonosítani, hogyha megfelelő, szigorú és 
átlátható rendszerük van a felszín alatti víz monitoringjára.

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 144
Cikk:  5, bekezdés:   -1 (új)

A  trendek azonosítására és a trendek 
megfordítása kiindulópontjainak 
meghatározására a tagállamoknak 
rendelkezni kell monitoring programokkal, 
amint azt a 2000/60/EK sz. Irányelv 8. 
cikke előírja, amelyekkel megfigyelik az 
összesemberi vagy mezőgazdasági 
fogyasztási célú vízkivételi helyet, 
különösen azokat, ahol több, mint 50 
embert látnak el, valamint ezekről egy 
leltárt kell készíteni, és fel kell ezeket 
tüntetni egy átlátható és elérhető 
nyilvántartásban.

Er. es

Indokolás

A tagállamoknak végre kell hajtaniuk a Víz Keretirányelvet, ha teljesíteni akarják az új 
tervezet kívánalmait. Csak akkor tudnak trendeket azonosítani, hogyha megfelelő, szigorú és 
átlátható rendszerük van a felszín alatti víz monitoringjára.

Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Módosítás: 145
Cikk:  5, bekezdés:   1

A tagállamoknak azonosítaniuk kell 
bármyely, a felszín alatti víztestekben, vagy 
víztestek csoportjaiban előforduló 
szennyezőanag koncentréciójának 
szignifikéns és tartós pozitív trendjét, és meg 

A tagállamoknak azonosítaniuk kell 
bármyely, a felszín alatti víztestekben, vagy 
víztestek csoportjaiban előforduló 
szennyezőanag koncentréciójának 
szignifikéns és tartós pozitív trendjét, 
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kell határozni ezen trend megfordításának 
kiindulópontját, a jelen Irányelv IV. 
Függelékének megfelelően.

figyelembe véve az emberi tevékenységek 
környezeti hatásait amint azt a 2000/60/EK 
sz. Irányelv 5-ös cikke kimondja.

Er. en

Indokolás

Mivel az irányelv célja a felszín alatti víz szennyezésének szignifikáns és tartós pozitív trendjeinek 
megfordítása, a trendek megfordításának kiindulópontja az a pont kell hogy legyen, amelytől a 
trend statisztikai értelemben elkezdődik, ami sokkal jobban illeszkedik a 2. Cikkben adott 
értelmezéshez, továbbá, a VKI (Cikk:  5) által a vízgyűjtőn az emberi tevékenységek hatásairól 
adott információt kell használni a trendek hatékony meghatározásához és előrejelzéséhez.

Módosította: Richard Seeber

Módosítás: 146
Cikk:  5 Bekezdés:   2a (új)

Ahol szükséges, a tagállamok további 
felszín alatti víz minőségi előírásokat 
köthetnek ki a 3. cikk és a II. függelék 
szerint bármely egyéb olyan 
szennyezőanyagra, mely alapvetően 
hozzjárul a területükön a felszín alatti 
víztest vagy felszín alatti víztestek 
csoportjainak veszélyeztetetté 
nyilvánításához. Ezen felszín felszín alatti 
víz minőségi előírásokat kell alkalmazni 
többek között a felszínalatti víz állapotának 
felülvizsgálatához a  2000/60/EK sz. 
Irányelv 5(2) cikke alapján. A 
tagállamoknak el kell fogadniuk jogilag 
kötelező szabályozást a felszín alatti 
víztesteknek a kimutatható  trendek alapján 
történő csoportosítására. A tgállamoknak 
nyilvánosságra kell hozniuk a  2000/60/EK 
sz. Irányelv 13. cikke alapján elkészítendő 
vízgyűjtőgazdálkodási tervekben az összes 
felszín alatti víztestre vonatkozó értékelést, 
belértve azon részleteket, hogy hogyan 
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járulnak hozzá az egyes mintavételi 
helyeken mért meghaladó értékek a konkrét 
felszín alatti víztest vagy víztestek csoportja 
általános besorolásához a trendvizsgálatok 
vonatkozásában.

Er. de

Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Módosítás: 147
Cikk:  5, bekezdés:   2

Azon felszín alatti víztestekre, ahol a 
szennyezőanyag-koncentrációk szignifikáns 
és tartós pozitív trendjét megállapították, a 
tagállamoknak meg kell fordítaniuk ezt a 
trendet a 2000/60/EK sz. Irányelv 11-es 
cikke szerinti intézkedési program által, a 
felszín alatti víz szennyezésének progresszív 
csökkentése érdekében.

A tagállamoknak meg kell fordítaniuk ezt a 
trendet a 2000/60/EK sz. Irányelv 11-es 
cikke szerinti intézkedési program által, a 
felszín alatti víz szennyezésének progresszív 
csökkentése érdekében.

Er. en

Indokolás

Mivel az irányelv célja a felszín alatti víz szennyezésének szignifikáns és tartós pozitív trendjeinek 
megfordítása, a trendek megfordításának kiindulópontja az a pont kell hogy legyen, amelytől a 
trend statisztikai értelemben elkezdődik, ami sokkal jobban illeszkedik a 2. Cikkben adott 
értelmezéshez, továbbá, a VKI (Cikk:  5) által a vízgyűjtőn az emberi tevékenységek hatásairól 
adott információt kell használni a trendek hatékony meghatározásához és előrejelzéséhez. 

Módosította: Christa Klaß

Módosítás: 148
Cikk:  5 Bekezdés:   2

Az előadó 23-as módosítása helyett

Azon felszín alatti víztestekre, ahol a 
szennyezőanyag-koncentrációk szignifikáns 
és tartós pozitív trendjét megállapították, a 

Azon felszín alatti víztestekre, ahol a 
szennyezőanyag-koncentrációk szignifikáns 
és tartós pozitív trendjét megállapították az 



AM\550205HU.doc 59/115 PE 350.247v01

Külső fordítás

HU

tagállamoknak meg kell fordítaniuk ezt a 
trendet a 2000/60/EK sz. Irányelv 11-es 
cikke szerinti intézkedési program által, a 
felszín alatti víz szennyezésének progresszív 
csökkentése érdekében.

alapkoncetrációhoz képest,  a 
tagállamoknak meg kell fordítaniuk ezt a 
trendet a 2000/60/EK sz. Irányelv 11-es 
cikke szerinti intézkedési program által, a 
felszín alatti víz szennyezésének progresszív 
csökkentése és a minőségromlás elkerülése
érdekében.

Er. de

Módosította: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 149
Cikk:  5, bekezdés:   2 a (új)

Különös trendvizsgálatot és a trend 
megfordítását kell végrehajtani a releváns 
szennyezőanyagokra azon felszín alatti 
víztestekben amelyeket pontszerű 
szennyezőforrások terhelnek, annak 
érdekében, hogy igazolni lehessen, hogy a 
szenynezőanyag-csóva a szennyezett 
helyekről nem terjed tovább egy 
meghatározott területnél, és nem rontja a 
felszín alati víztest kémiai állapotát.

Er. en

Indokolás

Egy új  bekezdés került hozzáadásra a IV függelékből, mely hasznos a helyi vagy pontszerű 
szennyezés felfedezetlenül maradását elkerülni mely a nem szennyezett területekkel való átlagolás 
során történhetne meg a nagyobb felszín alatti víztestek esetén.

Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Módosítás: 150
Cikk:  5, bekezdés:   2 a (új)

Különös trendvizsgálatot és a trend 
megfordítását kell végrehajtani a releváns 
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szennyezőanyagokra azon felszín alatti 
víztestekben amelyeket pontszerű 
szennyezőforrások terhelnek, annak 
érdekében, hogy igazolni lehessen, hogy a 
szenynezőanyag-csóva a szennyezett 
helyekről nem terjed tovább egy 
meghatározott területnél, és nem rontja a 
felszín alati víztest kémiai állapotát.

Er. en

Indokolás

Egy új  bekezdés került hozzáadásra a VKI  IV függelékéből, mely hasznos a helyi vagy pontszerű 
szennyezés felfedezetlenül maradását elkerülni mely a nem szennyezett területekkel való átlagolás 
során történhetne meg a nagyobb felszín alatti víztestek esetén.

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 151
Cikk:  5, bekezdés:   2 a (új)

A felszíni és felszín alatti vízzel való 
integrált gazdálkodás alapelvének 
megfelelően az illetékes hatóságoknak 
monitorozni kell a víztartó rétegek bármely 
lehetséges túlhasználatát és a talajvízszint 
süllyedésének a felszín alatti vízben lévő 
szennyezőanyagok koncentrációira, a vizes 
élőhelyekre és a védett területekre gyakorolt 
hatását, és amennyiben szükséges, az 
érintett felszín alatti víztest mesterséges 
feltöltését kell javasolniuk.

Er. es

Indokolás

A tagállamoknak végre kell hajtaniuk a Víz Keretirányelvet, ha teljesíteni akarják az új 
tervezet kívánalmait. Csak akkor tudnak trendeket azonosítani, hogyha megfelelő, szigorú és 
átlátható rendszerük van a felszín alatti víz monitoringjára. 
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Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Módosítás: 152
Cikk:  6, Cím

Intézkedések a felszín alatti vízbe való 
közvetett bevezetések megelőzésére vagy
korlátozására 

Intézkedések a szennyezőanyagok felszín 
alatti vízbe való bejutásának megelőzésére 

Er. en

Indokolás

Az új Felszín alatti víz Irányelvnek létre kell hoznia azon anyagok listáját, melyeknek a felszín alatti 
vízbe való bejutását meg kell akadályozni.

Módosította: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Módosítás: 153
Cikk:  6, Cím

Intézkedések a felszín alatti vízbe való 
közvetett bevezetések megelőzésére vagy
korlátozására

Intézkedések a szennyezőanyagok felszín 
alatti vízbe való bejutásának megelőzésére

Er. en

Indokolás

A felszín alatti vizet megvédeni a szennyzéstől sokkal hatékonyabb, mint megkísérelni közös 
előírások használatának alapján visszaállítani a szennyezett felszín alatti vizet. A Bizottság 
javaslata nem tartja fenn teljes mértékig azt a védelmet, amit jelenleg az 1980-as Felszín alatti víz 
Irányelv biztosít. A 6-os cikk módosításai ezért alapvetően fontosak a felészín alatti víz védelméhez 
EU-szerte. A cím változtatása a VKI 4-es cikkének szóhasználatát alkalmazza.
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Módosította: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Módosítás: 154
Cikk:  6, Cím 

Intézkedések a felszín alatti vízbe való 
közvetett bevezetések megelőzésére vagy 
korlátozására 

Intézkedések a szennyezőanyagok felszín 
alatti vízbe való bejutásának megelőzésére

Er. en

Indokolás

A felszín alatti vizet megvédeni a szennyzéstől sokkal hatékonyabb, mint megkísérelni közös 
előírások használatának alapján visszaállítani a szennyezett felszín alatti vizet. A Bizottság 
javaslata nem tartja fenn teljes mértékig azt a védelmet, amit jelenleg az 1980-as Felszín alatti víz 
Irányelv biztosít. A 6-os cikk módosításai ezért alapvetően fontosak a felészín alatti víz védelméhez 
EU-szerte. A cím változtatása a VKI 4-es cikkének szóhasználatát alkalmazza.

Módosította: Chris Davies

Módosítás: 155
Cikk:  6, cím

Intézkedések a felszín alatti vízbe való 
közvetett bevezetések megelőzésére vagy 
korlátozására

Intézkedések a szennyezőanyagok felszín 
alatti vízbe való bejutásának megelőzésére

Er. en

Indokolás

A cím változtatása a VKI 4-es cikkének szóhasználatát alkalmazza. A tagállamoktól megköveteli, 
hogy összpontosítsanak a veszélyes szennyezőanyagok felszín alatti vízbe való bejutásának 
megakadályozására.

Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Módosítás: 156
Cikk:  6

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében 
előírtt alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

Az  EU és a tagállamok a következő 
intézkedések által meg kell akadályozzák 
azon anyagok bejutását, melyek kielégítik a 
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minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése 
megakadályozását.

IIIa függelék kritériumait:

Továbbá, a 2000/60/EK irányelv VIII. 
Függelékénék 7-12. pontjában felsorolt 
szennyezőanyagok vonatkozásában a 11(3) 
cikkben előírt intézkedési programnak 
tartalmaznia kell azon rendelkezést, hogy a 
felszín alatti vízbe történő bármely közvetett 
bevezetés csak azzal a feltétellel engedhető 
meg, hogyha ezen bevezetések nem 
veszélyeztetik a felszín alatti víz jó kémiai 
állapotának elérését.

1. A tagállamoknak meg kell határozni egy 
listát azon szennyezőanyagokról, melyek  
kielégítik a IIIa függelék kritériumait és 
melyek különösen aggodalomra adnak okot 
egy vízgyűjtő-kerületben, beleértve azon 
anyagokat, melyek szerepelnek a  
2000/60/EK sz. VIII függelék (1) - (9)-ben 
és a X függelékben.

2. A tagállaoknak jelentést kell készíteniük 
a 2000/60/EK sz. Irányelv VII függelékle 
szerint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervükben:
(a) a fenti anyagok listáját;
(b)a bejutás megelőzésére tett 
intézkedéseket; és 
(c)ezen intézkedések hatékonyságának 
értékelését.

3. Az Európai Parlament és a Tanács el 
kell, hogy fogadjon speciális intézkedéseket 
az egyes szennyzeőanyagokra vagy 
szennyezőanyagok csoportjainak a felszín 
alatti vízbe való bejutása ellen. Ezen 
intézkedéseket a Bizottság által 
előterjesztendő javaslatok alapján kell 
elfogadni a  2000/60/EK sz. Irányelv 16. 
cikkében leírt eljárásoknak megfelelően.
4.  Ennek során a Bizottságnak azon 
anyagok listájának összeállításánál, 
melyeknek a felszín alatti vízbe való 
bejutását meg kell akadályozni, 
egyszerűsített kockázat-alapú értékelést kell 
alkalmaznia, amint azt a  2000/60/EK sz. 
Irányelv 16(2) Cikke leírja, különös 
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figyelmet fordítva a:
- kémiai tulajdonságok kritériumaira a 
jelen Irányelv IIIa függelékében; 
- a felszín alatti vízben való különös 
perzisztenciára; vagy
A felszín alatti vízben való széleskörű 
előfordulás bizonyítékára, mint például a 
jelenlétet, a mozgásképességet és a 
használati mintázatot kimutató adatokra.

Er. en

Indokolás

Az új Felszín alatti víz Irányelvnek fel kell állítani azon anyagok listáját, melyeknek a felszín alatti 
vízbe való bejutását meg kell akadályozni. A szennyezőanyagok  felszín alatti vízbe való bejutását 
megakadályozó intézkedéseket két szinten kell megtenni: a tagállamoknak általános kötelezettsége 
kell legyen, hogy megelőzzék a hazai felszín alatti vizeikbe a szennyező anyagok bejutását, és a 
Bizottság kötelezettsége kell legyen, hogy kiválassza azon szennyező anyagokat, melyek EU szinten 
aggasztóak, és javaslatot tegyen megfelelő intézkedésekre ezek további bejutásának 
megakadályozására. Ez a megelőzendő anyagok listájának kiválasztási eljárása összeolvasztható 
aVKI 16. cikke szerinti különösen jelentős szennyezőanyagok listájával és a Különlegesen Jelentős 
Szennyezőanyagokkal kapcsolatos Tanácsadó Szakértői Fórum munkájával, anélkül, hogy 
jelentősen növekedneezáltal a munka mennyisége.

Módosította: Holger Krahmer

Módosítás: 157
Cikk:  6

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében 
előírtt alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése 
megakadályozását.

A szennyzőanyag-kibocsátások felszín alatti 
víztestekbe való közvetett bejutása mint cél 
eléréséhez, amint azt a 2000/60/EK sz. 
Irányelv 4 Cikk,  1 bekezdés, (b)(i)pontja 
írja, a tagállamoknak a  2000/60/EK sz. 
Irányelv 11 Cikk szerinti programok 
végrehajtása során, különösen a 11 Cikk 3 
bekezdés, (g) és (h) pontja szerinti alapvető 
intézkedések során, és a közvetlen 
bevezetésekkel kapcsolatos, 11 Cikk, 3. 
bekezdés, (j) pontjára való tekintet nélkül,
biztosítaniuk kell, hogy 

Továbbá, a 2000/60/EK irányelv VIII. 
Függelékénék 7-12. pontjában felsorolt 

a) bizonyos, a  2000/60/EK sz. Irányelv 
VIII függeléke 1-6 pontjaiban felsorolt 
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szennyezőanyagok vonatkozásában a 11(3) 
cikkben előírt intézkedési programnak 
tartalmaznia kell azon rendelkezést, hogy a 
felszín alatti vízbe történő bármely közvetett 
bevezetés csak azzal a feltétellel engedhető 
meg, hogyha ezen bevezetések nem 
veszélyeztetik a felszín alatti víz jó kémiai 
állapotának elérését.

szennyezőanyagok közvetett bevezetései, 
emissziói, veszteségei felszín alatti vízbe 
jutása megelőzésre kerüljön és

b) az egyéb szennyezőanyagok közvetett 
bevezetése olymódon korlátozott legyen a 
legjobb környezetvédelmi gyakorlat és a 
legjobb elérhető technológia alkalmazása 
által, figyelembe véve a költség-
hatékonyságot és az arányosságot, hogy a 
bevezetés ne veszélyeztesse a felszín alatti 
víz jó kémiai állapotának elérését.

Er. de

Indokolás

Azon szennyezőanyagok közvetett bevezetését, melyek a 2000/60/EK sz. Irányelv VIII 
függelékének 1-6 pontjaiban fel vannak sorolva, mint a vízre nézve különösen veszélyesek, 
meg kell előzni. 

Az egyéb szennyezőanyagok tekintetében a bevezetéseket korlátozni kell a felszín alatti víz jó 
állapotának biztosítása érdekében. Mint a felszíni vízbe való bevezetések korlátozásának 
esetében (a 2000/60/EK sz. Irányelv 16. cikke 6.2 bekezdése), a költség-hatékonyságot és az 
arányosságot ebben a vonatkozásban figyelembe kell venni.

Módosította: Christa Klaß

Módosítás: 158
Cikk:  6 Bekezdés:   1

Az előadó 24. sz. módosítása helyett

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében 
előírtt alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 

A szennyzőanyag-kibocsátások felszín alatti 
víztestekbe való közvetett bejutása mint cél 
eléréséhez, amint azt a 2000/60/EK sz. 
Irányelv 4 Cikk,  1 bekezdés, (b)(i)pontja 
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terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése 
megakadályozását.

írja, a tagállamoknak a  2000/60/EK sz. 
Irányelv 11 Cikk szerinti programok 
végrehajtása során, különösen a 11 Cikk 3 
bekezdés, (g) és (h) pontja szerinti alapvető 
intézkedések során, és a közvetlen 
bevezetésekkel kapcsolatos, 11 Cikk, 3. 
bekezdés, (j) pontjára való tekintet nélkül,
biztosítaniuk kell, hogy
a) bizonyos, a  2000/60/EK sz. Irányelv 
VIII függeléke 1-6 pontjaiban felsorolt 
szennyezőanyagok közvetett bevezetései, 
emissziói, veszteségei felszín alatti vízbe 
jutása megelőzésre kerüljön és
b) az egyéb szennyezőanyagok közvetett 

bevezetése olymódon korlátozott legyen a 
legjobb környezetvédelmi gyakorlat és a 
legjobb elérhető technológia alkalmazása 
által, hogy a felszín alatti víz 
minőségromlása elkerülhető és 
megelőzhető legyen a jelen cikk 2a 
bekezdése szerint.

Er. de

Módosította: Anja Weisgerber

Módosítás: 159
Cikk:  6 Bekezdés:   1

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében 
előírtt alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése 
megakadályozását.

A szennyzőanyag-kibocsátások felszín alatti 
víztestekbe való közvetett bejutása mint cél 
eléréséhez, amint azt a 2000/60/EK sz. 
Irányelv 4 Cikk,  1 bekezdés, (b)(i)pontja 
írja, a tagállamoknak a  2000/60/EK sz. 
Irányelv 11 Cikk szerinti programok 
végrehajtása során, különösen a 11 Cikk 3 
bekezdés, (g) és (h) pontja szerinti alapvető 
intézkedések során, és a közvetlen 
bevezetésekkel kapcsolatos, 11 Cikk, 3. 
bekezdés, (j) pontjára való tekintet nélkül,
biztosítaniuk kell, hogy

a) bizonyos, a  2000/60/EK sz. Irányelv 
VIII függeléke 1-6 pontjaiban felsorolt 
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szennyezőanyagok közvetett bevezetései, 
emissziói, veszteségei felszín alatti vízbe 
jutása megelőzésre kerüljön és
b) az egyéb szennyezőanyagok közvetett 

bevezetése olymódon korlátozott legyen 
legalább a legjobb környezetvédelmi 
gyakorlat és a legjobb elérhető technológia 
alkalmazása által, hogy a felszín alatti víz 
minőségromlása elkerülhető és 
megelőzhető legyen a jelen cikk 2a 
bekezdése szerint.

Er. de

Indokolás

Szerkesztői módosítás: a ‚legalább’ szó bevezetése. A felszín alatti víz védelmének és az 
elővigyázatosságnak a biztosításához nem mindig elegendő a legjobb gyakorlatot vagy 
technológiát megkívánni. Ebben az esetben további intézkedéseket is kell tenni, ha szükséges. 
Amint ez a helyzet a felszíni víz esetében a kombinált megközelítéssel, melyet a 10. Cikk vezet 
be, a legjobb környetevédelmi gyakorlat és technológia alkalmazása csak mint minimális 
követelmény szerepel a felszín alatti víz védelme érdekében is.

Módosította: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 160
Cikk:  6

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében 
előírtt alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése 
megakadályozását.

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében 
előírtt alapvető intézkedéseken felül és azon 
esetekben amikor a szennyezés EU által 
szabályozott politikákból származtatható az 
Európai Bizottsággal együttműködve, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1 - 9 és 11
pontjában felsorolt szennyezőanyagnak a 
felszín alatti vízbe való közvetett bevezetése 
megakadályozását.
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Továbbá, a 2000/60/EK irányelv VIII. 
Függelékénék 7-12. pontjában felsorolt 
szennyezőanyagok vonatkozásában a 11(3) 
cikkben előírt intézkedési programnak 
tartalmaznia kell azon rendelkezést, hogy a 
felszín alatti vízbe történő bármely közvetett 
bevezetés csak azzal a feltétellel engedhető 
meg, hogyha ezen bevezetések nem 
veszélyeztetik a felszín alatti víz jó kémiai 
állapotának elérését.

Törölve

A tagállamoknak meg kell adni az ezidáig 
elérhető minimális módokat melyekkel 
áthárítható a szennyzőkkel kapcsolatos 
költség mely fedezi a monitoring és az 
okozott kár helyreállítása költségeit.

Er. da

Indokolás

Nagyon fontos, hogy a tagállamok valódi lehetőséggel rendelkezzenek a megelőző intézkedés 
megtételére és ez csak akkor lehetséges, ha fel vannak hatalmazva a pénzügyi intézkedések 
megtételére és ha a Bizottság szabályozza a politikai területeket a belső piaci szabályok 
alapján azért, hogy biztosítsa a legjobb gyakorlatot, mivel a belső piaci szabályok kiszorítják 
a környezetvédelmi szabályokat.

A 6-os pontra való hivatkozás megváltoztatása hogy tartalmazza a 7,8, 9 és a  11-es pontokat 
is, szontén nagyon fontos, mert ezek lefednek mindent, aminek köze van a peszticidekhaz, a 
fémekhez, a foszfátokhoz és a nitrátokhoz.

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Módosítás: 161
Cikk:  6, bekezdés:   1

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében 
előírtt alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése 
megakadályozását.

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében előírt 
alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése 
megakadályozását. A tagállamoknak 
bátorítania kell azokat a  
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kezdeményezéseket, és azon felelősöket, 
akik az emberi tevékenységek fejlesztésével 
és a lakott területek bővítésével 
foglalkoznak, hogy vegyenek részt a 
társadalmi információs 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 
áll annak érdekében, hogy 
hozzászólhassanak.

Er. es

Módosította: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Módosítás: 162
Cikk:  6, bekezdés:   1

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében 
előírtt alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése
megakadályozását. 

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében előírt 
alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve meg kívánja előzni az említett irányelv 
VIII függelékének 1-9 pontjában felsorolt 
bármely veszélyes szennyezőanyagnak 
felszín alatti vízbe való közvetett bejutását.

Er. en

Indokolás

Az első bekezdés megkívánja a tagállamoktól, hogy a veszélyes szennyezőanyagok bejutásának 
megelőzésére összpontosítsanak.    
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Módosította: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Módosítás: 163
Cikk:  6, bekezdés:   1 

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében előírt 
alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése
megakadályozását.

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében előírt 
alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve meg kívánja előzni az említett irányelv 
VIII függelékének 1-9 pontjában felsorolt 
bármely veszélyes szennyezőanyagnak 
felszín alatti vízbe való közvetett bejutását.

Er. en

Indokolás

Az első bekezdés megkívánja a tagállamoktól, hogy a veszélyes szennyezőanyagok bejutásának 
megelőzésére összpontosítsanak.  

Módosította: Chris Davies

Módosítás: 164
Cikk:  6, bekezdés:   1

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében előírt 
alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése
megakadályozását.

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében előírt 
alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza minden, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-9 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bejutása
megakadályozását.

Er. en

Indokolás

A felszín alatti vizet megvédeni a szennyzéstől sokkal hatékonyabb, mint megkísérelni közös 
előírások használatának alapján visszaállítani a szennyezett felszín alatti vizet. A Bizottság 
javaslata nem tartja fenn teljes mértékig azt a védelmet, amit jelenleg az 1980-as Felszín alatti víz 
Irányelv biztosít. A 6-os cikk módosításai ezért alapvetően fontosak a felészín alatti víz védelméhez 
EU-szerte. 
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Módosította: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 165
Cikk:  6 Bekezdés:   1

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében előírt 
alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése 
megakadályozását.

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében előírt 
alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése 
megakadályozását, és azon felszín alatti 
víztestek esetében, melyeknél fennáll a 
veszély, hogy nem érik el a jó kémiai 
állapotot, bármely olyan szennyezőanyagra 
mely szintén említésre kerül azon függelék 
9-es és 11-es pontjában.

Er. de

Indokolás

A beszúrás szükséges, legalábbis a már szennyezett felszín alatti víztestek esetében, hogy 
biztosítva legyen a biocidek, peszticidek, nitrátok és foszfátok közvetett bevezetése elleni 
hatékony védelem. Mivel az intézkedések a szennyezés által már terhelt felszín alatti 
víztestekre korlátozódnak, a mezőgazdaság felszín alatti vízre kevésbé ártalmas formái 
megjutalmazásra kerülnek. A Bizottság javaslata, hogy ezen anyagokat foglalja magába a 
6(2) Cikk, nem hatékony, mert soha senki nem fogja kérelmezni vagy engedélyezni ezen 
anyagok felszín alatti vízbe való közvetett bevezetését.

Módosította: María Sornosa Martínez

Módosítás: 166
Cikk:  6, bekezdés:   1

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében előírt 
alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében előírt 
alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
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minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése 
megakadályozását. 

minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában 
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése 
megakadályozását, figyelembe véve a 
regionális hidrogeológiai működésekről 
való ismereteket.

Er. es

Indokolás

A megelőző intézkedések alkalmazásához a víztartó rétegek hidrogeológiai működésének 
regionális szinten kiterjedtebb kutatása szükséges.  

Módosította: Dan Jørgensen

Módosítás: 167
Cikk:  6, első bekezdés:  

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében előírt 
alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékének 1-6 pontjában
felsorolt szennyezőanyagnak a felszín alatti 
vízbe való közvetett bevezetése 
megakadályozását.

A 2000/60/EK irányelv 11(3) cikkében előírt 
alapvető intézkedéseken felül a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy 
minden egyes vízgyűjtő-kerület intézkedési 
terve tartalmazza bármely, az említett 
irányelv VIII függelékében felsorolt 
szennyezőanyagnak a felszín alatti vízbe 
való közvetett bevezetése megakadályozását.

Er. da

Indokolás

A szennyezőanyagok bevezetésének megelőzése prioritás a szennyező anyag minőségére való 
tekintet nélkül.

Módosította: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 168
Cikk:  6, bekezdés:   1 a (új) 

Anélkül, hogy előítéleteink lennének a 
felszín alatti víz védelmére más területeken 
lefektetett minőségi szabványok miatt, az 
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első bekezdésnek nem kell vonatkoznia 
azon kibocsátásokra, melyek kis 
mennyiségben vagy koncentrációban 
tartalmaznak szennyezőanyagokat, sem 
pedig a felszín alatti víz ivóvízellátási célú 
mesterséges feltöltésére.

Er. en

Indokolás

Az ivóvízellátási célú mesterséges feltöltés teljes mértékben támogatott a 2000/60/EK sz. Irányelv  
11(f) Cikke szerinti engedélyezési struktúrával. A közvetett bevezetések teljes betiltása komolyan 
akadályozhatja a jelenlegi, környezetvédelmileg fenntartható ivóvíz-szolgáltatási gyakorlatot.

Módosította: Dan Jørgensen

Módosítás: 169
Cikk:  6, második bekezdés:  

Továbbá, a 2000/60/EK irányelv VIII. 
Függelékénék 7-12. pontjában felsorolt 
szennyezőanyagok vonatkozásában a 11(3) 
cikkben előírt intézkedési programnak 
tartalmaznia kell azon rendelkezést, hogy a 
felszín alatti vízbe történő bármely közvetett 
bevezetés csak azzal a feltétellel engedhető 
meg, hogyha ezen bevezetések nem 
veszélyeztetik a felszín alatti víz jó kémiai 
állapotának elérését.

Törölve

Er. da

Indokolás

Ld. a 167-es módosítás indokolását. Továbbá, nem kívánjuk látni, hogy az Irányelv 
megengedi a szennyezést a jó kémiai állapot határáig. Ezzel ellentétben, a jelenlegi állapot 
fenntartását akarjuk.

Módosította: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Módosítás: 170
Cikk:  6, bekezdés:   2 
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Továbbá, a 2000/60/EK irányelv VIII. 
Függelékénék 7-12. pontjában felsorolt
szennyezőanyagok vonatkozásában a 11(3) 
cikkben előírt intézkedési programnak 
tartalmaznia kell azon rendelkezést, hogy a 
felszín alatti vízbe történő bármely közvetett
bevezetés csak azzal a feltétellel engedhető 
meg, hogyha ezen bevezetések nem 
veszélyeztetik a felszín alatti víz jó kémiai 
állapotának elérését

Tekintettel bármely szennyezőanyagra, 
beleértve a 2000/60/EK irányelv VIII. 
Függelékénék felsoroltakat, a 11(3) cikkben 
előírt intézkedési programnak kell 
biztosítania, hogy bármely közvetett
bevezetés a felszín alatti vízbe korlátozásra 
kell hogy kerüljön a szennyezés elkerülése 
érdekében.

Er. en

Indokolás

A második bekezdés biztosítja, hogy a tagállamok intézkedéseket tegyenek a szennyezőanyagok 
felszín alatti vízbe történő bejutása korlátozására a szennyezés elkerülése érdekében. 

Módosította: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Módosítás: 171
Cikk:  6, bekezdés:   2 

Továbbá, a 2000/60/EK irányelv VIII. 
Függelékénék 7-12. pontjában felsorolt
szennyezőanyagok vonatkozásában a 11(3) 
cikkben előírt intézkedési programnak 
tartalmaznia kell azon rendelkezést, hogy a 
felszín alatti vízbe történő bármely közvetett
bevezetés csak azzal a feltétellel engedhető 
meg, hogyha ezen bevezetések nem 
veszélyeztetik a felszín alatti víz jó kémiai 
állapotának elérését

Tekintettel bármely szennyezőanyagra, 
beleértve a 2000/60/EK irányelv VIII. 
Függelékénék felsoroltakat, a 11(3) cikkben 
előírt intézkedési programnak kell 
biztosítania, hogy bármely közvetett
bevezetés a felszín alatti vízbe korlátozásra 
kell hogy kerüljön a szennyezés elkerülése 
érdekében.

Er. en

Indokolás

A második bekezdés biztosítja, hogy a tagállamok intézkedéseket tegyenek a szennyezőanyagok 
felszín alatti vízbe történő bejutása korlátozására a szennyezés elkerülése érdekében.
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Módosította: Chris Davies

Módosítás: 172
Cikk:  6, bekezdés:   2

Továbbá, a 2000/60/EK irányelv VIII. 
Függelékénék 7-12. pontjában felsorolt
szennyezőanyagok vonatkozásában a 11(3) 
cikkben előírt intézkedési programnak 
tartalmaznia kell azon rendelkezést, hogy a 
felszín alatti vízbe történő bármely közvetett
bevezetés csak azzal a feltétellel engedhető 
meg, hogyha ezen bevezetések nem 
veszélyeztetik a felszín alatti víz jó kémiai 
állapotának elérését.

Tekintettel bármely szennyezőanyagra, 
beleértve a 2000/60/EK irányelv VIII. 
Függelékénék felsoroltakat, a 11(3) cikkben 
előírt intézkedési programnak kell 
biztosítania, hogy bármely közvetett
bevezetés a felszín alatti vízbe csak akkor 
legyen megengedhető, hogyha ezen bejutás 
nem veszélyeztetik a felszín alatti víz jó 
kémiai állapotának elérését.

Er. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy a tagállamok intézkedéseket tegyenek a szennyezőanyagok felszín alatti 
vízbe történő bejutása korlátozására a szennyezés elkerülése érdekében.

Módosította: Hegyi Gyula 

Módosítás: 173
Cikk:  6, bekezdés:   2

Továbbá, a 2000/60/EK irányelv VIII. 
Függelékénék 7-12. pontjában felsorolt 
szennyezőanyagok vonatkozásában a 11(3) 
cikkben előírt intézkedési programnak 
tartalmaznia kell azon rendelkezést, hogy a 
felszín alatti vízbe történő bármely közvetett 
bevezetés csak azzal a feltétellel engedhető 
meg, hogyha ezen bevezetések nem
veszélyeztetik a felszín alatti víz jó kémiai 
állapotának elérését.

Továbbá, a 2000/60/EK irányelv VIII. 
Függelékénék 7-12. pontjában felsorolt 
szennyezőanyagok vonatkozásában a 11(3) 
cikkben előírt intézkedési programnak 
tartalmaznia kell azon rendelkezést, hogy a 
felszín alatti vízbe történő bármely közvetett 
bevezetés csak azzal a feltétellel engedhető 
meg, hogyha az előzetes vizsgálat 
kimutatja, hogy:

- ezen bevezetések nem veszélyeztetik a 
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felszín alatti víz jó kémiai állapotának 
elérését; 
- a bevezetésnek nincsen káros hatása a 
talajra vagy a felszín alatti vízre a bevezetés 
helyének szomszédságában.
A bevezetésekkel érintett felszín alatti víz 
minőségét monitorozni kell, ha ez indokolt.

Er. en

Indokolás

A felszín alatti víz leány-irányelvnek legalább olyan szintű védelmet kellene biztosítania, mint a 
80/68/EGK Irányelvnek. A 80/68/EGK 4. Cikke, 1 bekezdése a következőket mondja ki: 

"a 3(a) cikkben hivatkozott kötelezettségnek való megfelelés érdekében a tagállamok:
- meg kell, hogy tiltsák az I-es listában szereplő anyagok minden kibocsátását,
- előzetes vizsgálatnak kell, hogy alávessék minden ilyen anyagnak a lerakását vagy a lerakási 
szándékát, mely közvetett bevezetéshez vezethet. Ezen vizsgálatok fényében a tagállamoknak meg 
kell tiltaniuk az ilyen tevékenységet, vagy engedélyt kell kiadniuk abban az esetben, ha az összes 
szükséges műszaki óvintézkedést megtették az ilyen bevezetés elkerülése érdekében,"

A felszín alatti vizek általános kémiai állapota Európában romlik; ezért különösen fontos, hogy 
bármely, a felszín alatti víz védelmével kapcsolatos jogi szöveg következetesen szigorú legyen.

Módosította: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Módosítás: 174
Cikk:  6, bekezdés:   2 a (új)

Az ezen cikk által megkívánt 
intézkedéseknek számot kell vetniük a 
legjobb környezetvédelmi gyakorlatról és a 
legjobb elérhető technológiáról, hogy 
melyek azok, amelyek műszakilag 
megvalósíthatóak és nem aránytalanul 
drágák.

Er. en
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Indokolás

A harmadik bekezdés biztosítja, hogy az itézkedések jó gyakorlatot alkalmaznak, de arányosak.  

Módosította: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Módosítás: 175
Cikk:  6, bekezdés:   2 a (új) 

Az ezen cikk által megkívánt 
intézkedéseknek számot kell vetniük a 
legjobb környezetvédelmi gyakorlatról és a 
legjobb elérhető technológiáról, hogy 
melyek azok, amelyek műszakilag 
megvalósíthatóak és nem aránytalanul 
drágák.

Er. en

Indokolás

A harmadik bekezdés biztosítja, hogy az itézkedések jó gyakorlatot alkalmaznak, de arányosak.  

Módosította: Chris Davies

Módosítás: 176
Cikk:  6, bekezdés:   2 a (új)

Az ezen cikk által megkívánt 
intézkedéseknek számot kell vetniük a 
legjobb környezetvédelmi gyakorlatról és a 
legjobb elérhető technológiáról, hogy 
melyek azok, amelyek műszakilag 
megvalósíthatóak és nem aránytalanul 
drágák.

Er. en

Indokolás

A módosítás biztosítja, hogy az itézkedések jó gyakorlatot alkalmaznak, de arányosak.  
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Módosította: Olajos Péter

Módosítás: 177
Cikk:  6, bekezdés:   2 a (új)

Amennyiben engedélyezésre kerülnek a 
közvetett bevezetések, a felszín alatti vízre 
hatással lévő diffúz szennyezőforrásokat 
ahol indokolt, figyelembe kell venni.

Er. en

Indokolás

A felszín alatti víz szennyezés elleni védelme tekintetében a kombinált megközelítés (mely 
figyelembe veszi a pontszerű és a diffúz szennyezőforrásokat egyaránt) alkalmazása javasolt 
hasonlóan ahhoz, amint ez a felszíni vizek esetében is történik a Víz Keretirányelv szerint 
(2000/60/EK).

Módosította: Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Módosítás: 178
Cikk:  6, bekezdés:   2 b (új)

Egy bevezetés csak akkor tekinthető 
kivételnek ezen cikk kívánalmai alól, ha, 
annak mennyisége és koncentrációja miatt 
nem jár, sem jelenleg, sem a jövőbena 
befogadó felszín alatti víz 
minőségromlásának veszélyével.

Er. en

Indokolás

Az új negyedik bekezdés egy olyan rendelkezést vezet be, mely megtiltja a kivételeket, kivéve, a a 
bevezetés olyan kicsiny, hogy nem lesz hatással a felszín alatti víz minőségére.

Módosította: Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Módosítás: 179
Cikk:  6, bekezdés:   2 b (új) 
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Egy bevezetés csak akkor tekinthető 
kivételnek ezen cikk kívánalmai alól, ha, 
annak mennyisége és koncentrációja miatt 
nem jár, sem jelenleg, sem a jövőbena 
befogadó felszín alatti víz 
minőségromlásának veszélyével.

Er. en

Indokolás

Az új negyedik bekezdés egy olyan rendelkezést vezet be, mely megtiltja a kivételeket, kivéve, a a 
bevezetés olyan kicsiny, hogy nem lesz hatással a felszín alatti víz minőségére.

Módosította: Hegyi Gyula

Módosítás: 180
Cikk:  6 a (új)

Cikk:  6a
Az előzetes vizsgálatok, melyekre a 6-os 
cikkben hivatkozás történik, magukban 
kell, hogy foglalják a szóban forgó terület 
hidrogeológiai   viszonyainak vizsgálatát, a 
talaj és az altalaj esetleges tisztító 
képességét, és a szennyezés valamint a 
felszín alatti víz minőségi változásának a 
bevezetésből adódó veszélyét, és meg kell 
állapítaniuk, hogy az anyagoknak a felszín 
alatti vízbe való bevezetése 
környezetvédelmi szempontból kielégítő 
megoldás-e.

Er. en

Indokolás

Ennek a módosításnak célja, hogy konzisztens legyen a 80/68/EGK Irányelvvel. A szóhasználat a 
80/68/EGK Irányelv szerinti.
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Módosította: Dorette Corbey  

Módosítás: 181
Cikk:  6 a (új)

Cikk:  6a 
A tagállamoknak intézkedéseket kell 
tenniük a  2000/60/EK sz. Irányelv 10. 
Cikkének megfelelően, hogy a felszín alatti 
víz szennyezésének költségeit áthárítsák a 
szennyezőre.
Ha a belső piacon forgalomba hozott 
termék gyártása vagy használata képezi a 
felszín alatti víz szennyezésének forrását, 
akkor a Bizottságnak meg kell tennie azon 
intézkedéseket, melyekkel megfelelő és 
arányos bírságokat lehet kiszabni a 
kérdéses szennyezőforrásokra.

Er. nl

Indokolás

A Víz Keretirányelv megkívánja a tagállamoktól, hogy a vízhasználat kölségeit hárítsák 
tovább a 'szennyező fizet elv' alapján. Jelentést kell készíteniük 2010-ig arról, hogy hogyan 
érték ezt el. A vegyi gyomirtóknak a magánszemélyek és helyi hatóságok általi alkalmazása a 
felszín alatti víz szennyezésének jelentős forrása. Még az úgynevezett környezetbarát 
alternatívák – bár kevésbé károsak a talajbani életre – is súlyosan károsítják a felszín alatti 
vizet.

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 182
Cikk:  6 a (új)

Cikk:  6 a
Kutatás és információterjesztés

A Bizottság a tagállamokkal egyetértésben 
bátorítsa a víztartó rétegek leírása és 
monitoringja paramétereinek ismert mérési 
és számítási módszereinek terjesztését, és 
mozdítsa elő az új kutatásokat a  felszín 
alatti víztesteknek és azok minőségének 
jelenlegi  monitoring- és kezelési 
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módszereinek feljesztésére.

Er. es

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 183
Cikk:  6 b (új)

Cikk:  6 b
A gyógyfürdők és gyógyforrások  védelme

A Bizottság és a tagállamok állítsanak fel 
közös módszereket a gyógyfürdőket és 
gyógyforrásokat tápláló víztartó rétegek 
védőterületeinek kijelölésére, azzal a céllal, 
hogy ezen területeknek az ipari és 
településfejlesztések tervezése során a 
tiszteletben tarása biztosítva legyen.

Er. es

Indokolás

A gyógyfürdők és gyógyforrások nem voltak benne a Bizottság javaslatában, annak ellenére, 
hogy ezek az egész Európai Unióban a legjobb minőségű vizek. Különös védelmet kell 
bevezetni az ezeket tápláló vízadó rétegekre és megelőző intézkedéseket kell elfogadni a 
felszíni szinten. 

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 184
Cikk:  8, bekezdés:   1 a (új)

A Tanács hozzon létre közös módszert az 
Inspire program előkészületeként a vaztartó 
rétegek nyilvántartásba vételére. Ezzel 
kapcsolatban a tagállamok kezdjék el az 
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adatgyűjtést, amint a jelen irányelv 
hatályba lép.

Er. es

Indokolás

Az adatgyűjtés módszertanát meg kell határozni az Inspire program bevezetésének 
előkészületeként (a felszín alatti víztestek digitális nyilvántartásával kapcsolatban), ami 
jelenleg van a Parlament előtt. Ebből kifolyólag a tagállamoknak be kell kapcsolódniuk az 
adatgyűjtési módszerekbe.

Módosította: Christa Klaß

Módosítás: 185
I. Függelék A rész (új), 

Az előadó 30-as módosítása helyett

A. A veszélyeztetett felszín alatti víztestek 
besorolása és vizsgálata
A vizsgálat eredményeinek bemutatását és 
az egyes mintavételi helyeknek a 3. Cikk 1-
3 bekezdés rendelkezései alapján való 
besorolását követően, a veszélyeztetett 
felszín alatti víztestek vagy azok 
csoportjainak besorolását kell elvégezni a  
2000/60/EK sz. Irányelv 5. Cikke alapján.
A jó kémiai állapotúként besorolt
mintavételi helyek aránya meghatározó kell 
legyen az egész felszín alatti víztest, vagy 
felszín alatti víztestek csoportjainak 
besorolása szempontjából, ha igazolható, 
hogy legalább a felszín alatti víztest vagy 
víztestek csoportjai területének 70%-a 
megfelel az előírásoknak és/vagy nem több, 
mint a felszín alatti víztest területéből 30 
km2  a szennyezett zóna, feltéve, hogy a 
víztest(ek) érintett részei nem veszélyeztetik 
az egész felszín alatti víztest vagy víztestek 
csoportjára vonatkozó környezetvédelmi 
célkitűzések elérését, és/vagy, hogy ahol ez 
ártelmezhető, a 2000/60/EK sz. Irányelv 7. 
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Cikk előírásai teljesülnek.
A megfelelő vizsgálatokat a felszíni 
víztartóban el kell végezni.

Er. de

Módosította: Holger Krahmer

Módosítás: 186
I. Függelék A rész (új)

A. A veszélyeztetett felszín alatti víztestek 
besorolása és vizsgálata
A vizsgálat eredményeinek bemutatását és 
az egyes mintavételi helyeknek a 3. Cikk 1-
3 bekezdés rendelkezései alapján való 
besorolását követően, a veszélyeztetett 
felszín alatti víztestek vagy azok 
csoportjainak besorolását kell elvégezni a  
2000/60/EK sz. Irányelv 5. Cikke alapján.
A jó kémiai állapotúként besorolt 
mintavételi helyek aránya meghatározó kell 
legyen az egész felszín alatti víztest, vagy 
felszín alatti víztestek csoportjainak 
besorolása szempontjából, ha igazolható, 
hogy legalább a felszín alatti víztest vagy 
víztestek csoportjai területének 70%-a 
megfelel az előírásoknak 

Er. de

Indokolás

A nem szabványos mintavételi hely nem elégséges ahhoz, hogy az egész felszín alatti víztestet 
rossz állapotúnak soroljuk be. Ez nem igazolt, ha a mintavételi hely nem reprezentatív a 
felszín alatti víztest egészére, vagy alapvető részére. A javasolt módosításnak kell biztosítania, 
hogy a mintavételi hely reprezentatív a felszín alatti víz állapotvizsgálata során.
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Módosította: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 187
I. függelék, 1. sor, második oszlop – minőségi előírások

Szennyezőanyag Minőségi előírás Szennyezőanyag Minőségi előírás
Nitrát 50 mg/l Nitrát 0 - 10 mg/l

Er. da

Indokolás

A nitrátokkal kapcsolatban:
A nitrogén előfordul a felszín alatti vízben emberi tevékenység nélkül. Még a tiszta erdőségek 
alatt is mérni lehet egy gyökérzónás terület 5 kg/ha mértékű nitrogénkibocsátását. Ez azt 
jelenti, hogy a nitrogén előfordulhat a felszín alatti vízben akár 10 mg/l mértékben is. Bár, ez 
messze van a Bizottság által  javasolt 50 mg/l-es határértéktől. Amikor a felszín alatti vízben 
10 mg/l-nél nagyobb értéket lehet mérni, akkor jó ok van a közbelépésre mivel ez bizonyosan 
felesleges szennyezést jelez.
Ugyanakkor a felszín alatti víz lehet teljesen nitrátmentes is; ilyen esetekben intézkedni kell a 
0 – ról  10 mg/l-re emelkedő szennyezés esetén.

Módosította: Richard Seeber

Módosítás: 188
1. Függelék, Táblázat, 3. oszlop

Megjegyzés Törölve
A minőségi előírás vonatkozik minden 
felszín alatti vízre, kivéve a nitrátérzékeny 
területeket, melyeket a 91/676/EGK 
Irányelv1értelmében jelöltek ki. Ezen 
területekre a 2000/60/EK sz. Irányelv  
4(1)(c) Cikke érvényes.

Er. de

Indokolás

Ennek a mondatnak a megtartása azt jelentené, hogy nem kellene semmilyen intézkedést tenni 
olyan felszín alatti víztestek esetében, melyeket a felszín alatti víz irányelv értelmében  'jó 

  
1 Hivatalos Lap L 375, 1991. 12. 31., 1. oldal
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állapotúnak' soroltak be, míg ugyanebben a helyzetben intézkedni kellene a nitrát irányelv 
alapján. A bekezdés törlése ezért az értékelés és a megközelítés vontkozásában az egyenlő 
bánásmódot biztosítaná.

Módosította: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 189
I. függelék, 1. sor, harmadik oszlop - Megjegyzés

A minőségi előírás vonatkozik minden 
felszín alatti vízre, kivéve a nitrátérzékeny 
területeket, melyeket a 91/676/EGK 
Irányelv1értelmében jelöltek ki. Ezen 
területekre a 2000/60/EK sz. Irányelv  
4(1)(c) Cikke érvényes.

Ahol 10 feletti értéket, vagy a 0-10 
tartományban növekedést észlelnek, 
cselekedni kell a mezőgazdasági 
tevékenység ellenőrzése érdekében.

Er. da

Indokolás

A nitrátokkal kapcsolatban:
A nitrogén előfordul a felszín alatti vízben emberi tevékenység nélkül. Még a tiszta erdőségek 
alatt is mérni lehet egy gyökérzónás terület 5 kg/ha mértékű nitrogénkibocsátását. Ez azt 
jelenti, hogy a nitrogén előfordulhat a felszín alatti vízben akár 10 mg/l mértékben is. Bár, ez 
messze van a Bizottság által  javasolt 50 mg/l-es határértéktől. Amikor a felszín alatti vízben 
10 mg/l-nél nagyobb értéket lehet mérni, akkor jó ok van a közbelépésre mivel ez bizonyosan 
felesleges szennyezést jelez.
Ugyanakkor a felszín alatti víz lehet teljesen nitrátmentes is; ilyen esetekben intézkedni kell a 
0 – ról  10 mg/l-re emelkedő szennyezés esetén.

Módosította: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 190
I. függelék, 2. sor, második oszlop – minőségi előírások

Szennyezőanyag Minőségi előírás Szennyezőanyag Minőségi előírás
A peszticidek aktív 0.1 µg/l A peszticidek Minimum mérhető 

  
1 Hivatalos Lap L 375, 1991. 12. 31., 1. oldal
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alkotóelemei, 
beleértve releváns 
bomlástermékeiket, 
lebontási vagy 
reakciótermékeiket

aktív 
alkotóelemei, 
beleértve releváns 
bomlástermékeike
t, lebontási vagy 
reakciótermékeik
et

szint

Er. da

Indokolás

A peszticidekkel kapcsolatban:
Amikor a peszticideket mutatjuk ki a felszín alatti vízben, ezt igazság szerint  teljes spektrumú 
tesztként kell kezelni. Ezt úgy kell érteni, hogy ahol egy peszticid megfelelő használat után 
kimutatható a felszín alatti vízből, ez annak a bizonyítéka, hogy az végül is a felszín alatti 
vízben köt ki. A logikus következtetésnek így annak kell lenni, hogy a termék használatát 
azonnal fel kell függeszteni.
A szennyezés legkisebb mérhető szintje felszín alatti vizeinkben a különféle peszticidekre és 
azok bomlástermékeire különböző, némelyiket követni lehet akár 0.1 mg/l alatt is; és 
szerencsére a méréstechnika folyamatosan fejlődik.

Módosította: Jens-Peter Bonde

Módosítás: 191
I. függelék, 1. sor, harmadik oszlop - Megjegyzés (új)

Megjegyzés Megjegyzés
Ahol aktív anyagokat, mint például 
peszticideket lehet kimutatni a felszín alatti 
vízből, a szennyezőforrásokra vonatkozó 
azonnali tiltást kell hatályba léptetni.

Er. da

Indokolás

A peszticidekkel kapcsolatban:
Amikor a peszticideket mutatjuk ki a felszín alatti vízben, ezt igazság szerint  teljes spektrumú 
tesztként kell kezelni. Ezt úgy kell érteni, hogy ahol egy peszticid megfelelő használat után 
kimutatható a felszín alatti vízből, ez annak a bizonyítéka, hogy az végül is a felszín alatti 
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vízben köt ki. A logikus következtetésnek így annak kell lenni, hogy a termék használatát 
azonnal fel kell függeszteni.
A szennyezés legkisebb mérhető szintje felszín alatti vizeinkben a különféle peszticidekre és 
azok bomlástermékeire különböző, némelyiket követni lehet akár 0.1 mg/l alatt is; és 
szerencsére a méréstechnika folyamatosan fejlődik.

Módosította: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 192
I. függelék, 1. sor, harmadik oszlop - Megjegyzés (új)

Megjegyzés Megjegyzés
Ahol a peszticidekre vagy fontosabb 
bomlástermékeikre vonatkozó ivóvíz-
minőségi szabványok szigorúbbak, mint 0.1 
μg/l, ott az ivóvíz-minőségi szabványok 
érvényesek a jó állapot minőségi előírása 
gyanánt.

Er. en

Indokolás

Az ivóvíz-minőségi szabványok lehetnek, és néhány esetben szigorúbbak is, az esetleges veszélyes 
egészségügyi hatások miatt. Az összes peszticid-koncentrációra vonatkozóan 0.5 μg/l –es 
szabványnak kellene érvényesnek lenni.

Módosította: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 193
I. Függelék, 2 a  sor (új)

Szennyezőanyag Minőségi előírás
Összes peszticid 
/metabolit 
koncentráció

0.5 µg/l

Er. en
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Indokolás

Az ivóvíz-minőségi szabványok lehetnek, és néhány esetben szigorúbbak is, az esetleges veszélyes 
egészségügyi hatások miatt. Az összes peszticid-koncentrációra vonatkozóan 0.5 μg/l –es 
szabványnak kellene érvényesnek lenni.

Módosította: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 194
1. Függelék 21. lábjegyzet

21 Ahol egy adott felszín alatti víztestre 
érvényes, hogy a felszín alatti víz minőségi 
előírások a  2000/60/EK sz. Irányelv 4. 
cikkében meghatározott környezeti 
célkitűzés elérését veszélyeztetnék a 
kapcsolódó felszíni vizekben, vagy 
bármilyen jelentős ökológiai vagy kémiai 
állapotromláshoz vezetnének az ilyen 
víztestekben, vagy jelentős kárt okoznának 
a felszín alatti víztesttől közvetlenül függő 
szárazföldi életközösségekben, ott szigorúbb 
határértékeket kell megszabni a jelen 
irányelv 4. cikke és IV. Függeléke 
értelmében.

Törölve

Er. nl

Indokolás

Ez a lábjegyzet kimondja, hogy a nitrát-határérték 50 mg/l, de alacsonyabbnak kell lennie,ha 
a környezet úgy kívánja. Ez szigorúbb, mint a Nitrát-Irányelv, mely az 50 mg/l-t 
közegészségügyi megfontolások alapján írja elő. Az ugyanazon területet lefedő irányelveknek 
kerülniük kell a különböző célok megfogalmazását.

Módosította: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 195
I Függelék,  22. lábjegyzet

22  Az előírásoknak való megfelelést a 
veszélyeztetettnek tartott  felszín alatti 
víztestben vagy víztestek csoportjaiban lévő  
minden egyes mintavételi hely monitoring 
eredményeinek az aritmetikai módszerrel 

Törölni
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történő összehasonlítására kell alapozni, a 
2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke szerinti 
elemzés követelményei szerint.

Er. en

Indokolás

Ez a lábjegyzet túl fontos ahhoz, hogy egy függelék lábjegyzetébe kerüljön. Tárgyalni kell a mért 
adatoknak az előírt értékekkel való összevetését külön cikkben vagy függelékben. Az összevetés 
módszereinek más szennyezőanyagokra is alkalmazhatónak kell lenniük. A lábjegyzet nem fejti ki 
elég világosan, hogy hogyan kell összevetni az előírásokkal. Meg kell előzni, hogy az adatok 
simítása miatt a problémás helyek felett el lehessen siklani. Ezért ez módosításként a 3 (c) (új) 
cikkbe került.

Módosította: Chris Davies

Módosítás: 196
I Függelék,  22. lábjegyzet

22Az előírásoknak való megfelelést a 
veszélyeztetettnek tartott  felszín alatti 
víztestben vagy víztestek csoportjaiban lévő  
minden egyes mintavételi hely monitoring 
eredményeinek az aritmetikai módszerrel 
történő összehasonlítására kell alapozni, a 
2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke szerinti 
elemzés követelményei szerint..

22Caz előírásoknak való megfelelést a 
2000/60/EK sz. Irányelv V. Függeléke 
2.4.5 szakasza és a jelen irányelv 4a 
Cikke szerint kell ellenőrizni, és azon 
közösségi szabályozás alapján, amiből 
az előírások származnak.

Er. en

Indokolás

A Bizottság lábjegyzete azt jelenti, hogy egy minőségi előírás meghaladása egy ponton egy bizonyos 
felszín alatti víztestben ahhoz vezetne, hogy a víztestet rossz állapotba kellene besorolni, akkor is, 
ha az előírást máskol nem haladja meg a víztestben. Az ilyen „ha egy kinn van, mind kinn van“ 
megközelítés ahhoz vezetne, hogy sok felszín alatti víztestk „rossznak“ lenne minősítve nagyon 
lokalizált meghaladások miatt, és ennek következtében félrevezető képet kepnánk a felszín alatti 
vizek általános állapotáról, nem felelnénk meg a Víz Keretirányelvnek és egyéb Közösségi 
jogszabályoknak sem (pl. A Nitrát-irányelvnek).

Ez a módosítás: (a 4-es cikk módosításával együtt) biztpsítaná, hogy a besorolás a felszína alatti 
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víztest általános állapotát tükrözi. (A lokalizált szennyezési „forró pontok“ megcélozhatóak a 
trendek megfordítása és a szennyezésmegelőzés/korlátozás által és csak ott kell, hogy befolyásolják 
az állapotot, ahol ezek elég fontosak ahhoz, hogy a „jó állapot“ célkitűzését veszélyeztessék.

Módosította: Christa Klaß

Módosítás: 197
I. függelék Táblázat 2a  - 2i sorok (új)

Az előadó 33-as módosítása helyett

Összes aktív összetevő 
peszticidek

0,5 µg/l Összes peszticid, 
beleértve az aktív 
metabolitokat.

Ammónium 0,5 mg/l

Arzén 10 µg/l

Kadmium 1,0 µg/l

Ólom 10 µg/l l

Higany 0,2 µg/l

Minimum-lista 
azon anyagokról 
vagy ionokról, 
melyek 
természetesen 
vagy  emberi 
tevékenység 
hatására 
fordulnak elő.

Klorid
250 mg/l

Szulfát 240 mg/l

Alumínium 0,2 mg/l

Mint indikatív 
értékek

Er. de

Indokolás

Ez a táblázat az I. Függelék B részévé lesz. Amint azt már kijelentettük a 3-as cikkel 
kapcsolatban, Európa-szerte egységes előírásokat kell lefektetni a jó kémiai állapot számára, 
melyet 2015-re el kell érni, annak érdekében, hogy az öko-dömpinget és az egyenlőtlen 
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feltételeket el lehessen kerülni a versenyben. Ezen okból a minimális paramétereket átvettük a 
III. Függelékből. A koncentráció-értékeket humán- és ökotoxikológiai megfontolásokra 
alapoztuk, és definiáltuk a szennyezés ti. a rossz állapotba való átmenet veszélyét.

Mivel lehetetlen az összes szennyezőanyagot mérni és monitorozni, szükség van indikátorokra, 
melyek megmutatják, hogy vajon bizonyos szennyezőanagok jelen vannak-e a felszín alatti 
vazben és ezek esetleg információt szolgáltatnak a forrásról is. Az I. Függelékben felsorolt 
három anyag megfelelő indikátor e tekintetben. 

Az összes peszticid és ezek aktív összetevői szintén bekerült mint paraméter, mivel gyakran 
nem lehet a szennyezést egy peszticidre visszavezetni.

Módosította: Chris Davies

Módosítás: 198
II. Függelék 

A FELSZÍN ALATTI VÍZ KÉMIAI 
MINŐSÉGÉNEK  VIZSGÁLATA AZON 
ANYAGOKRA, MELYEKRE NEM 
LÉTEZNEK KÖZÖSSÉGI MINŐSÉGI 
ELŐÍRÁSOK

KÖZÖS KRITÉRIUMOK A 
HATÁRÉRTÉKEK ELŐÍRÁSÁRA A 

FELSZÍN ALATTI VÍZ KÉMIAI 
VIZSGÁLATÁHOZ

A felszín alatti vizeknek a jó kémiai 
állapotnak való megfelelőségének 
vizsgálata azon szennyezőanyagokra, 
melykre nem létezik közsségiminőségi 
előírás, minden veszélyeztetettnek 
minősített felszín alatti víztestre meg kell, 
hogy történjen, és minden olyan 
szennyezőanyagra, melyek hozzájárulnak a 
felszín alatti víztest vagy víztesteknek ilyen 
minősítéséhez.

1. A határértékeket a tagállamok 
határozzák meg a következő eljárás 
szerint:

A vizsgálati eljárás különösen a következő 
kérdéseket kell, hogy érintse:

1. A határértékeket a tagállamok 
határozzák meg a következő eljárás 
szerint:

(a) a 2000/60/EK sz. Irányelv 5. cikke 
valamint II. Függelékének 2.1 és 2.2. 
szakasza szerint végrehajtandó besorolás 
részeként összegyűjtött információ;

(i) a felszín alatti víztest vagy víztestek 
azon jellemzői, melyekkel kapcsolatban 
a határértékeket alkalmazni kell;
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(b) környezeti minőségi célkitűzések és 
egyéb vízvédelmi szabványok melyek 
nemzeti, közösségi vagy nemzetközi szinten 
léteznek;

(ii) a kérdéses szennyezőanyag 
tulajdonságai; és

(c) bármely releváns információ a 
szennyezőanyag vagy kapcsolódó anyag 
toxikusságával, öko-toxikusságával, 
perzisztenciájával és bio-akkumulációjával 
kapcsolatban;

(iii) a mintavételi helyek helyzete.

(d) a felszín alatti víztestből a kapcsolódó 
felszíni víztestekbe és/vagy függő 
szárazfőldi életközösségekbe átvitt 
szennyzeő anyagok becsült mennyisége és 
koncentrációi;

Egy határérték  egy szennyezőanyag 
azon koncentrációját fejezi ki, melynek 
meghaladása azt a veszélyt jelzi, hogy:

(e) a szennyezőanyagok (d)-ben 
meghatározott mennyiségeinek és 
koncentrációinak becsült hatásai (d)a 
kapcsolódó felszíni vizekre és a függő 
szárazföldi ökoszisztémákra;

(a) a 2000/60/EK sz. Irányelv  V. 
Függeléke 2.3.2 táblázatában előírt 
feltételek valamelyike nem teljesül; 
vagy

(f) egy a (d)-n és (e)-n alapuló értékelés, 
hogy a szennyezőanyagok felszín alatti 
vízbeni koncentrációi olyanok-e hogy a      
2000/60/EK sz. Irányelv 4. Cikkében a 
kapcsolódó felszíni vizekre meghatározott 
környezeti célkitűzések elérését 
veszélyeztetik, vagy az ilyen víztestek
ökológiai vagy kémiai állapotának jelentős 
romlását okozzák, vagy jelentős kárt 
okoznak a közvetlenül a felszín alatti víztől 
függő szárazföldi ökoszisztémákban.

(b) az ivóvízbázisok nem a  2000/60/EK 
sz. Irányelv 7. cikkének megfelelően 
védettek.

Er. en

Indokolás

A módosítás megerősíti és leegyszerűsíti a Bizottság javasolt közös eljárását a határértékek 
meghatározására. Megköveteli a tagállamoktól, hogy arra összpontosítsanak, ami a felszín alatti 
víztest szempontjából fontos, a szenynezőanyagok által keltett kockázatokra, és hogy hogyan mérjük 
a határértéket. Egyúttal a határértékek felállítását a VKI értelmében vett „jó állapottal“ hozza 
kapcsolatba, és egy olyan feltételt tesz hozzá, hogy az ivóvízbázisokat a VKI szerint kell védeni.  

A közös előírások bevezetése a felszín alatti víz természetes minőségbeli változatosságát hagyná 
figyelmen kívül nemcsak a víztartó rétegek között, de azokon belül is (pl. A klorid természetes
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körülmények között 20 mg/l-től a  10,000 mg/l-t is meghaladóig vátozhat 10km-en belül ). A felszín 
alatti víz szerepe az ökoszisztémák fenntartásában és az egyéb használatokban szintén változik. A 
közös előírások bevezetése olyan lenne,mintha a cipőket egy méretre és formára szabványosítanánk. 
Néha túl szorosak, néha túl bővek lennének.

Módosította: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 199
II. Függelék, f a pont (új)

(fa) ezen koncentrációk vizsgálata  a  
2000/60/EK sz. Irányelv 7. cikke 
vonatkozásában, mely az ivóvízkivételre 
használt vizerkől szól.

Er. en

Indokolás

A felszín alatti víz mint ivóvízforrás nézőpontjának a vizsgálatban meg kell jelenni.

Módosította: Dorette Corbey  

Módosítás: 200
II Függelék, f a pont (új)

(fa)  ezen koncentrációk vizsgálata  a  
2000/60/EK sz. Irányelv 7. cikke 
vonatkozásában, mely az ivóvízkivételre 
használt vizerkől szól.

Er. en

Indokolás

A felszín alatti víz mint ivóvízforrás nézőpontjának a vizsgálatban meg kell jelenni.

Módosította: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 201
II Függelék, f b pont (új)

(fb) a szennyezőanyagok mért vagy 
kalkulált mennyiségei vagy koncentrációi a 
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köz-ivívízellátás forrásaiban;

Er. en

Indokolás

A felszín alatti víz mint ivóvízforrás nézőpontjának a vizsgálatban meg kell jelenni.



AM\550205HU.doc 95/115 PE 350.247v01

Külső fordítás

HU

Módosította: Dorette Corbey  

Módosítás: 202
II. Függelék, f b pont (új)

(fb)  a szennyezőanyagok mért vagy 
kalkulált mennyiségei vagy koncentrációi a 
köz-ivívízellátás forrásaiban;

Er. en

Indokolás

A felszín alatti víz mint ivóvízforrás nézőpontjának a vizsgálatban meg kell jelenni.

Módosította: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 203
III. függelék

Törölni a III. függeléket

Er. en

Indokolás

A fontos szennyezőanyagok listájának kiválasztási alapjai nincsenek megjelölve és bizonytalanul 
jelennek meg. A VKI megköveteli a tagállamoktól, hogy evgyenek figyelembe minden 
szennyezőanyagot, mely a környezeti célkitűzés elérését veszélyezteti. Ez a leginkább költség-
hatékony megközelítése a környezetvédelemnek. A fontos szennyezőanyagok listájának bevezetése a 
kockázat-alapú megközelítés tetejébe költségeket növelne további környezeti haszon nélkül.

Módosította: Holger Krahmer

Módosítás: 204
III. Függelék A.1 rész – Táblázat, 4 sor

Anyag vagy ion Anyag vagy ion

Klorid Törölve

Er. de
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Indokolás

A kloridnak szennyezőanyagként veló vesorolása nem helyénvaló, mivel eddigi ismereteink 
szerint nincsenek humán toxikológiai értékek a kloridra az ivóvízre, és semmi egyéb olyan 
adat, mely öko-toxikus hatást mutatna ki. A klorid nincsen benne például a 2003. május 16-i  
2003/40/EK irányelvben sem, és ezért nem kell azt kritikus összetevőnek tekinteni. Az 
ásványvizek például akár 5.1 g/l kloridtartalommal is rendelkezhetnek.

Továbbá, a besorolás nem logikus azon tény ismeretében, hogy a klorid nem szerepel a    
2000/60/EK sz. EU Víz Keretirányelv VIII függelékében a szennyezőanyagok között; mivel az 
ott felsorolt szennyezőanyagok közül a ‚veszélyesek’ sem kerültek mind be a felszín alatti víz 
irányelv-tervezetbe.

Módosította: María Sornosa Martínez

Módosítás: 205
III. függelék - A.1 rész - Táblázat, negyedik sor

Anyag vagy ion

Klorid

Anyag vagy ion

Törölve

Er. es

Indokolás

A táblázat tartalmazza a klorid- és szulfátiont, melyeket szenynezőanyagoknak írnak le a 
függelék címében és az irányelvnek az erre hivatkozó cikkeiben. Ez megkérdőjelezhető leírás 
(ezek nincsenek benne a 2000/600/EK keretirányelv VIII függelékében) és ezen elemek 
táblázatban maradása nem kívánt következményekkel járna:

(a)  A 4(2) cikk megengedi a Bizottságnak,hogy tegyen az I. Függelék módosítására irányelv-
tervezetben javaslatot, más szavakkal hogy létrehozhasson fix minőségi előírást a kloridra és 
a szulfátra. Ennek nincs értelme, mert ezek az anyagok természetes körülmények között jelen 
vannak a vízben magas éa nagyon magas koncentrációban is, az Európai Unió sok víztartó 
rétegében.

(b) Ezen anyagokat be kellene vonni a trendvizsgálatokba (ld. a IV. Függeléket és a 4(1) 
cikket), a trend megfordításának követelményével együtt, hogy meg kell fordítani a trendet ha 
elérik a határérték 75%-át.



AM\550205HU.doc 97/115 PE 350.247v01

Külső fordítás

HU

Módosította: María Sornosa Martínez

Módosítás: 206
III függelék - A.1 rész - Táblázat, hetedik sor

Anyag vagy ion

Szulfát
Anyag vagy ion

Törölve

Er. es

Indokolás

A táblázat tartalmazza a klorid- és szulfátiont, melyeket szenynezőanyagoknak írnak le a 
függelék címében és az irányelvnek az erre hivatkozó cikkeiben. Ez megkérdőjelezhető leírás 
(ezek nincsenek benne a 2000/600/EK keretirányelv VIII függelékében) és ezen elemek 
táblázatban maradása nem kívánt következményekkel járna:

(a)  A 4(2) cikk megengedi a Bizottságnak,hogy tegyen az I. Függelék módosítására irányelv-
tervezetben javaslatot, más szavakkal hogy létrehozhasson fix minőségi előírást a kloridra és 
a szulfátra. Ennek nincs értelme, mert ezek az anyagok természetes körülmények között jelen 
vannak a vízben magas éa nagyon magas koncentrációban is, az Európai Unió sok víztartó 
rétegében.

(b) Ezen anyagokat be kellene vonni a trendvizsgálatokba (ld. a IV. Függeléket és a 4(1) 
cikket), a trend megfordításának követelményével együtt, hogy meg kell fordítani a trendet ha 
elérik a határérték 75%-át.

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 207
III. függelék - A.1 rész - Táblázat, hetedik sor

Anyag vagy ion

Szulfát
Anyag vagy ion

Törölve

Er. es

Indokolás

Egyes tagállamokban a szulfát természetesen és nem szennyezés eredméyneként fordul elő a 
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felszín alatti vizekben.

Módosította: Holger Krahmer

Módosítás: 208
III. függelék A.1 rész – Táblázat 7. sor

Anyag vagy ion Anyag vagy ion

Szulfát Törölve

Er. de

Indokolás

A „szulfát“ anyagot törölni kell a III. Függelék listájából, mivel a szulfátnak nincs toxikus 
hatása és ezért nem kell szennyezőanyagnak minősíteni. Továbbá, a természetes 
szulfáttartalékok Európa-szerte elterjedtek. A szulfát ezen kívül a természetes ásványvizek 
fontos alkotórésze is (ld. a 2003. 05. 13-i 2003/40/EK Irányelvet).

Módosította: Dan Jørgensen

Módosítás: 209
III függelék, A.1 rész - Táblázat, 7. sor (a) (új)

Anyag vagy ion Anyag vagy ion

Foszfor

Er. da

Indokolás

A foszfor komoly veszélyt jelent a felszín alatti víz kémiai minőségére jelenleg és hosszútávon 
egyaránt.
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Módosította: Dan Jørgensen

Módosítás: 210
III. fügelék, A.1 rész - Táblázat, 7. sor (a) (új)

Anyag vagy ion Anyag vagy ion

Réz

Er. da

Indokolás

A hozzáadott anyagok a felszín alatti víz minőségére hosszútávon veszélyt jelentenek.

Módosította: Dan Jørgensen

Módosítás: 211
III. függelék , A.1 rész - Táblázat, 7 (b) sor (új)

Anyag vagy ion Anyag vagy ion

CInk

Er. da

Indokolás

A hozzáadott anyagok a felszín alatti víz minőségére hosszútávon veszélyt jelentenek.

Módosította: Dan Jørgensen

Módosítás: 212
III, függelék , A.1 rész - Táblázat, 7 (c) (új)

Anyag vagy ion Anyag vagy ion

Alumínium

Er. da
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Indokolás

A hozzáadott anyagok a felszín alatti víz minőségére hosszútávon veszélyt jelentenek.

Módosította: Johannes Blokland

Módosítás: 213
III. Függelék, B rész, 1.2 pont

1.2 Minden, veszélyeztetettnek nyilvánított 
felszín alatti víztesttel kapcsolatos 
információ, kölünösen a víztestek mérete, a 
felszín alatti víztestek és a kapcsolódó 
felszíni víztestek valamint az ezektől függő 
szárazföldi életközösségek viszonya, és, 
természetes körülmények között előforduló 
anyagok esetében, a felszín alatti vizekre 
jellemző háttér-értékek.

1.2 Minden, veszélyeztetettnek nyilvánított 
felszín alatti víztesttel kapcsolatos 
információ, kölünösen a víztestek mérete, a 
felszín alatti víztestek és a kapcsolódó 
felszíni víztestek valamint az ezektől függő 
szárazföldi életközösségek viszonya, a 
fleszín alatti víz emberi használatra való 
felhasználása, és, természetes körülmények 
között előforduló anyagok esetében, a 
felszín alatti vizekre jellemző háttér-értékek.

Er. nl

Indokolás

Mivel az Európai Unióban a felszín alatti víz az ivővíz fő forrása, a tagállamoknak jelezniük 
kell, hogy egy veszélyeztetettnek minősített felszín alatti víztest használható-e ugyanakkor 
ivóvízbázisként, mint azt a 2000/60/EK sz. Irányelv 7(1) cikke előírja.

Módosította: Dan Jørgensen

Módosítás: 214
III. függelék, B 2 rész, 2.2 pont

2.2.A határértékek és a megfigyelt háttér-
értékek viszonya a természetes körlméynek 
között előforduló anyagok esetében. 

2.2. A határértékek és a megfigyelt háttér-
értékek viszonya a természetes körlméynek 
között előforduló anyagok esetében. Ahol 
nincsenek a felszín alatti vízben természetes 
körülmények között előforduló anyagokra 
ismert háttér-értékek, ott a háttér-értékeket 
a legjobb szakértői becslés alapján kell 
megállapítani.

Er. da
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Indokolás

Sok esetben a háttér-szint nem lesz ismert csk hosszú monitoring után – néhány felszín alatti 
víz csoportra még az is nehéz lehet, hogy olyan víztestet találjunk, ahol a természetes háttér-
szintet mérni lehet. Mindkét esetben szükséges lesz a háttér-szinteket szakértői becslések 
alapján megállapítani.

Módosította: Dorette Corbey  

Módosítás: 215
III. Függelék, B rész, 2 pont, 2.3 pont

2.3 Az a mód, ahogyan a gazdasági és 
szociális költségeket számításba vették a
határértékek megállapításánál.

2.3 A tagállamok által kidolgozandó 
intézkedési terv, beleértve az indoklást, 
hogy a gazdasági és szociális költségeket 
hogyan veszik számításba a jó állapot 
elérését célzó intézkedések értékelésénél.

Er. en

Indokolás

A gazdasági és szociális költségeknek nem kell szempontnak lenniük a határértékek 
megállapításához, de figyelembe kell azokat venni a jó állapot elérése érdekében megtenni kívánt 
intézkedések értékelésénél.

Módosította: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 216
III. függelék, B rész, 2 pont, 2.3 pont

2.3 Az a mód, ahogyan a gazdasági és 
szociális költségeket számításba vették a
határértékek megállapításánál.

2.3 A tagállamok által kidolgozandó 
intézkedési terv, beleértve az indoklást, 
hogy a gazdasági és szociális költségeket 
hogyan veszik számításba a jó állapot 
elérését célzó intézkedések értékelésénél.

Er. en

Indokolás

A gazdasági és szociális költségeknek nem kell szempontnak lenniük a határértékek 
megállapításához, de figyelembe kell azokat venni a jó állapot elérése érdekében megtenni kívánt 
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intézkedések értékelésénél.

Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Módosítás: 217
III a Függelék (új)

IIIa FÜGGELÉK
Azon anyagok, melyeknek felszín alatti 

vízbe való bejutását meg kell akadályozni
1. kielégítik a karcinogénné, mutagénné 
vagy a szaporodásra toxikussá történő 
minősítés feltételeinek 1. vagy 2. 
kategóriáját a 67/548/EGK irányelvvel 
összhangban;
2. melyek perzisztensek, bio-akkomulatívak 
és toxikusak;
3. melyek nagyon perzisztensek és nagyon 
bio-akkomulatívak;
4. melyeknek a vízi élőlények 
hormonrendszerére káros hatása van;
5. melyek az 1-4 pontban felsorolt egyéb 
anyagokhoz hasonló szintű aggodalomra 
adnak okot; vagy
6. olyan lebomlási termékeik vannak, 
melyek a fent felsorolt tulajdonságok 
bármelyikével rendelekznek.

Er. en

Módosította: Chris Davies

Módosítás: 218
IV. FÜGGELÉK

IV. FÜGGELÉK IV. FÜGGELÉK
A SZIGNIFIKÁNS ÉS TARTÓS POZITÍV 

TRENDEK AZONOSÍTÁSA ÉS 
MEGFORDÍTÁSA

A SZIGNIFIKÁNS ÉS TARTÓS POZITÍV 
TRENDEK AZONOSÍTÁSA ÉS 

MEGFORDÍTÁSA
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1. A SZIGNIFIKÁNS ÉS TARTÓS 
POZITÍV TRENDEK AZONOSÍTÁSA

1. A SZIGNIFIKÁNS ÉS TARTÓS 
POZITÍV TRENDEK AZONOSÍTÁSA

A következő bekezdések: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5, 1.6 Törölve

Bármely, felszín alatti vízben lévő 
szennyezőanyag koncentrációja 
szignifikáns és tartós pozitív trendjének 
meghatározásához a tagállamoknak 
monitoring gyakoriságokat és helyszíneket 
kell választaniuk, melyek elégségesek 
ahhoz, hogy:
- szolgáltassák azt az információt, mely 
biztosítja, hogy az emberi tevékenységből 
eredő pozitív trendek megfelelő 
biztonsággal és pontossággal  
megkülönböztethetőek legyenek a 
természetes változásoktól; és
- lehetővé tegyék, hogy a pozitív trendeket 
megfelelő időben lehessen észlelni a trend 
megfordítását célzó intézkedések 
megvalósításához, melyeknek célja 
megelőzni, vagy legalább csökkenteni 
amennyire lehetséges a 
környezetvédelmileg szignifikáns, gyengébb 
felszín alatti víz minőség irányába ható  
változásokat.

A monitoring és elemzés módszereit a 
megfelelő nemzetközi vagy nemzeti  
szabványok szerint kell alkalmazni, 
melyeket a tudományos minőségű és 
összehasonlítható adatok nyerése 
céljából alakítottak ki.

2. A TRENDEK MEGFORDÍTSÁNAK 
KIINDULÓPONTJAI

2. A TRENDEK MEGFORDÍTSÁNAK 
KIINDULÓPONTJAI

A következő bekezdések: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5, 2.6, 2.7 törölve

A trendek megfordításának kiindulópontja 
akkor legyen, amikor a szennyezőanyag 
koncentrációja eléri annak a határértéknek 
vagy minőségi előírásnak a 75 %-át, 
amelynek meghaladása a felszín alatti víz 
minőségében környezetileg szignifikáns 
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romlást idézne elő, hacsak nem:
- korábbi kezdőpontra van szükség hogy a 
trendek megfordítására tett intézkedések 
költség-hatékony módon megelőzhessék, 
vagy legalábbis csökkenthessék a lehetséges 
mértékig a   környezetvédelmileg 
szignifikáns, gyengébb felszín alatti víz 
minőség irányába ható  változásokat;
- különböző kiindulópontra van szükség a 
kérdéses koncetrációban jelen lévő trend 
kimutatása céljáből történő mérésekkel 
kapcsolatos műszaki nehézségek esetén; 
vagy
- a növekedés mértéke vagy a trend 
megfordíthatósága olyan, hogy egy későbbi 
kiindulópont még mindig lehetővé tenné, 
hogy a  trendek megfordítására tett 
intézkedések költség-hatékony módon 
megelőzhessék, vagy legalábbis 
csökkenthessék a lehetséges mértékig a   
környezetvédelmileg szignifikáns, gyengébb 
felszín alatti víz minőség irányába ható  
változásokat.

A tagállamoknak a 2000/60/EK sz. 
Irányelv 13. cikke szerinti vízgyűjtő-
gazdálkodási terveiben közzé kell tenni 
egy összefoglalót, hogy milyen okokkal 
választották ki a meghatározott 
kiindulópontokat.

Er. en

Indokolás

A Bizottság javaslata, hogy előírt monitoring gyakoriságok és fix kiindulópontok legyenek a trendek 
megfordítására, a környezetvédelmiléeg szignifikáns trendek felismerésének késleltetéséhez 
vezethetne, és megakadályozná az időbeni intézkedést azok megfordítására és a jelentős környezeti 
károk elkerülésére. A fix monitoring gyakoriságok miatt a trendek azonosításához  nem megfelelő 
mértékű monitoring is megtörténhet. Ez nem költséghatékony és tudományosan nem megalapozott 
megközelítés.

Ez a módosítás megköveteli a tagállamoktól, hogy válasszák meg a monitoring gyakoriságokat és a 
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trendek visszafordításának kiindulópontjait olymódon, hogy a trendek felismerése és megfordítása 
időben biztosítható legyen ahhoz, hogy jelentős hatásaikat megelőzni lehessen. A konzisztens 
megközelítés biztosítása érdekében megköveteli a tagállamoktól, hogy a közös kritériumok alapján 
határozzák meg a gyakoriságokat és a kiindulópontokat. A helyes gyakoriságok és kiindulópontok a 
szóban forgó felszín alatti víztestek és szennyezőanagok jellemzőitől függenek.

Módosította: Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Módosítás: 219
IV. Függelék, bekezdés: 1.2, (a) pont

(a) a vizsgálatot a z egyes mintavételi helyek
átlagainak számtani átlagára kell alapozni 
minden egyes víztestben vagy víztestek 
csoportjaiban, amint azt a negyedéves, 
féléves vagy éves monitoring gyakoriság 
alapján számítják.

(a) a monitoring programból nyert mérési 
eredmények értékelését trendvizsgálatokra 
kell alapozni egyes minden egyes 
mintavételi helyen minden egyes víztestben 
vagy víztestek csoportjaiban.

Er. en

Indokolás

A minták időbeni átlagolása miatt a jelentős koncentrációk „feloldódhatnak“ az eredményekben.

Módosította: María Sornosa Martínez

Módosítás: 220
IV. függelék, 12 pont, a) betű

(a) a vizsgálatot a z egyes mintavételi helyek 
átlagainak számtani átlagára kell alapozni 
minden egyes víztestben vagy víztestek 
csoportjaiban, amint azt a negyedéves, 
féléves vagy éves monitoring gyakoriság 
alapján számítják.

(a) a vizsgálatot a z egyes mintavételi helyek 
átlagainak számtani átlagára kell alapozni 
minden egyes víztestben vagy víztestek 
csoportjaiban, amint azt a negyedéves, 
féléves vagy éves monitoring gyakoriság 
alapján számítják.  Fontos biztosítani a 
monitoring helyek összehasonlíthatóságát.

Er. es

Indokolás

Jelentős különbségek vannak a felszín alatti víz természetes kémiai összetételében, nem csak a 
különböző felszín alatti víztestekben, hanem ugyanabban a  felszín alatti víztestben is. Például 
van kémiai különbség a felszínközeli és a mélységi rétegekben lévő felszín alatti víz között. 
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Ennek megfelelően egy alapos vizsgálathoz szükséges a monitoring pontok 
összehasonlíthatósága, például a geológiai viszonyok tekintetében.

Módosította: Richard Seeber

Módosítás: 221
IV. függelék Pont:  1.2  (c) Bevezetés

(c) az adat-értékek minimális száma és az 
adatsorok minimális hossza a következő 
táblázatban meghatározásra került. Az 
adatsor ne haladja meg a 15 évet.

(c) az adat-értékek minimális száma és az 
adatsorok minimális hossza a következő 
táblázatban meghatározásra került. Az 
adatsor ne haladja meg a 6 évet.

Er. de

Indokolás

Ha új időintervallumokat kell meghatározni, azoknak illeszkedniük kell a már kialakított 6 
éves ütemtervhez.

Módosította: Richard Seeber

Módosítás: 222
IV Függelék,  Pont:  1.2  (c) Táblázat 2. oszlop 1. sor

Monitoring                Minimum évek 
gyakorisága                                  száma
évente                                               8   

Monitoring                Minimum évek 
gyakorisága                                  száma
évente                                               6   

Er. de

Indokolás

Ha új időintervallumokat kell meghatározni, azoknak illeszkedniük kell a már kialakított 6 
éves ütemtervhez.

Módosította: Richard Seeber

Módosítás: 223
IV. függelék Pont:  1.2 (c) Táblázat 3. oszlop
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Monitoring                     Maximum
gyakorisága                      évek száma
évente                              15

félévente                        15
negyedévente                          15  
 

Monitoring                     Maximum
gyakorisága                      évek száma 
évente                              6
félévente                        6
negyedévente                            6  
 

Er. de

Indokolás

Ha új időintervallumokat kell meghatározni, azoknak illeszkedniük kell a már kialakított 6 
éves ütemtervhez.

Módosította: Cristina Gutiérrez-Cortines

Módosítás: 224
IV. függelék, 1.6 a pont (új)

1.6.a Amikor a felszín alatti víztestek 
mennyiségi vizsgálata során a tagállamok  -
a vízgyűjtőkerületekért felelős szervekkel 
együttműködve - meg kell hogy határozzák 
a víztartó egyensúlyát és szintjét a 
megfelelő indikátorok használatával, 
melyeket régrbbi adatok és az e célból 
létesített monitoring hálózat alapján 
határoznak meg.

Er. es

Indokolás

A tagállamok (megfelelő szerveik által) tudják a legtöbbet a felszín alatti vízszintek 
trendjeiről, az ellenőrző és monitorozó hálózatoknak köszönhetően. A tényt, hogy az Európai 
Unióban a változatos geológia miatt a víztartó rétegek is különböznek, figyelembe kell venni.
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Módosította: Richard Seeber

Módosítás: 225
IV. Függelék, Pont:  2.3 bevezetés 

2.3 az adat-értékek minimális száma és az 
adatsorok minimális hossza a trendek 
megfordításának elemzéséhez években 
kifejezve tartalmazza és függ a választott 
monitoring gyakoriságától a jelen függelék 
1.2 bekezdés (c) tétele szerint, és a 
következő táblázatban került 
meghatározásra. Az adatsor nem haladhatja 
meg a 30 évet.

2.3 az adat-értékek minimális száma és az 
adatsorok minimális hossza a trendek 
megfordításának elemzéséhez években 
kifejezve tartalmazza és függ a választott 
monitoring gyakoriságától a jelen függelék 
1.2 bekezdés (c) tétele szerint, és a 
következő táblázatban került 
meghatározásra. Az adatsor nem haladhatja 
meg a 6 évet.

Er. de

Indokolás

Ha új időintervallumokat kell meghatározni, azoknak illeszkedniük kell a már kialakított 6 
éves ütemtervhez.

Módosította: Richard Seeber

Módosítás: 226
IV . függelék Pont:  2.3 Táblázat 2 oszlop 1 sor

Monitoring               Minimum évek 
gyakorisága                                  száma
évente                                              14   

Monitoring                Minimum évek 
gyakorisága                                  száma
évente                                      6   

Er. de

Indokolás

Ha új időintervallumokat kell meghatározni, azoknak illeszkedniük kell a már kialakított 6 
éves ütemtervhez.



AM\550205HU.doc 109/115 PE 350.247v01

Külső fordítás

HU

Módosította: Richard Seeber

Módosítás: 227
IV. függelék Pont:  2.3 Táblázat 3. oszlop

Monitoring                     Maximum
gyakorisága                      évek száma
évente                              30

félévente                        30
negyedévente                     30  
 

Monitoring                     Maximum
gyakorisága                      évek száma
évente                              6

félévente                        6
negyedévente      6  
 

Er. de

Indokolás

Ha új időintervallumokat kell meghatározni, azoknak illeszkedniük kell a már kialakított 6 
éves ütemtervhez.


