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módosításáról szóló európai parlamenti és a tanács irányelvre irányuló javaslatról

Irányelvre irányuló javaslat (COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 20
(1) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(1) A felszíni víz kémiai anyagokkal történő 
szennyezése a vízi szervezetekre gyakorolt 
akut és krónikus mérgező hatásokkal, az 
anyagok ökoszisztémában való 
felhalmozódásával, az élőhelyek számának 
csökkenésével és a biológiai sokféleség 
gyengülésével veszélyt jelent a vízi 
környezetre és az emberi egészségre 
egyaránt.

(1) A felszíni víz kémiai anyagokkal történő 
szennyezése a vízi szervezetekre gyakorolt 
akut és krónikus mérgező hatásokkal, az 
anyagok ökoszisztémában való 
felhalmozódásával, az élőhelyek számának 
csökkenésével és a biológiai sokféleség 
gyengülésével veszélyt jelent a vízi 
környezetre és az emberi egészségre 
egyaránt. A szennyezést kiváltó okokat 
elsősorban a forrásnál kell azonosítani és 
kezelni a gazdasági és környezeti 
szempontból leghatékonyabb módon.

Or. de
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Indokolás

Ez a preambulumbekezdés a vízügyi keretirányelv (11) preambulumbekezdését, valamint 
annak szükségességét tükrözi, hogy a szennyezést – a szennyező fizet elvvel, az 
elővigyázatosság elvével és a megelőzés elvével összhangban – a forrásnál kell kezelni.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 21
(2A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(2a) A tagállamoknak a szükséges 
intézkedéseket a 2000/60/EK irányelv 16. 
cikkének (1) és (8) bekezdésével 
összhangban kell végrehajtaniuk az 
elsőbbségi anyagokból származó szennyezés 
fokozatos csökkentésének, valamint az 
elsőbbségi veszélyes anyagok kibocsátásai, 
bevezetései és veszteségei megszüntetésének 
vagy fokozatos kiiktatásának céljából; 

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak egyértelművé tétele, hogy a javaslat a vízügyi keretirányelv 
származékos irányelve, és hogy ennélfogva (csakúgy, mint a vízügyi keretirányelvben) a 
tagállamokat – a javaslat célkitűzéseinek elérése érdekében – nem szabad olyan intézkedések 
megtételére kötelezni, amelyek aránytalanul költségesek vagy műszakilag 
megvalósíthatatlanok.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 22
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS
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(4) 2000 óta számos olyan közösségi jogi 
aktust fogadtak el, amelyek a 2000/60/EK 
irányelv 16. cikkével összhangban, az egyes 
elsőbbségi anyagok tekintetében a 
szennyezés ellenőrzésére vonatkozó 
intézkedést vezettek be. Számos
környezetvédelmi intézkedés tartozik más 
létező közösségi jogszabály hatálya alá is. 
Ezért új ellenőrző intézkedések kidolgozása 
helyett – amely a meglévő intézkedések 
ismétlését jelenthetné – inkább a létező 
eszközök végrehajtására és felülvizsgálatára 
kell összpontosítani.

(4) 2000 óta számos olyan közösségi jogi 
aktust fogadtak el, amelyek a 2000/60/EK 
irányelv 16. cikkével összhangban, az egyes 
elsőbbségi anyagok tekintetében a 
szennyezés ellenőrzésére vonatkozó 
intézkedést vezettek be. Számos 
környezetvédelmi intézkedés tartozik más 
létező közösségi jogszabály hatálya alá is. 
Ezért új ellenőrző intézkedések kidolgozása 
helyett – amely a meglévő intézkedések 
ismétlését jelenthetné – inkább a létező 
eszközök végrehajtására és felülvizsgálatára 
kell összpontosítani. Ha a 
környezetminőségi előírások betartása csak 
az egyes anyagok felhasználásának 
korlátozásával vagy betiltásával érhető el, 
az ilyen intézkedéseket a meglévő vagy új 
közösségi jogi aktusokon keresztül kell 
végrehajtani, különösen a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, 
engedélyezéséről és korlátozásáról 
(REACH), az Európai Vegyianyag-
ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK 
irányelv módosításáról, valamint a 
793/93/EGK tanácsi rendelet, az 
1488/94/EK bizottsági rendelet, a 
76/769/EGK tanácsi irányelv, a 
91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és 
a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2006. december 
16-i 1907/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelettel összefüggésben.

Or. de

Indokolás

A telephely tekintetében az egységes versenyfeltételek biztosítása céljából, továbbá a hatáskör 
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alapján a vegyi anyagok felhasználására vonatkozó jogi korlátozásokat vagy az egyes 
anyagokkal kapcsolatos tilalmakat csak a közösségi jog alapján lehet bevezetni. A víztestekbe 
történő diffúz bevitelek vonatkozásában a környezetminőségi előírások betartását nem lehet 
nemzeti ellenőrzési intézkedésekkel biztosítani.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 23
(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

(4) 2000 óta számos olyan közösségi jogi 
aktust fogadtak el, amelyek a 2000/60/EK 
irányelv 16. cikkével összhangban, az egyes 
elsőbbségi anyagok tekintetében a 
szennyezés ellenőrzésére vonatkozó 
intézkedést vezettek be. Számos 
környezetvédelmi intézkedés tartozik más 
létező közösségi jogszabály hatálya alá is. 
Ezért új ellenőrző intézkedések kidolgozása 
helyett – amely a meglévő intézkedések 
ismétlését jelenthetné – rövid távon inkább a 
létező eszközök végrehajtására és 
felülvizsgálatára kell összpontosítani. A 
tagállamok által a 2000/60/EK irányelv 13. 
cikke szerint kidolgozott vízgyűjtő-
gazdálkodási tervek – beleértve az említett
irányelv 11. cikke szerint megállapított 
intézkedési program – továbbítását 
követően azonban a Bizottságnak értékelnie 
kell, hogy a meglévő eszközök 
végrehajtásával és felülvizsgálatával teljes 
mértékben megvalósultak-e a 2000/60/EK 
irányelv célkitűzései, vagy pedig az ezen 
irányelv szerinti egyedi intézkedésre van-e 
szükség.

Or. en

Indokolás

A Bizottság úgy határozott, hogy figyelmen kívül hagyja a vízügyi keretirányelv szerinti 
kötelezettségeit, amely irányelv kibocsátáscsökkentési intézkedésekre irányuló javaslatok 
2003 végéig történő megtételére szólít fel. Miközben más közösségi eszközök esetleg 
megvalósítják éppen ugyanezt a célkitűzést, a tagállamok által benyújtott intézkedési program
alapján értékelést kell készíteni arra vonatkozóan, hogy a más jogi eszközök szerinti 
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intézkedések elégségesek-e a vízügyi keretirányelv célkitűzéseinek megvalósításához.

Módosítás, előterjesztette: Jan Mulder és Jules Maaten

Módosítás: 24
(4A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(4a) A 2000/60/EK irányelv intézkedési 
programról szóló 11. cikkének (2) 
bekezdése és VI. mellékletének B. része a 
kiegészítő intézkedéseknek egy olyan nem 
kizárólagos listáját tartalmazza, amelyeket 
a tagállamok az intézkedési program 
részeként fogadhatnak el, többek között:
- jogalkotási aktusok,
- közigazgatási eszközök, és
- megtárgyalt környezetvédelmi 
megállapodások.

Or. en

Indokolás

A jogi eszközökön kívül a vízügyi keretirányelv (2000/60/EK) 11. cikkének (4) bekezdésében 
és VI. mellékletének B. részében „kiegészítő” intézkedésekként meghatározott intézkedéseket 
is meg kell említeni olyan esetekben alkalmazandó lehetséges megoldásokként, amikor az 
előírásokat gyakran túllépik, mivel az inkább önkéntes, ösztönző intézkedések gyakran 
hatékonyabbak a szigorú jogi megközelítésnél. Ez segíteni fog az irányelv – mint olyan –, 
valamint általánosságban a környezetvédelmi jogszabályok közös alapjának 
megteremtésében. 

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 25
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) Az elsőbbségi anyagok 2000/60/EK 
irányelv 16. cikke (6) és (8) bekezdésében 
említett pontszerű és diffúz forrásból történő 
kibocsátásának szabályozása tekintetében, 
költséghatékonyabb és arányosabb 
megoldásnak tűnik, ha a tagállamok –

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

végrehajtása mellett megfelelő ellenőrző 
intézkedéseket kell beilleszteniük a 
2000/60/EK irányelv 11. cikkével 
összhangban valamennyi vízgyűjtő kerületre 
kidolgozandó intézkedési programba. A 
belső piacon az egységes versenyfeltételek 
fenntartása céljából az elsőbbségi anyagok 
pontszerű forrásai vonatkozásában 
ellenőrzési intézkedéseket megállapító 
valamennyi határozatnak a 96/61/EK 
irányelvben szereplő, elérhető legjobb 
technikák fogalmán kell alapulnia.

Or. en

Indokolás

A tagállamok pontszerű forrásokra vonatkozó intézkedései kihatnak – az üzemeknek otthont 
adó – kis- és nagyvárosok versenyképességére, ezeket az intézkedéseket tehát az egységes 
európai előírásokhoz kell igazítani. A 96/61/EK irányelv az „elérhető legjobb technikák” 
fogalmával egységes európai előírást vezetett be a telephelyek vonatkozásában. A 
2000/60/EK irányelv 16. cikkében megállapított, kombinált megközelítés ugyanakkor 
közösségi intézkedéseket ír elő a kibocsátások szabályozására. Az elérhető legjobb technikák 
alkalmazása biztosíthatja, hogy az egységes minimumelőírást a víztestbe történő bevezetés 
előtt érik el, ami jelentősen hozzájárul a pontszerű forrásokból történő kibocsátások 
csökkentéséhez.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 26
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

(5) Az elsőbbségi anyagok 2000/60/EK 
irányelv 16. cikke (6) és (8) bekezdésében 
említett pontszerű és diffúz forrásból történő 
kibocsátásának szabályozása tekintetében, 
költséghatékonyabb és arányosabb 
megoldásnak tűnik, ha a tagállamok –
szükség esetén – más meglévő közösségi 
jogszabályok végrehajtása mellett megfelelő 
ellenőrző intézkedéseket illesztenek be a 
2000/60/EK irányelv 11. cikkével 
összhangban valamennyi vízgyűjtő kerületre 
kidolgozandó intézkedési programba, adott 
esetben a környezetszennyezés integrált 
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megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 
1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi 
irányelv110. cikkének alkalmazásával.

___________________________________
1 HL L 257., 1996.10.10., 26.o.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak alkalmazniuk kell az IPPC-irányelv 
követelményét annak érdekében, hogy – amennyiben ez a környezetminőségi előírások
betartásához szükséges – a rendelkezésre álló legjobb technikákon túlmenően a szigorúbb 
kibocsátásszabályozásokhoz is ragaszkodjanak.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 27
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

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

Or. de

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy az EU vízügyi keretirányelvének központi elemeként 
az ún. kombinált megközelítést (kibocsátási és bevezetési kritériumok) kell alkalmazni.
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 28
(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás igyekszik elkerülni a vízügyi keretirányelv 10. cikkéből eredő követelmény
aláásását, amely követelmény a rendelkezésre álló legjobb technikákon túlmenően szigorúbb 
kibocsátási ellenőrzéseket követel meg, amennyiben ez a környezetminőségi előírások
betartásához szükséges.

Módosítás, előterjesztette: Robert Sturdy

Módosítás: 29
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A vízpolitika területén az elsőbbségi 
anyagok jegyzékének megállapításáról és a 
2000/60/EK irányelv módosításáról szóló, 
2001. november 20-i 2455/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat kidolgozta 
annak a 33 anyagnak vagy anyagcsoportnak 
az első jegyzékét, amelyek tekintetében a 
közösségi szintű fellépés elsőbbséget élvez. 
Ezen elsőbbségi anyagok közül néhányat 

(6) A vízpolitika területén az elsőbbségi 
anyagok jegyzékének megállapításáról és a 
2000/60/EK irányelv módosításáról szóló, 
2001. november 20-i 2455/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat kidolgozta 
annak a 33 anyagnak vagy anyagcsoportnak 
az első jegyzékét, amelyek tekintetében a 
közösségi szintű fellépés elsőbbséget élvez. 
Ezen elsőbbségi anyagok közül néhányat 
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elsőbbségi veszélyes anyagként határoztak 
meg, amelyek esetében a kibocsátásokat, a 
bevezetéseket és a veszteségeket meg kell 
szüntetni, illetve fokozatosan ki kell iktatni. 
Néhány anyag tekintetében felülvizsgálatot 
végeztek és ezeket osztályozni kell.

elsőbbségi veszélyes anyagként határoztak 
meg, amelyek esetében a kibocsátásokat, a 
bevezetéseket és a veszteségeket meg kell 
szüntetni, illetve fokozatosan ki kell iktatni.
A természetes állapotban jelen lévő vagy 
természetes folyamatokon keresztül 
képződő anyagok vonatkozásában azonban 
a valamennyi potenciális forrásból 
származó kibocsátások, bevezetések és 
veszteségek fokozatosan történő teljes 
kiiktatása lehetetlen. Néhány anyag 
tekintetében felülvizsgálatot végeztek és 
ezeket osztályozni kell.

Or. en

Indokolás

Fontos az, hogy ne vállaljanak olyan kötelezettségeket, amelyek betartása lehetetlen. Néhány 
természetes állapotban jelen lévő anyag esetében a teljes megszüntetés nem lehetséges. 

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 30
(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) A vízpolitika területén az elsőbbségi 
anyagok jegyzékének megállapításáról és a 
2000/60/EK irányelv módosításáról szóló, 
2001. november 20-i 2455/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat kidolgozta 
annak a 33 anyagnak vagy anyagcsoportnak 
az első jegyzékét, amelyek tekintetében a 
közösségi szintű fellépés elsőbbséget élvez. 
Ezen elsőbbségi anyagok közül néhányat 
elsőbbségi veszélyes anyagként határoztak 
meg, amelyek esetében a kibocsátásokat, a 
bevezetéseket és a veszteségeket meg kell 
szüntetni, illetve fokozatosan ki kell iktatni. 
Néhány anyag tekintetében felülvizsgálatot 
végeztek és ezeket osztályozni kell.

(6) A vízpolitika területén az elsőbbségi 
anyagok jegyzékének megállapításáról és a 
2000/60/EK irányelv módosításáról szóló, 
2001. november 20-i 2455/2001/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat kidolgozta 
annak a 33 anyagnak vagy anyagcsoportnak 
az első jegyzékét, amelyek tekintetében a 
közösségi szintű fellépés elsőbbséget élvez. 
Ezen elsőbbségi anyagok közül néhányat 
elsőbbségi veszélyes anyagként határoztak 
meg, amelyek esetében a kibocsátásokat, a 
bevezetéseket és a veszteségeket meg kell 
szüntetni, illetve fokozatosan ki kell iktatni. 
Néhány anyag tekintetében felülvizsgálatot 
végeztek és ezeket osztályozni kell. A
2000/60/EK irányelv célkitűzéseinek elérése
érdekében további anyagokat kell felvenni 
az elsőbbségi anyagok jegyzékébe.

Or. en
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Indokolás

A vízügyi keretirányelv 16. cikke (8) bekezdésének megfogalmazásából, amely az elsőbbségi 
anyagok „első” listáját említi, valamint a 2455/2001/EK határozatból, amely további 
anyagoknak a listába való fokozatos felvételére szólít fel, egyértelmű, hogy az „első” lista 
csak a kezdet volt, és hogy – a vízügyi keretirányelv célkitűzéseinek elérése érdekében –
további anyagokat kell felvenni.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 31
(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(6a) A természetes állapotban jelen lévő
vagy természetes folyamatokon keresztül 
képződő anyagok – mint például a 
kadmium, a higany és a poliaromás 
szénhidrogének – vonatkozásában a 
valamennyi potenciális forrásból származó 
kibocsátások, bevezetések és veszteségek 
fokozatosan történő teljes kiiktatása
lehetetlen.

Or. en

Indokolás

Az elsőbbségi anyagok listáját létrehozó 2455/2001/EK határozat lényeges 
preambulumbekezdéseket tartalmazott, amelyeket a vízügyi keretirányelv nem vett át, amikor 
azt az elsőbbségi listán szereplő anyagokkal X. mellékletként kiegészítették. A javasolt, 
kiegészítő preambulumbekezdés – egy európai parlamenti módosítás – átülteti a (4) 
preambulumbekezdés célját a határozatba, és így véghezvinné ezt a szándékot.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 32
(9) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(9) A vízi környezet a kémiai szennyezés 
következtében mind rövid, mind hosszú 
távon károkat szenvedhet, ezért az EQS-ek 
meghatározása során az akut és krónikus 
hatásokra vonatkozó adatokat egyaránt 

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

figyelembe kell venni. Ez egyúttal olyan 
hely is, ahol időszakosan 
hulladékártalmatlanítási műveleteket is 
végeznek. A vízi környezet és az emberi 
egészség megfelelő védelmének biztosítása 
érdekében, az éves átlagos minőségi 
előírásokat olyan szinten kell meghatározni, 
amely megfelelő védelmet nyújt a tartós 
kitettség ellen, míg a rövid távú hatások 
kivédésére meg kell állapítani a 
megengedhető koncentrációk felső határát.

Or. pl

Indokolás

A hulladékokról szóló keretirányelv (2005/0281 (COD)) I. mellékletében (D4, D6, D7, D11) 
meghatározza, hogy hulladékártalmatlanítási műveleteket is végeznek a vízi környezetben. E 
műveletek azonban olykor kihatnak a környezetre és az emberi egészségre.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 33
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) A biótában és üledékben lévő 
elsőbbségi anyagok koncentrációjára 
vonatkozó átfogó és megbízható közösségi 
adatok hiányában, valamint figyelembe 
véve azt a tényt, hogy a felszíni vízre 
vonatkozó információk alapján úgy tűnik, 
kielégítő módon biztosítani lehet a széles 
körű védelmet és a szennyezés hatékony 
ellenőrzését, az EQS értékhatárokat jelen 
helyzetben csak a felszíni vízre kell 
megállapítani. A hexaklór-benzol, a 
hexaklór-butadin és a higany esetében 
azonban a közvetett hatásokkal és a 
másodlagos mérgezéssel szemben, pusztán 
felszíni vízre vonatkozó környezetminőségi 
előírások révén nem lehet közösségi szinten 
megfelelő védelmet biztosítani. Így ezen 
anyagok esetében biótákra vonatkozó EQS-
t kell megállapítani. Az ellenőrzési 
stratégiájuk végrehajtása során való 

(10) A széles körű védelem és a szennyezés 
hatékony ellenőrzésének biztosítása 
érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk 
kell, hogy felszíni vizeik, üledékeik és 
biótáik összetétele megfelel az I. melléklet 
A. és B. részében megállapított EQS-eknek.
Azonban a tagállamok számára a
rugalmasság biztosítása érdekében az I. 
mellékletben szereplő anyagok vizsgálata az 
üledékben vagy a biótában is elvégezhető a 
víz helyett, ha azt a tagállamok a közösségi 
szinten meghatározott EQS kiegészítése 
céljából szükségesnek és célszerűnek 
tartják. Lévén, hogy az üledékek és a bióták 
továbbra is fontos tényezők bizonyos 
anyagok tagállami vizsgálata során az 
antropogén tevékenységek hosszú távú 
hatásainak és az általuk elindított 
folyamatok értékelésében, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a bióták és az 
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megfelelő rugalmasság biztosítása 
érdekében, a tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy az említett EQS-ket 
megvizsgálják és ellenőrizzék azok 
betartását a biótában, vagy hogy azokat 
felszíni vízre vonatkozó EQS-re alakítsák 
át. A tagállamok feladata továbbá, hogy az 
üledék és bióta vonatkozásában EQS-ket 
dolgozzanak ki, amennyiben a közösségi 
szinten meghatározott EQS-t ki kell 
egészíteni, vagy legalábbis célszerű lenne 
azt megtenni. Lévén, hogy az üledékek és a 
bióták továbbra is fontos tényezők bizonyos 
anyagok tagállami vizsgálata során az 
antropogén tevékenységek hosszú távú 
hatásainak és az általuk elindított 
folyamatok értékelésében, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a bióták és az 
üledékek szennyezettségi szintje nem 
emelkedik.

üledékek szennyezettségi szintje nem 
emelkedik.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy azokra a közegekre kell EQS értékhatárokat
meghatározni, ahol a legérzékenyebb szervezetek élnek: a víz vonatkozásában akkor, ha a vízi 
szervezetek a legérzékenyebbek, az üledék esetében akkor, ha az üledéklakó szervezetek a 
legérzékenyebbek, a bióta esetében pedig akkor, ha például – másodlagos mérgezésen 
keresztül – az emlősök vagy az emberek a legérzékenyebbek. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 34
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) A biótában és üledékben lévő 
elsőbbségi anyagok koncentrációjára 
vonatkozó átfogó és megbízható közösségi 
adatok hiányában, valamint figyelembe véve 
azt a tényt, hogy a felszíni vízre vonatkozó 
információk alapján úgy tűnik, kielégítő 
módon biztosítani lehet a széles körű 
védelmet és a szennyezés hatékony 
ellenőrzését, az EQS értékhatárokat jelen 

(10) A folyómedrek alján és a belvízi és 
tengeri víztározókban a biótában és 
üledékben, lévő elsőbbségi anyagok 
koncentrációjára vonatkozó átfogó és 
megbízható közösségi adatok hiányában, 
valamint figyelembe véve azt a tényt, hogy a 
felszíni vízre vonatkozó információk alapján 
úgy tűnik, kielégítő módon biztosítani lehet 
a széles körű védelmet és a szennyezés 
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helyzetben csak a felszíni vízre kell 
megállapítani. A hexaklór-benzol, a 
hexaklór-butadin és a higany esetében 
azonban a közvetett hatásokkal és a 
másodlagos mérgezéssel szemben, pusztán 
felszíni vízre vonatkozó környezetminőségi 
előírások révén nem lehet közösségi szinten 
megfelelő védelmet biztosítani. Így ezen 
anyagok esetében biótákra vonatkozó EQS-t 
kell megállapítani. Az ellenőrzési 
stratégiájuk végrehajtása során való 
megfelelő rugalmasság biztosítása 
érdekében, a tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy az említett EQS-ket 
megvizsgálják és ellenőrizzék azok 
betartását a biótában, vagy hogy azokat 
felszíni vízre vonatkozó EQS-re alakítsák át. 
A tagállamok feladata továbbá, hogy az 
üledék és bióta vonatkozásában EQS-ket 
dolgozzanak ki, amennyiben a közösségi 
szinten meghatározott EQS-t ki kell 
egészíteni, vagy legalábbis célszerű lenne 
azt megtenni. Lévén, hogy az üledékek és a 
bióták továbbra is fontos tényezők bizonyos 
anyagok tagállami vizsgálata során az 
antropogén tevékenységek hosszú távú 
hatásainak és az általuk elindított 
folyamatok értékelésében, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a bióták és az 
üledékek szennyezettségi szintje nem 
emelkedik.

hatékony ellenőrzését, az EQS 
értékhatárokat jelen helyzetben csak a 
felszíni vízre kell megállapítani. A hexaklór-
benzol, a hexaklór-butadin és a higany 
esetében azonban a közvetett hatásokkal és a 
másodlagos mérgezéssel szemben, pusztán
felszíni vízre vonatkozó környezetminőségi 
előírások révén nem lehet közösségi szinten 
megfelelő védelmet biztosítani. Így ezen 
anyagok esetében biótákra vonatkozó EQS-t 
kell megállapítani. Az ellenőrzési 
stratégiájuk végrehajtása során való 
megfelelő rugalmasság biztosítása 
érdekében, a tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy az említett EQS-ket 
megvizsgálják és ellenőrizzék azok 
betartását a biótában, vagy hogy azokat 
felszíni vízre vonatkozó EQS-re alakítsák át. 
A tagállamok feladata továbbá, hogy az 
üledék és bióta vonatkozásában EQS-ket 
dolgozzanak ki, amennyiben a közösségi 
szinten meghatározott EQS-t ki kell 
egészíteni, vagy legalábbis célszerű lenne 
azt megtenni. Lévén, hogy az üledékek és a 
bióták továbbra is fontos tényezők bizonyos 
anyagok tagállami vizsgálata során az 
antropogén tevékenységek hosszú távú 
hatásainak és az általuk elindított 
folyamatok értékelésében, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a bióták és az 
üledékek szennyezettségi szintje nem 
emelkedik.

Or. pl

Indokolás

Az üledékes környezetben található lerakódások genetikai típusainak megléte jelzi a 
lerakódások, valamint az azokban található mérgező anyagok – beleértve az elsőbbségi 
anyagok – felhalmozódásának összetettségét, eltérő jellegét, útvonalát és dinamikáját. 
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 35
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) A biótában és üledékben lévő 
elsőbbségi anyagok koncentrációjára 
vonatkozó átfogó és megbízható közösségi 
adatok hiányában, valamint figyelembe véve 
azt a tényt, hogy a felszíni vízre vonatkozó 
információk alapján úgy tűnik, kielégítő 
módon biztosítani lehet a széles körű 
védelmet és a szennyezés hatékony 
ellenőrzését, az EQS értékhatárokat jelen 
helyzetben csak a felszíni vízre kell 
megállapítani. A hexaklór-benzol, a 
hexaklór-butadin és a higany esetében 
azonban a közvetett hatásokkal és a 
másodlagos mérgezéssel szemben, pusztán 
felszíni vízre vonatkozó környezetminőségi 
előírások révén nem lehet közösségi szinten 
megfelelő védelmet biztosítani. Így ezen 
anyagok esetében biótákra vonatkozó EQS-t 
kell megállapítani. Az ellenőrzési 
stratégiájuk végrehajtása során való 
megfelelő rugalmasság biztosítása 
érdekében, a tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy az említett EQS-ket 
megvizsgálják és ellenőrizzék azok 
betartását a biótában, vagy hogy azokat 
felszíni vízre vonatkozó EQS-re alakítsák át. 
A tagállamok feladata továbbá, hogy az 
üledék és bióta vonatkozásában EQS-ket 
dolgozzanak ki, amennyiben a közösségi 
szinten meghatározott EQS-t ki kell 
egészíteni, vagy legalábbis célszerű lenne 
azt megtenni. Lévén, hogy az üledékek és a 
bióták továbbra is fontos tényezők bizonyos 
anyagok tagállami vizsgálata során az 
antropogén tevékenységek hosszú távú 
hatásainak és az általuk elindított 
folyamatok értékelésében, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a bióták és az 
üledékek szennyezettségi szintje nem 
emelkedik.

(10) A biótában és üledékben lévő 
elsőbbségi anyagok koncentrációjára 
vonatkozó átfogó és megbízható közösségi 
adatok hiányában, valamint figyelembe véve 
azt a tényt, hogy a felszíni vízre vonatkozó 
információk alapján úgy tűnik, kielégítő 
módon biztosítani lehet a széles körű 
védelmet és a szennyezés hatékony 
ellenőrzését, az EQS értékhatárokat jelen 
helyzetben csak a felszíni vízre kell 
megállapítani. A hexaklór-benzol, a 
hexaklór-butadin és a higany esetében 
azonban a közvetett hatásokkal és a 
másodlagos mérgezéssel szemben, pusztán 
felszíni vízre vonatkozó környezetminőségi 
előírások révén nem lehet közösségi szinten 
megfelelő védelmet biztosítani. Így ezen 
anyagok esetében biótákra vonatkozó EQS-t 
kell megállapítani. Az ellenőrzési 
stratégiájuk végrehajtása során való 
megfelelő rugalmasság biztosítása 
érdekében, a tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy az említett EQS-ket 
megvizsgálják és ellenőrizzék azok 
betartását a biótában, vagy hogy azokat 
felszíni vízre vonatkozó EQS-re alakítsák át. 
A tagállamok feladata továbbá, hogy az 
üledék és bióta vonatkozásában EQS-ket 
dolgozzanak ki, amennyiben a közösségi 
szinten meghatározott EQS-t ki kell 
egészíteni, vagy legalábbis célszerű lenne 
azt megtenni. Lévén, hogy az üledékek és a 
bióták továbbra is fontos tényezők bizonyos 
anyagok tagállami vizsgálata során az 
antropogén tevékenységek hosszú távú 
hatásainak és az általuk elindított 
folyamatok értékelésében, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a bióták és az 
üledékek szennyezettségi szintje nem 
emelkedik. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, a 
tagállamoknak a biótában és az üledékben 
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el kell végezniük az elsőbbségi anyagok 
vizsgálatát, az eredményeket pedig 
közölniük kell a Bizottsággal. A 
Bizottságnak a tagállamok által nyújtott
információk alapján, a 2000/60/EK 
irányelv 16. cikke (7) bekezdésének 
megfelelően javaslatot kell tennie a biótára 
és az üledékre vonatkozó EQS-ekre.

Or. en

Indokolás

Ha nincsenek konkrét vizsgálati kötelezettségek, úgy csupán szájhősködéssé válik a 
tagállamok annak biztosítására irányuló kötelezettsége, hogy a bióták és az üledékek meglévő 
szennyezettségi szintje ne emelkedjen. A tagállamoknak el kell végezniük a biótákra és az 
üledékekre vonatkozó vizsgálatot, amelynek viszont – amint arra a vízügyi keretirányelv 
felszólít – a minőségi előírásokra vonatkozó közösségi intézkedés alapjául kell szolgálnia.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 36
(10) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(10) A biótában és üledékben lévő 
elsőbbségi anyagok koncentrációjára 
vonatkozó átfogó és megbízható közösségi 
adatok hiányában, valamint figyelembe véve 
azt a tényt, hogy a felszíni vízre vonatkozó 
információk alapján úgy tűnik, kielégítő 
módon biztosítani lehet a széles körű 
védelmet és a szennyezés hatékony 
ellenőrzését, az EQS értékhatárokat jelen 
helyzetben csak a felszíni vízre kell 
megállapítani. A hexaklór-benzol, a 
hexaklór-butadin és a higany esetében 
azonban a közvetett hatásokkal és a 
másodlagos mérgezéssel szemben, pusztán 
felszíni vízre vonatkozó környezetminőségi 
előírások révén nem lehet közösségi szinten 
megfelelő védelmet biztosítani. Így ezen 
anyagok esetében biótákra vonatkozó EQS-t 
kell megállapítani. Az ellenőrzési 
stratégiájuk végrehajtása során való 
megfelelő rugalmasság biztosítása 

(10) A biótában és üledékben lévő 
elsőbbségi anyagok koncentrációjára 
vonatkozó átfogó és megbízható közösségi 
adatok hiányában, valamint figyelembe véve 
azt a tényt, hogy a felszíni vízre vonatkozó 
információk alapján úgy tűnik, kielégítő 
módon biztosítani lehet a széles körű 
védelmet és a szennyezés hatékony 
ellenőrzését, az EQS értékhatárokat jelen 
helyzetben csak a felszíni vízre kell 
megállapítani. A hexaklór-benzol, a 
hexaklór-butadin és a higany esetében 
azonban a közvetett hatásokkal és a 
másodlagos mérgezéssel szemben, pusztán 
felszíni vízre vonatkozó környezetminőségi 
előírások révén nem lehet közösségi szinten 
megfelelő védelmet biztosítani. Így ezen 
anyagok esetében biótákra vonatkozó EQS-t 
kell megállapítani. Az ellenőrzési 
stratégiájuk végrehajtása során való 
megfelelő rugalmasság biztosítása 
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érdekében, a tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy az említett EQS-ket 
megvizsgálják és ellenőrizzék azok 
betartását a biótában, vagy hogy azokat 
felszíni vízre vonatkozó EQS-re alakítsák át. 
A tagállamok feladata továbbá, hogy az 
üledék és bióta vonatkozásában EQS-ket 
dolgozzanak ki, amennyiben a közösségi 
szinten meghatározott EQS-t ki kell 
egészíteni, vagy legalábbis célszerű lenne 
azt megtenni. Lévén, hogy az üledékek és a 
bióták továbbra is fontos tényezők bizonyos
anyagok tagállami vizsgálata során az 
antropogén tevékenységek hosszú távú 
hatásainak és az általuk elindított 
folyamatok értékelésében, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a bióták és az 
üledékek szennyezettségi szintje nem 
emelkedik.

érdekében, a tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy az említett EQS-ket 
megvizsgálják és ellenőrizzék azok 
betartását a biótában, vagy hogy azokat 
felszíni vízre vonatkozó EQS-re alakítsák át. 
A tagállamok feladata továbbá, hogy az 
üledék és bióta vonatkozásában EQS-ket 
dolgozzanak ki, amennyiben a közösségi 
szinten meghatározott EQS-t ki kell 
egészíteni, vagy legalábbis célszerű lenne 
azt megtenni. Lévén, hogy az üledékek és a 
bióták továbbra is fontos tényezők az 
akkumulációs potenciállal rendelkező
olyan anyagok vizsgálata során, amelyeknek 
közvetett hatása ellen a felszíni vízre 
vonatkozó EQS jelenleg nem kínál 
védelmet. Ezt a vizsgálatot a műszaki és 
tudományos megbeszélések fellendítése és –
amennyiben szükségesnek bizonyul – a 
vizsgált anyagok vonatkozásában a bióta és 
az üledék EQS-ére vonatkozó jövőbeli 
munka alapjának megállapítása érdekében 
kell elvégezni. 

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslat (10) preambulumbekezdésének hatodik mondata és 2. cikkének (2) 
bekezdése nincs összhangban a (10) preambulumbekezdés első mondatában kifejezett 
egyértelmű állítással, amely szerint nincsenek a biótában és üledékben lévő elsőbbségi 
anyagok koncentrációjára vonatkozó átfogó és megbízható közösségi adatok: egyrészről – az 
adatok hiánya miatt – a bióta és az üledékek vonatkozásában nem állapítottak meg minőségi 
előírásokat, másrészről azonban a felszíni víztestekre vonatkozó minőségi előírásokat 
hatékonyan alkalmazzák mind a biótára, mind pedig az üledékekre – a tágabb összefüggéstől 
függetlenül. 

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 37
(11) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(11) Az ólom, a nikkel, valamint vegyületeik 
esetében a kockázatfelmérésről a Közös 

törölve
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Kutatóközpont Vegyi Anyagok Európai 
Irodája keretén belül folyó viták nem 
zárultak le, és így az említett anyagok 
tekintetében még nem lehet végleges 
minőségi előírásokat meghatározni. 
Helyénvaló tehát egyértelműsíteni, hogy a 
megállapított előírások átmeneti jellegűek.

Or. en

Indokolás

A Bizottságnak a minőségi előírásokra vonatkozó javaslata már így is három évet késett. 
Elfogadhatatlan a minőségi előírások meghatározásának további elhalasztása, annál is 
inkább, mert a Bizottság már javasolt értékeket a javaslattervezeteiben. 

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 38
(13) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(13) Lehetséges, hogy az EQS-ket a 
pontszerű szennyezőforrásokból származó 
bevezetések közelében nem lehet betartani, 
mivel ilyen esetben a szennyező anyagok 
koncentrációja rendszerint magasabb a 
vízben lévő károsanyag-koncentrációknál. 
Ezért a tagállamok számára lehetővé kell 
tenni ezen körülmény figyelembe vételét az 
EQS betartásának ellenőrzésekor, oly 
módon, hogy az értéktúllépésre, minden 
ilyen szennyvíz-kibocsátás esetén átmeneti 
területeket jelölnek ki. Az átmeneti 
területek korlátozása érdekében az ilyen 
területek kijelölését a 2000/60/EK irányelv 
10. cikkével és a közösségi jog egyéb 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban 
kell végrehajtani. Amint a kezelési 
technikák és technológiai innováció 
jövőbeni fejlődése lehetővé teszi a 
szennnyvíz-bevezetési pontok közelében a 
szennyező anyagok koncentrációjának 
csökkentését, a tagállamok ennek 
megfelelően gondoskodnak az 
értéktúllépésre kijelölt átmeneti területek 

törölve
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csökkentéséről.

Or. en

Indokolás

Nem határozták meg a túllépéssel érintett átmeneti területeket, ezek pedig így az elsőbbségi 
anyagok bevezetései, kibocsátásai és veszteségei tekintetében hézagot teremtenek. A 
határértékek túllépése a halak elfogadhatatlan fertőzéséhez vezethetne, ami veszélyeztetheti az 
emberi egészséget és a környezetet, valamint – ennek következményeként – az érintett 
halászati ágazatot.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 39
(14A.) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(14a) A 2000/60/EK irányelvet – az irányelv 
11. cikkében előírt intézkedési program
részeként – az elsőbbségi anyagok általi 
szennyezés ellenőrzésére vonatkozó 
intézkedések nyilvántartásának 
létrehozására irányuló új kötelezettségre
történő hivatkozással kell kiegészíteni. A 
Bizottságnak a 2000/60/EK irányelv
szerinti, a szennyezés ellenőrzésére 
vonatkozó intézkedésekkel kapcsolatos 
jelentéstételi kötelezettségét ki kell 
egészíteni egy arra vonatkozó értékeléssel, 
hogy más lényeges közösségi eszközök 
megfeleltek-e az irányelv 16. cikkében 
említett kötelezettségeknek. A 2000/60/EK 
irányelvet módosítani kell egy, a közösségi 
intézkedés beindítását abban az esetben 
kiváltó mechanizmus létrehozása céljából, 
ha a bizottsági jelentés azt állapítja meg, 
hogy a végrehajtás nem megfelelő.

Or. en

Indokolás

A módosítás az 5. cikkre vonatkozó módosításhoz kapcsolódik, amelynek előterjesztője 
ugyanaz a szerző.
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Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 40
(16) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(16) A szükségletek hatékonyabb felmérése 
érdekében a tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy a nyilvántartás 
alapadatainak mérésére egy megfelelő 
egyéves referencia időszakot 
választhassanak ki. Mindazonáltal 
figyelembe kell venni azt a körülményt, 
hogy a peszticid szerek alkalmazásához 
köthető veszteségek évről évre jelentős 
mértékben változhatnak az alkalmazási 
mennyiségek közötti eltérések miatt, amely 
például a különböző klímaviszonyoktól 
függ. Ezért, a növényvédő szerek 
forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 
15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvben 
szabályozott néhány anyag esetében, a 
tagállamok számára lehetővé kell tenni, 
hogy az említett anyagok tekintetében 
hároméves referencia időszakot 
állapítsanak meg.

(16) A szükségletek hatékonyabb felmérése 
érdekében a tagállamok számára lehetővé 
kell tenni, hogy a nyilvántartás 
alapadatainak mérésére egy megfelelő 
egyéves referencia időszakot 
választhassanak ki. Noha a peszticid szerek 
alkalmazásához köthető veszteségek évről 
évre jelentős mértékben változhatnak az 
alkalmazási mennyiségek közötti eltérések 
miatt, amely például a különböző 
klímaviszonyoktól, vagy a vetésforgótól
függ, az egy vegetációs időszak során 
történt szennyezés is már hátrányos 
hatással járhat a vízi szervezetekre és 
veszélyeztethet más felhasználásokat, mint 
például az ivóvízkivétel. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a felhasználási időszak 
során a szennyezési díj megfelelően 
tükröződik a növényvédő szerek forgalomba 
hozataláról szóló, 1991. július 15-i 
91/414/EGK tanácsi irányelvben 
szabályozott néhány anyag esetében, a 
tagállamoknak az ezen anyagok 
felhasználási időszakait az említett anyagok 
tekintetében referencia időszakként kell 
alkalmazniuk.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak akkor kell a peszticid szereket 
mérniük, amikor azokat használják, és nem az alacsony téli értékeket kell alkalmazniuk annak 
érdekében, hogy leplezzék a nyári értéktúllépéseket.
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 41
(18A.) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(18a.) Az 1907/2006/EK rendelet 
felülvizsgálatot ír elő a perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező anyagok 
azonosítására vonatkozó kritériumok 
megfelelősége tekintetében. A Bizottságnak 
ennek megfelelően módosítania kell a
2000/60/EK irányelv X. mellékletét amint 
módosították az 1907/2006/EK rendeletben 
szereplő kritériumokat.

Or. en

Indokolás

A REACH-rendelet szerinti perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) anyagokra
vonatkozó kritériumok nem bizonyultak hatékonynak. A kritériumok annyira merevek voltak, 
hogy azok alapján szinte egyetlen PBT-anyagot sem azonosítottak. Sajnálatos módon 
ugyanezeket a kritériumokat alkalmazták a 2000/60/EK irányelv X. mellékletének 
felülvizsgálata során. Amint korrigálják a REACH-rendelet szerinti perzisztens, 
bioakkumulatív és mérgező anyagokra vonatkozó kritériumokat, a Bizottságnak felül kell 
vizsgálnia a X. mellékletet.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 42
(22A.) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(22a.) A Szerződés 174. cikke alapján, 
ahogyan azt a 2000/60/EK irányelv 
megerősítette, a Közösség környezetvédelmi 
politikájának az elővigyázatosság elvén és a 
szennyező fizet elven kell alapulnia.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni, továbbá megelőző 
intézkedést kell tenni, valamint hogy a szennyezést – elsődlegesen – a forrásnál kell orvosolni 
és a szennyezőnek kell fizetnie.
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Módosítás, előterjesztette: Robert Sturdy

Módosítás: 43
1. CIKK

Az irányelv környezetminőségi előírásokat 
állapít meg az elsőbbségi anyagok és néhány 
egyéb szennyező anyag vonatkozásában. 

A 2000/60/EK irányelv 16. cikkének 
megfelelően az irányelv környezetminőségi 
előírásokat állapít meg az elsőbbségi 
anyagok és néhány egyéb szennyező anyag 
vonatkozásában, a következők érdekében:
a) az elsőbbségi anyagok bevezetéseinek, 
kibocsátásainak és veszteségeinek
csökkentése; és
b) amennyiben a gyakorlatban 
megvalósítható, az elsőbbségi veszélyes 
anyagok bevezetéseinek, kibocsátásainak és 
veszteségeinek megszüntetése a 2000/60/EK 
irányelv 1., 4. és 16. cikkével összhangban 
annak érdekében, hogy 2015-ig valamennyi 
felszíni víz vonatkozásában jó kémiai
állapotot érjenek el, valamint hogy 
megakadályozzák a vízre vonatkozó 
előírások bármilyen további romlását. A 
Bizottság – a 2000/60/EK irányelv 21. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban – 2020-ig benyújt 
az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
az összes természetes állapotban jelen lévő 
anyag vonatkozásában a természetes 
háttérszintekhez közeli koncentrációk, és az 
összes érintett szintetikus anyag 
vonatkozásában a zéróhoz közeli 
koncentrációk elérésének tekintetében, az 
ezen irányelv végrehajtásának –
amennyiben technikailag megvalósítható –
sikeréről szóló jelentést. Az ezen 
irányelvben megállapított célkitűzéseket a 
2000/60/EK irányelv 4. cikke szerinti 
célkitűzésekkel azonos módon kell kezelni.

Or. en
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Indokolás

Ez a módosítás a vízügyi keretirányelv alapvető céljaihoz kapcsolódik és rámutat arra, hogy a
célkitűzés nem csupán a környezet és az emberi egészség védelme, hanem hogy ezt a vízügyi 
keretirányelv szélesebb körű célkitűzéseinek keretén belül kell megtenni, amint azt annak 16. 
cikkében meghatározták. Létfontosságú, hogy a Bizottság felülvizsgálja az ezen irányelv 
végrehajtását, hogy biztosítsa annak céljai megvalósítását.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 44
1. CIKK

Az irányelv környezetminőségi előírásokat 
állapít meg az elsőbbségi anyagok és néhány 
egyéb szennyező anyag vonatkozásában. 

Az irányelv a vízszennyezés korlátozására 
irányuló intézkedéseket és 
környezetminőségi előírásokat állapít meg 
az elsőbbségi anyagok és néhány egyéb 
szennyező anyag vonatkozásában, a 
következők érdekében:
a) az elsőbbségi anyagok bevezetéseinek, 
kibocsátásainak és veszteségeinek 2015-ig 
történő csökkentése; és
b) az elsőbbségi veszélyes anyagok 
bevezetéseinek, kibocsátásainak és 
veszteségeinek megszüntetése
a 2000/60/EK irányelv 1., 4. és 16. cikkével 

összhangban annak érdekében, hogy 
valamennyi felszíni víz vonatkozásában jó
kémiai állapotot érjenek el. Ezen 
túlmenően cél továbbá a további romlás 
megelőzése, és 2020-ig – a tenger 
védelméről szóló nemzetközi 
megállapodásokkal összhangban –
valamennyi természetes állapotban jelen 
lévő anyag vonatkozásában a természetes 
háttérszintekhez közeli koncentrációk, és 
valamennyi antropogén szintetikus anyag 
vonatkozásában a zérushoz közeli 
koncentrációk elérése.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a javaslat a szennyezés csökkentésére és 
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megszüntetésére vonatkozó intézkedéseket tartalmaz.

Módosítás, előterjesztette: Jan Mulder és Jules Maaten

Módosítás: 45
1. CIKK

Az irányelv környezetminőségi előírásokat 
állapít meg az elsőbbségi anyagok és néhány 
egyéb szennyező anyag vonatkozásában.

A 2000. október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 
rendelkezéseinek sérelme nélkül és a 
felszíni víz jó kémiai állapotának az említett
irányelv 4. cikkével összhangban történő 
értékelése érdekében ez az irányelv 
környezetminőségi előírásokat állapít meg a 
2000/60/EK irányelv 16. cikkének (7) és 
(10) bekezdésében említett elsőbbségi 
anyagok és néhány egyéb szennyező anyag 
vonatkozásában.

Or. nl

Indokolás

Ez a módosítás teljesen egyértelművé teszi elsősorban azt, hogy a vízügyi keretirányelv 
(2006/60/EK) valamennyi rendelkezésének alkalmazása továbbra sem sérül, és ezáltal 
jogbiztonságot nyújt. A módosítás másodsorban biztosítja az ezen irányelvnek a vízügyi 
keretirányelv fogalommeghatározásaival, célkitűzéseivel és rendelkezéseivel való 
egységességet, elkerülve ezáltal az értelmezésben bekövetkező eltéréseket.

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 46
1. CIKK

Az irányelv környezetminőségi előírásokat 
állapít meg az elsőbbségi anyagok és 
néhány egyéb szennyező anyag
vonatkozásában.

A 2000/60/EK irányelv 16. cikke 
értelmében ez az irányelv 
környezetminőségi előírásokat állapít meg a 
felszíni víz kémiai állapota fejezet szerint 
figyelembe veendő elsőbbségi anyagok és 
elsőbbségi veszélyes anyagok
vonatkozásában.
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Or. fr

Indokolás

Az „egyéb szennyező anyag” kifejezés a vízügyi keretirányelv V. mellékletével kapcsolatban 
bizonytalansághoz vezethet, noha nem indokolt különbséget tenni az elsőbbségi anyagok és 
más szennyező anyagok között. 

Ez a módosítás annak biztosítására törekszik, hogy a 76/464/EGK irányelv első listájában 
szereplő 8 szennyező anyagot – az előadó 16., 17. és 19. módosításában javasoltak szerint –
felvegyék az ezen irányelv I. mellékletében felsorolt „elsőbbségi veszélyes anyagok” közé, 
valamint a vízügyi keretirányelv X. mellékletébe. E módosítás elfogadása bármely, az I. 
melléklet A. és B. részére hivatkozó cikk szövegének helyesbítésével járna.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 47
1. CIKK (1A) ALBEKEZDÉS (új)

Ez ezen irányelvben meghatározott 
célkitűzéseket a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikke (1) bekezdésének a) pontja
értelmében vett célkitűzésekkel azonos 
módon kell kezelni, és azokra a 4. cikk (4), 
(5), (6), (7) és (8) bekezdését kell 
alkalmazni.

Or. en

Indokolás

A tagállamokat ösztönözni kell, hogy – a legnagyobb környezeti előnyök megteremtése
érdekében – erőforrásaikat hatékonyan használják, ahelyett hogy számos erőforrást 
viszonylag kisméretű környezeti előnyökkel bíró intézkedésekre fordítanak.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 48
2. CIKK, CÍM

Környezetminőségi előírások A környezetminőségi előírások
betartásának értékelése

Or. en
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Indokolás

A tagállamoknak – a legnagyobb környezeti előnyök megteremtése érdekében –
erőforrásaikat hatékonyan kell használniuk, ahelyett hogy aránytalanul sok erőforrást 
viszonylag kisméretű környezeti előnyökkel bíró intézkedésekre fordítanak.

Ez a módosítás eltörli az abszolút, „maximálisan megengedhető koncentrációkra” (MMK-k)
történő hivatkozást. Az ilyen előírások a szorgalmas tagállamokat szankcionálhatják és a 
minimális mintavételi arányok alkalmazására ösztönözhetnek (mivel minél több mintát 
vesznek, annál nagyobb a kockázata annak, hogy az egyik minta nem felel meg az MMK-nak 
és ezért a víztest nem felel meg a jó állapotnak).

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 49
2. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

(1) A 2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjával összhangban a
felszíni víztestekben a jó kémiai állapot 
elérése érdekében, a szennyező anyagoknak 
az I. melléklet A. és B. részében felsorolt 
koncentrációja éves átlagban nem 
haladhatja meg az abban a mellékletben 
meghatározott környezetminőségi 
előírásokat, figyelemmel az I. melléklet C. 
részének 3. pontjára is.

A tagállamok biztosítják a 
környezetminőségi előírásoknak az I. 
melléklet „C” részében meghatározott 
követelményekkel összhangban történő 
betartását. 

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak – a legnagyobb környezeti előnyök megteremtése érdekében –
erőforrásaikat hatékonyan kell használniuk, ahelyett hogy aránytalanul sok erőforrást 
viszonylag kisméretű környezeti előnyökkel bíró intézkedésekre fordítanak.

Ez a módosítás eltörli az abszolút, „maximálisan megengedhető koncentrációkra” (MMK-k) 
történő hivatkozást. Az ilyen előírások a szorgalmas tagállamokat szankcionálhatják és a 
minimális mintavételi arányok alkalmazására ösztönözhetnek (mivel minél több mintát 
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vesznek, annál nagyobb a kockázata annak, hogy az egyik minta nem felel meg az MMK-nak 
és ezért a víztest nem felel meg a jó állapotnak). 

Módosítás, előterjesztette: Jan Mulder és Jules Maaten

Módosítás: 50
2. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

(1) Az elsőbbségi anyagokra – beleértve a
91/414/EGK irányelvben és a 2003/53/EK 
irányelvben1 említett szennyező anyagokat 
is – vonatkozó, éves átlagban és 
maximálisan megengedhető koncentrációban 
kifejezett környezetminőségi előírásokat fel 
kell venni az I. melléklet „A” részébe, 
valamint bizonyos más szennyező anyagok 
tekintetében az I. melléklet „B” részébe.

A tagállamok biztosítják a 
környezetminőségi előírásoknak az I. 
melléklet „C” részében meghatározott 
követelményekkel összhangban történő 
betartását.

A tagállamok a felszíni víz jó állapotának 
értékelése során a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikkével összhangban figyelembe veszik az
I. melléklet „C” részének rendelkezéseit.

_____________________
1 Az egyes veszélyes anyagok és készítmények 
forgalomba hozatalának és felhasználásának 
korlátozásairól szóló 76/769/EGK tanácsi irányelv 
26. módosításáról (nonilfenol, nonilfenol-etoxilát és 
cement) szóló, 2003. június 18-i 2003/53/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 178.,
2003.7.17., 24.o.).

Or. nl

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja az ezen irányelvnek a vízügyi keretirányelv 
fogalommeghatározásaival, célkitűzéseivel és rendelkezéseivel való egységességet, elkerülve 
ezáltal az értelmezésben bekövetkező eltéréseket. 

Ezen túlmenően kifejezetten meg kell jegyezni, hogy a 91/414/EGK és 2003/53/EK irányelv 
hatálya alá tartozó szennyező anyagok esetében is éves átlagban kell kifejezni az elsőbbségi 
anyagokra vonatkozó környezetminőségi előírásokat (EQS). E szennyező anyagoknak egy 
felhasználási időszak átlagában történő kifejezése gyakorlatilag lehetetlen, mivel ez óriási 
adatmennyiséget igényelne az ezen anyagok felhasználására vonatkozóan, amelyek – többek 
között – anyagonként, régiónként és évenként eltérőek. A maximálisan megengedhető 
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koncentráció (MMK) már előírja az ezen anyagok koncentrációira a felhasználási időszak 
során vonatkozó határértékeket.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 51
2. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy felszíni 
vizeik összetétele megfelel az I. melléklet 
„A” részében szereplő, a vízben, üledékben 
és biótában lévő elsőbbségi anyagokra 
vonatkozó, éves átlagban és maximálisan 
megengedhető koncentrációban vagy a 
91/414/EGK irányelv hatálya alá tartozó 
szennyező anyagok alkalmazási időszaka 
tekintetében átlagban kifejezett 
környezetminőségi előírásoknak, valamint 
az I. melléklet „B” részében felsorolt 
szennyező anyagokra vonatkozó 
környezetminőségi előírásoknak. 

A tagállamok biztosítják a 
környezetminőségi előírásoknak az I. 
melléklet „C” részében meghatározott 
követelményekkel összhangban történő 
betartását. 

A tagállamok biztosítják a 
környezetminőségi előírásoknak az I. 
melléklet „C” részében meghatározott 
követelményekkel összhangban történő 
betartását. 

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a javaslat a szennyezés csökkentésére és 
megszüntetésére vonatkozó intézkedéseket tartalmaz.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 52
2. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A tagállamok biztosítják, hogy felszíni 
vizeik összetétele megfelel az I. melléklet 
„A” részében szereplő elsőbbségi anyagokra 
vonatkozó, éves átlagban és maximálisan 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy felszíni 
vizeik összetétele megfelel az I. melléklet 
„A” részében szereplő elsőbbségi anyagokra 
vonatkozó, éves átlagban vagy a 
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megengedhető koncentrációban kifejezett 
környezetminőségi előírásoknak, valamint 
az I. melléklet „B” részében felsorolt 
szennyező anyagokra vonatkozó 
környezetminőségi előírásoknak. 

91/414/EGK irányelv hatálya alá tartozó 
elsőbbségi anyagok vagy szennyező 
anyagok alkalmazási időszaka tekintetében 
átlagban és maximálisan megengedhető 
koncentrációban kifejezett 
környezetminőségi előírásoknak, valamint 
az I. melléklet „B” részében felsorolt 
szennyező anyagokra vonatkozó 
környezetminőségi előírásoknak. 

A tagállamok biztosítják a 
környezetminőségi előírásoknak az I. 
melléklet „C” részében meghatározott 
követelményekkel összhangban történő 
betartását.

A tagállamok biztosítják a 
környezetminőségi előírásoknak az I. 
melléklet „C” részében meghatározott 
követelményekkel összhangban történő 
betartását.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 40. módosításhoz kapcsolódik. Egyértelművé teszi, hogy a tagállamoknak 
akkor kell a peszticid szereket mérniük, amikor azokat használják, és nem az alacsony téli 
értékeket kell alkalmazniuk annak érdekében, hogy leplezzék a nyári értéktúllépéseket.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 53
2. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy felszíni 
vizeik, üledékük és biótáik összetétele 
megfelel az I. melléklet „A” részében 
szereplő elsőbbségi anyagokra vonatkozó 
környezetminőségi előírásoknak, valamint 
az I. melléklet „B” részében felsorolt 
szennyező anyagokra vonatkozó 
környezetminőségi előírásoknak.

A tagállamok biztosítják a 
környezetminőségi előírásoknak az I. 
melléklet „C” részében meghatározott 
követelményekkel összhangban történő 

A tagállamok biztosítják a 
környezetminőségi előírásoknak az I. 
melléklet „C” részében meghatározott 
követelményekkel összhangban történő 



AM\631286HU.doc 29/147 PE 378.727v01-00

Külső fordítás

HU

betartását. betartását.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi azt, amit a vízügyi keretirányelv 16. cikkének (7) bekezdése 
már egyértelműen kimond, amely szerint a Bizottság javaslatokat terjeszt elő a felszíni 
vizekre, üledékre és biótára vonatkozó EQS-ekre. A módosítás a (10) preambulumbekezdésre 
vonatkozó 1. módosításhoz és a 2. cikk (3) bekezdésére vonatkozó 4. módosításhoz 
kapcsolódik, amelyeket ugyanez a szerző terjesztett elő. 

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 54
2. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

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

A tagállamok mindenkor megteszik az 
annak biztosításához szükséges 
intézkedéseket, hogy a víztestekbe 
elsőbbségi anyagot tartalmazó szennyvizet 
kibocsátó üzemek a rendelkezésre álló 
legjobb termelési és szennyvízkezelési 
technikákat alkalmazzák. Ezek az 
intézkedések a 96/61/EK irányelv 16. 
cikkének (2) bekezdésében előírt 
információcsere eredményein alapulnak.

A tagállamok biztosítják a 
környezetminőségi előírásoknak az I. 
melléklet „C” részében meghatározott 
követelményekkel összhangban történő 
betartását.

A tagállamok biztosítják a 
környezetminőségi előírásoknak az I. 
melléklet „C” részében meghatározott 
követelményekkel összhangban történő 
betartását.

Or. de
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Indokolás

Azzal, hogy ragaszkodunk a „rendelkezésre álló legjobb technikák” alkalmazásához, az IPP-
irányelvben (96/61/EK) megállapított elv betartása mellett, a tagállamok egységes európai 
alapon tehetnek hatékony intézkedést az elsőbbségi anyagok pontszerű forrásokból történő 
kibocsátásainak csökkentése érdekében oly módon, amely nem érinti a versenyt és 
összhangban van az elővigyázatosság elvével és a szennyező fizet elvvel.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 55
2. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A 2000/60/EK irányelv 7. cikkével 
összhangban a tagállamok biztosítják, hogy 
az ivóvízkivételre használt víztestek 
megfelelnek az 1998. november 3-i 
98/83/EK tanácsi irányelvnek.

Or. nl

Indokolás

Biztosítani kell a vízügyi keretirányelvvel való összhangot.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 56
2. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

1a. Amennyiben a vízfolyás egynél több 
tagállamon halad át, a vízfolyások
irányában elhelyezkedő tagállamok 
szankcionálásának elkerülése érdekében el 
kell végezni a vizsgálati programok és az 
összeállított nemzeti nyilvántartások 
összehangolását.

Or. en

Indokolás

A szennyezésnek a forrásnál történő kezelése érdekében fontos a több tagállamon 
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keresztülhaladó vízfolyások ellenőrzésének összehangolása.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 57
2. CIKK (2) BEKEZDÉS

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

(2) A tagállamok biztosítják, hogy –
amennyiben az I. melléklet A. és B. 
részében felsorolt bármely szennyező anyag 
egy víztest üledékében vagy biótájában 
felhalmozódhat – a 2000/60/EK irányelv 8. 
cikke szerint megfelelő ellenőrzést végeznek
a következők értékelése érdekében:
a) az e szennyező anyagok által az említett
irányelv 4. cikkében meghatározott 
célkitűzések elérése tekintetében okozott 
kockázat; és
b) az említett irányelv 11. cikkével 
összhangban, az e szennyező anyagok által 
az említett irányelv 4. cikkében 
meghatározott célkitűzések elérése
tekintetében okozott kockázat kezelése 
céljából megtett intézkedések hatékonysága.

Or. en

Indokolás

A tagállamoknak előnyben kell részesíteniük a javasolt EQS-ek megvalósítását, amelyeket a 
vízi élet védelmére irányulóan állapítottak meg.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 58
2. CIKK (2) BEKEZDÉS

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

(2) A tagállamok, a 2000/60/EK irányelv 8. 
cikkével összhangban ellenőrzik az I. 
melléklet „A” és „B” részében felsorolt 
anyagok koncentrációját az üledékekben és 
a biótában.
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biótában nem emelkedik.

Or. de

Indokolás

A bizottsági javaslat (10) preambulumbekezdésének hatodik mondata és 2. cikkének (2) 
bekezdése nincs összhangban a (10) preambulumbekezdés első mondatában kifejezett 
egyértelmű állítással, amely szerint nincsenek a biótában és üledékben lévő elsőbbségi 
anyagok koncentrációjára vonatkozó átfogó és megbízható közösségi adatok: egyrészről – az 
adatok hiánya miatt – a bióta és az üledékek vonatkozásában nem állapítottak meg minőségi 
előírásokat, másrészről azonban a felszíni víztestekre vonatkozó minőségi előírásokat 
hatékonyan alkalmazzák mind a biótára, mind pedig az üledékekre – a tágabb összefüggéstől 
függetlenül. 

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 59
2. CIKK (2) BEKEZDÉS

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

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

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a javaslat a szennyezés csökkentésére és 
megszüntetésére vonatkozó intézkedéseket tartalmaz.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 60
2. CIKK (3) BEKEZDÉS (1) ALBEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a halak, 
kagylók, rákfélék és más bióták szöveteiben 
(nedves tömeg) a hexaklór-benzol, a 
hexaklór-butadin és a higany koncentrációi 

(3) A tagállamok biztosítják, hogy a halak, 
kagylók, rákfélék és más bióták szöveteiben 
(nedves tömeg) vagy az üledékben (száraz 
tömeg) az alább felsorolt anyagok
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nem haladják meg a következő értékeket: koncentrációi nem haladják meg a 
következő értékeket:

Or. en

Indokolás

A Bizottság által az A. mellékletben javasolt jó néhány anyag egyértelműen lipofilikus és/vagy
vízben való oldódásuk mértéke alacsony, ami azt jelenti, hogy ezek főként az üledékben vagy
biótában fordulnak elő, és nem oldódnak a vízoszlopban. Ezen anyagoknak a vízben történő 
elemzése gyakran bonyolult és az elemzést nagyfokú bizonytalanság kíséri, ami azzal az 
eredménnyel jár, hogy nem mindig mutatják ki a súlyos környezeti problémákat okozó és az 
emberek számára mérgező elsőbbségi anyagokat.
Valamennyi további anyag vízben való oldódása alacsony és az anyagokra vonatkozó (a 
konzultációs eljárás során az Elsőbbségi Anyagokkal Foglalkozó Szakértői Tanácsadó Fórum 
és a Minőségi Előírásokkal Foglalkozó Szakértői Csoporttal együtt összeállított és 
megvitatott, valamint a toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudományos bizottság 
által szakértői értékelésnek alávetett) adatlapok, valamint a SEC(2006)947. sz. bizottsági 
hatásvizsgálat szerint ezen anyagok egyértelműen felhalmozódnak az élelmiszerláncban 
és/vagy az üledékekben.
A módosítás a (10) preambulumbekezdésre vonatkozó 33. módosításhoz és a 2. cikk (1) 
bekezdésére vonatkozó 53. és módosításhoz kapcsolódik, amelyeket ugyanez a szerző 
terjesztett elő.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 61
2. CIKK (3) BEKEZDÉS CA) PONT (új)

ca) 247 μg/kg nedves tömeg a pentabróm-
difenil-éter esetében,

Or. en

Indokolás

A pentabróm-difenil-éter felhalmozódik az élelmiszerláncban (lásd a SEC(2006)947. sz.
bizottsági hatásvizsgálatot) és ezért azt a biótában kell mérni.
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Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 62
2. CIKK (3) BEKEZDÉS CB) PONT (új)

cb) 16.6 mg/kg nedves tömeg a C10-13-
klóralkánok esetében,

Or. en

Indokolás

A C10-13-klóralkánok felhalmozódnak az élelmiszerláncban (lásd a SEC(2006)947. sz. 
bizottsági hatásvizsgálatot) és ezért azt a biótában kell mérni.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 63
2. CIKK (3) BEKEZDÉS CC) PONT (új)

cc) 2.9 mg/kg nedves tömeg a di[2-
etilhexil]ftalát (DEHP) esetében,

Or. en

Indokolás

A di[2-etilhexil]ftalát (DEHP) igen lipofilikus, felhalmozódik az élelmiszerláncban (lásd a 
SEC(2006)947. sz. bizottsági hatásvizsgálatot) és ezért azt a biótában kell mérni.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 64
2. CIKK (3) BEKEZDÉS CD) PONT (új)

cd) 367 μg/kg nedves tömeg a pentaklór-
benzol esetében,

Or. en

Indokolás

A pentaklór-benzol felhalmozódik az élelmiszerláncban (lásd a SEC(2006)947. sz. bizottsági 
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hatásvizsgálatot) és ezért azt a biótában kell mérni.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 65
2. CIKK (3) BEKEZDÉS CE) PONT (új)

ce) 129 μg/kg száraz tömeg (az üledékben 
lévő) flourantén esetében.

Or. en

Indokolás

A flourantén felhalmozódik az üledékben (lásd a SEC(2006)947. sz. bizottsági 
hatásvizsgálatot) és ezért azt abban a közegben kell mérni.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 66
2. CIKK (3) BEKEZDÉS (2) ALBEKEZDÉS

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

Az I. mellékletben szereplő más anyagok 
vizsgálata a víz helyett az üledékben vagy
biótában is elvégezhető, ha a tagállamok ezt 
megfelelőbbnek és költséghatékonyabbnak 
tartják. Ha jelentős mértékű 
anyagkoncentrációt mutatnak ki és a 
tagállamok úgy vélik, hogy fennáll annak a 
kockázata, hogy a vízre vonatkozó 
környezetminőségi előírásoknak nem 
felelnek meg, a vízre vonatkozó 
környezetminőségi előírások betartásának 
biztosítása érdekében elvégzik a víz 
vizsgálatát.

Or. en

Indokolás

Annak lehető legmesszebbmenő biztosítása érdekében, hogy a vízi környezetben az elsőbbségi 
anyagokkal kapcsolatos problémákat kimutassák, a tagállamoknak rugalmassággal kell 
rendelkezniük az I. mellékletben szereplő anyagoknak az üledékben vagy a biótában történő 
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vizsgálatát illetően, ha ezt megfelelőbbnek és költséghatékonyabbnak tartják. Ha azonban 
jelentős anyagkoncentrációt mutatnak ki, kiegészítő vizsgálatot kell végezni a vízben.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 67
2. CIKK (3) BEKEZDÉS (2) ALBEKEZDÉS

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

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

Or. en

Indokolás

A környezetminőségi előírásoknak elég szigorúaknak kell lenniük ahhoz, hogy mind a felszíni 
vizet, mind a biótát is védjék. A biótára vonatkozó további előírások megnehezítik a 
vizsgálatot.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 68
2. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) A Bizottság legkésőbb a 
nyilvántartásoknak a tagállamok általi 
benyújtását követő 12 hónapon belül 
javaslatot tesz az elsőbbségi anyagok 
üledékben és biótában meglévő 
koncentrációira alkalmazandó minőségi 
előírásokra vonatkozóan.

Or. en

Indokolás

A tagállamok annak biztosítására irányuló kötelezettsége, hogy a biótában és üledékben
meglévő szintek ne emelkedjenek, a minőségi előírásokra vonatkozó közösségi intézkedést 
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igényel, amint arra a vízügyi keretirányelv 16. cikkének (7) bekezdése felszólít. Megfelelő 
időzítés lenne az attól az időponttól számított egy év, amikor a tagállamok jelentették az 
üledékekben és biótában lévő elsőbbségi anyagokra vonatkozó ténymegállapításaikat. 

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 69
2. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) A tagállamoknak meg kell felelniük a 
98/83/EK tanácsi irányelvnek, és az 
ivóvízkivételre szánt felszíni víztestek 
kezelését a 2000/60/EK irányelv 7. cikkével 
összhangban kell végezniük. Ezt az 
irányelvet ezért az esetleg szigorúbb 
előírásokat meghatározó követelmények 
sérelme nélkül kell végrehajtani.

Or. en

Indokolás

A (12) preambulumbekezdésnek cikknek kell lennie. A vízügyi keretirányelv 16. cikke 
kifejezetten megemlíti az ivóvízkivétel védelmét. Az ivóvíz vonatkozásában megkövetelik az 
ezen irányelvben említett EQS-eknél szigorúbb előírásokat.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 70
2. CIKK (3A) BEKEZDÉS (új)

(3a) A tagállamoknak meg kell felelniük a
98/83/EK tanácsi irányelvnek és az 
ivóvízkivételre szánt felszíni víztestek 
kezelését a 2000/60/EK irányelv 7. cikkével 
összhangban kell végezniük. Ezt az 
irányelvet ezért az említett, esetleg 
szigorúbb előírásokat meghatározó 
követelmények sérelme nélkül kell 
végrehajtani.

Or. en
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Indokolás

A (12) preambulumbekezdésnek cikknek kell lennie. A vízügyi keretirányelv 16. cikke 
kifejezetten megemlíti az ivóvízkivétel védelmét. Az ivóvíz vonatkozásában az ezen irányelvben 
említett EQS-eknél szigorúbb előírások szükségesek.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 71
2. CIKK (3B) BEKEZDÉS (új)

(3b) A 2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott 
célkitűzésnek való megfeleléshez szükséges, 
leginkább költséghatékony és környezeti 
szempontból elfogadható megközelítés 
meghatározása érdekében a 2000/60/EK 
irányelv 4. cikkének (4), (5) és (6) 
bekezdése szerint kell kezelni azokat az 
eseteket, amikor a környezetminőségi 
előírások betartása műszakilag nem 
megvalósítható, vagy aránytalan társadalmi 
vagy gazdasági költségekhez vezetne.

Or. nl

Indokolás

Az EQS-értékekben rejlő bizonytalanság miatt fontos annak biztosítása, hogy alkalmazzák a 
vízügyi keretirányelv 4. cikkét. Ez a bizonytalanság a kérdéses szennyező anyag hatásaira, 
vizsgálatára és kiszámítására irányuló kutatás hiányának eredménye. Az ezen irányelvnek 
való megfeleléshez és az aránytalan költségek elkerülése érdekében (például az esetlegesen 
nem szükséges, további kezelési technikák költségei) rugalmasságra van szükség. A behatárolt
késedelem lehetővé tételével a költségek és a környezeti hatás csökkenthető vagy akár el is 
kerülhető, biztosítva ezáltal azt, hogy a jelenlegi intézkedések hatékonyan érjék el 
eredményeiket.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 72
2. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) A Bizottság figyelemmel kíséri a (4) A Bizottság figyelemmel kíséri a 
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technikai és tudományos fejlődést, többek 
között a 2000/60/EK irányelv 16. cikke (2) 
bekezdésének a) és b) pontjában említett 
kockázatfelmérés eredményeit, és – szükség 
szerint – javaslatot készít az ezen irányelv I. 
mellékletének „A” és „B” részében 
meghatározott környezetminőségi előírások 
felülvizsgálatára.

technikai és tudományos fejlődést, többek 
között a 2000/60/EK irányelv 16. cikke (2) 
bekezdésének a) és b) pontjában említett 
kockázatfelmérés eredményeit, és legalább 
négyévente javaslatot készít az ezen irányelv 
I. mellékletének „A” és „B” részében 
meghatározott környezetminőségi előírások 
felülvizsgálatára.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a Bizottságnak a 16. cikk (4) bekezdéséből eredő 
kötelezettsége a javaslatának legalább négyévente történő felülvizsgálata.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 73
2. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) A Bizottság figyelemmel kíséri a 
technikai és tudományos fejlődést, többek 
között a 2000/60/EK irányelv 16. cikke (2) 
bekezdésének a) és b) pontjában említett 
kockázatfelmérés eredményeit, és – szükség 
szerint – javaslatot készít az ezen irányelv I. 
mellékletének „A” és „B” részében 
meghatározott környezetminőségi előírások 
felülvizsgálatára.

(4) A Bizottság – a vízi szervezetekre káros, 
akkumulatív vagy perzisztens anyagok 
vizsgálata érdekében az 1907/2006/EK 
rendelet alapján létrehozott adatbázis 
módszeres felhasználásával – figyelemmel 
kíséri a technikai és tudományos fejlődést, 
többek között a 2000/60/EK irányelv 16. 
cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában 
említett kockázatfelmérés eredményeit, és 
legalább négyévente javaslatot készít az 
ezen irányelv I. mellékletének „A” és „B” 
részében meghatározott környezetminőségi 
előírások felülvizsgálatára.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás biztosítja, hogy a Bizottság további elsőbbségi anyagok kimutatása céljából 
felhasználja a REACH-rendeleten keresztül rendelkezésre bocsátott adatokat és egyértelművé 
teszi, hogy a továbbra is megmarad a Bizottságnak a 16. cikk (4) bekezdéséből eredő 
kötelezettsége a javaslatának legalább négyévente történő felülvizsgálatát illetően.
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Módosítás, előterjesztette: Henrik Lax

Módosítás: 74
2. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) A Bizottság figyelemmel kíséri a 
technikai és tudományos fejlődést, többek 
között a 2000/60/EK irányelv 16. cikke (2) 
bekezdésének a) és b) pontjában említett 
kockázatfelmérés eredményeit, és – szükség 
szerint – javaslatot készít az ezen irányelv I. 
mellékletének „A” és „B” részében 
meghatározott környezetminőségi előírások 
felülvizsgálatára

(4) A Bizottság figyelemmel kíséri a 
technikai és tudományos fejlődést, többek 
között a 2000/60/EK irányelv 16. cikke (2) 
bekezdésének a) és b) pontjában említett 
kockázatfelmérés eredményeit, és legalább 
négyévente javaslatot készít az ezen irányelv 
I. mellékletének „A” és „B” részében 
meghatározott környezetminőségi előírások 
felülvizsgálatára.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a Bizottságnak a 16. cikk (4) bekezdéséből eredő 
kötelezettsége a javaslatának legalább négyévente történő felülvizsgálata.

Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 75
2. CIKK (4) BEKEZDÉS (1A) ALBEKEZDÉS (új) 

A Bizottság megvizsgálja az üledékben és a 
biótában felhalmozódó anyagokra 
vonatkozó legfrissebb tudományos 
információkat és technikai előrehaladást és 
azok vonatkozásában EQS-eket készít.

Or. fi

Indokolás

Célszerűbb volna a nyomon követést a vízből származó akkumulatív anyagok helyett az 
üledékből és a biótából származók vonatkozásában elvégezni.
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 76
2. CIKK (4A) BEKEZDÉS (új)

(4a) Az (1)–(3) bekezdésben szereplő
környezetminőségi előírások nem sértik a 
98/83/EK irányelv követelményeit, valamint 
az ivóvízkivételre szánt felszíni víztesteknek 
a 2000/60/EK irányelv 7. cikkével 
összhangban történő kezelését, amelyek 
szigorúbb előírásokat is megkövetelhetnek.

Or. en

Indokolás

A rendelkező cikkekben fontos meghatározni, hogy a környezetminőségi előírások nem 
sértenek bizonyos, az emberi fogyasztásra szánt vízre vonatkozó közösségi követelményeket.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 77
2. CIKK (4A) BEKEZDÉS (új)

(4a) A Bizottság legkésőbb a 
nyilvántartásoknak a tagállamok általi 
benyújtását követő egy éven belül 
felülvizsgálja az I. melléklet A. és B. 
részében szereplő anyagokat és javaslatot 
nyújt be az ezen anyagok biótában vagy 
üledékben meglévő koncentrációira 
alkalmazandó környezetminőségi 
előírásokra vonatkozóan.
Az I. melléklet A. és B. részének 8. és 9. 
oszlopát ki kell egészíteni a biótára és az 
üledékre vonatkozó EQS-értékekkel.

Or. en
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Indokolás

A vízügyi keretirányelv 16. cikkének (7) bekezdésében már egyértelműen kimondták, hogy a
Bizottságnak javaslatokat kell benyújtania a felszíni vízre, az üledékre és a biótára vonatkozó 
EQS-ekre vonatkozóan. Ezen túlmenően pedig a Bizottságnak az anyagokra vonatkozó 
adatlapjaiban is egyértelműen kifejezésre jut, hogy jó néhány elsőbbségi anyag halmozódik 
fel az élelmiszerláncban és/vagy az üledékekben. Ez a módosítás azt biztosítja, hogy a
Bizottság betartja a vízügyi keretirányelv szerinti jogi kötelezettségét.

Módosítás, előterjesztette: Henrik Lax

Módosítás: 78
2. CIKK (5A) BEKEZDÉS (új)

(5a) A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 21. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban ...-ig* javaslatot 
nyújt be az elsőbbségi anyagok üledékben 
és biótában meglévő koncentrációira 
alkalmazandó minőségi előírásokra 
vonatkozóan. 

* Az ezen irányelv elfogadásának időpontját követő 
egy év.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy a jelenlegi javaslattal – amely nem javasol 
előírásokat az üledékekre és a biótára vonatkozóan – a Bizottság nem teljesítette a vízügyi 
keretirányelv 16. cikkének (7) bekezdése szerinti jogi kötelezettségét. Mivel számos 
bioakkumulatív anyag legjobb mérési eredménye az élelmiszerláncban feljebb elhelyezkedő 
mintákban tapasztalható, alapvető fontosságú, hogy ezzel a mulasztással a lehető 
leghamarabb foglalkozzanak. 

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 79
2. CIKK (5A) BEKEZDÉS (új)

(5a) A Bizottság a nyilvántartásoknak a 
tagállamok általi benyújtását követő egy 
éven belül javaslatot nyújt be az elsőbbségi 
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anyagok üledékben és biótában meglévő 
koncentrációira alkalmazandó minőségi 
előírásokra vonatkozóan. 

Or. en

Indokolás

A Bizottság nem teljesítette a vízügyi keretirányelv 16. cikkének (7) bekezdése szerinti jogi 
kötelezettségét, mivel nem javasolt előírásokat az üledékekre és a biótára vonatkozóan. Mivel 
számos bioakkumulatív vagy perzisztens anyag legjobb mérési eredménye az 
élelmiszerláncban feljebb elhelyezkedő mintákban tapasztalható, alapvető fontosságú, hogy 
ezzel a mulasztással a lehető leghamarabb foglalkozzanak. 

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 80
2. CIKK (5A) BEKEZDÉS (új)

(5a.) Ha az anyagok vonatkozásában 
tilalmakra van szükség a 
környezetminőségi előírások betartásának 
biztosítása érdekében, a Bizottság megfelelő 
javaslatokat nyújt be a meglévő jogi 
aktusok módosítására vagy új, közösségi 
szintű jogi aktusok létrehozására.

Or. de

Indokolás

A Bizottságra kell bízni azt a feladatot, hogy reagáljon a víztesteket érintő szennyezési 
problémákra – amelyeket az egyes anyagok gyártására és felhasználására vonatkozó 
korlátozásokon keresztül lehet hatékonyan kezelni –, mégpedig úgy, hogy olyan jogi aktusokat 
terjeszt elő, amelyek egész Európában kötelezőek és amelyek valamennyi tagállam 
vonatkozásában ugyanazon követelményeket írják elő, különösen a vegyi anyagok 
regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló, 2006. december 18-i 
1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (REACH-rendelet) összefüggésben.
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Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 81
2. CIKK (5B) BEKEZDÉS (új)

(5b) Ha – a szennyező fizet elv és az 
elővigyázatosság elvének kikényszerítése 
céljából, valamint a tagállamokban az 
egységes végrehajtás biztosítása érdekében 
– a Közösség területén érvényes kibocsátási 
határértékekre van szükség egyes üzemek, 
anyagok vagy pontszerű források 
tekintetében, vagy ha az ilyen kibocsátási 
határértékek hatékonynak bizonyulhatnak 
a környezetminőségi előírások betartásának 
biztosítását illetően, a Bizottság a 96/61/EK 
irányelv 18. cikkével összhangban 
javaslatokat terjeszt elő.

Or. de

Indokolás

A környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 1996. szeptember 24-i
96/61/EK tanácsi irányelv közösségi kibocsátási határértékek alkalmazását írja elő akkor, ha 
– különösen az irányelv 16. cikke szerinti információcsere alapján – közösségi fellépés 
szükségessége válik egyértelművé. A közösségi kibocsátási határértékekre akkor van szükség, 
amikor – egy többéves időszak során – az intézkedések tagállamok általi végrehajtásának 
szigorúságában meglévő különbségek a közösségi környezetvédelmi jog alapját képező 
alapvető elvek – azaz az elővigyázatosság elve és a szennyező fizet elv – megsértéséhez és 
elkerülhető környezetszennyezéshez vezettek, továbbá amikor az ügyek ilyetén állása a belső 
piaci versenyhelyzet súlyos torzulását idézte elő (környezeti dömping).

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 82
2A. CIKK (új)

2a. cikk
A 2. cikkben meghatározott célkitűzés 
elérése érdekében a tagállamok a 
91/414/EGK irányelvben és az annak 
helyébe lépő XX/XXXX/EK irányelvben, 
vagy más közösségi jogszabályban előírt 
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korlátozásoknál szigorúbb korlátozásokat is 
előírhatnak az anyagok használata vagy 
bevezetése vonatkozásában.

Or. nl

Indokolás

Ez az irányelv nem ír elő kiegészítő kibocsátáskezelési intézkedéseket. A tagállamokat 
következésképpen teljes mértékben fel kell jogosítani szükség esetén ilyen intézkedések 
megtételére.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 83
2A. CIKK (új)

2a. cikk
Fogalommeghatározás

Ezen irányelv alkalmazásában a következő 
fogalommeghatározást kell alkalmazni:
1. „felhasználási időszak”: az az időszak, 
amely során a megmért, elsőbbségi anyagot
vagy szennyező anyagot tartalmazó 
peszticid szerek a hatáskörrel rendelkező 
szervek valószerű feltevései alapján 
felhasználhatók.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás a 40., 52., 108., 109. és 130. módosításhoz kapcsolódik. Ez a módosítás 
egyértelművé teszi, hogy a peszticid szereket a felhasználásuk időszakában kell mérni. Ez 
megelőzi azt, hogy a téli időszakban előforduló alacsonyabb értékek csökkentsék az átlagot, 
és ezáltal még a magasabb értékeket tartalmazó, kiterjedtebb időszakok se tükrözzék a nyári 
magas értékeket.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 84
3. CIKK
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Értéktúllépésre kijelölt átmeneti terület törölve
1. A tagállamok értéktúllépésre átmeneti 
területeket jelölnek ki, ahol egy vagy több 
szennyező anyag koncentrációja esetében 
megengedett a vonatkozó 
környezetminőségi előírásokban 
meghatározott értékhatárok túllépése, 
amennyiben azok nem érintik a 
fennmaradó felszíni víztest említett 
előírásoknak való megfelelését.
2. A tagállamok minden esetben 
meghatározzák a szennyvíz-kibocsátási 
pontokkal szomszédos felszíni víztest azon 
részének kiterjedését, amelyet ilyen 
átmeneti területként jelöltek meg, 
figyelembe véve a közösségi jog vonatkozó 
rendelkezéseit. 
A tagállamok a 2000/60/EK irányelv 13. 
cikkében említett vízgyűjtő-gazdálkodási 
tervben minden esetben ismertetik a víztest 
e célra kijelölt részét. 
3. A tagállamok felülvizsgálják a 96/61/EK 
irányelvben említett engedélyeket, illetve a 
2000/60/EK irányelv 11. cikke (3) 
bekezdésének g) pontjában említett előzetes 
szabályozásokat abból a célból, hogy 
fokozatosan csökkentsék az (1) bekezdés 
szerint, az elsőbbségi anyagok 
bevezetésében érintett víztesteken kijelölt 
átmeneti területek kiterjedését.
4. A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 21. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban meghatározhatja a 
tagállamok által az átmeneti területek 
megállapítására használandó módszert. 

Or. de

Indokolás

Teljes mértékben el kell utasítani az olyan átmeneti területek fogalmát, ahol az európai 
környezetminőségi előírások megsértése megengedett lenne, és amelyek ellenőrzésére –
mindezeken felül – a tagállamok lennének kötelesek a felmerülő jelentős műszaki és 
közigazgatási költségek viselése mellett.
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A vízügyi keretirányelvvel és az irányelvre irányuló javaslat I. mellékletének C. részével 
összhangban a környezetminőségi előírások betartását reprezentatív ellenőrzési pontokon 
ellenőrzik, ami feleslegessé teszi az egyes bevezetési pontok esetében az átmeneti területek 
meghatározására irányuló intézkedéseket.

Az egyes vizsgálandó esetek óriási számára tekintettel, az átmeneti területek fogalmának a 
felszíni víztestek bevezetési pontokhoz közeli részei vonatkozásában történő meghatározása 
hatalmas további végrehajtási és jelentési költségeket eredményezne. E további költségek – a 
reprezentatív pontokon végzett ellenőrzésekkel szembeállítva – teljesen aránytalanok lennének 
a valószínű előnyökhöz képest.

Ezen túlmenően nagymértékben lényegtelenné válik az „átmeneti területek” olyan jellegű 
különös ellenőrzése, amely mellett a határértékek túllépése megengedett, ha a kibocsátások 
csökkentésére irányuló szigorúbb követelményeket (kibocsátási előírások: „rendelkezésre álló 
legjobb technikák”) írnak elő és hajtanak végre. (vö. a 2. cikk (1) bekezdésére vonatkozó 
módosítással)

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 85
3. CIKK

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

Or. en

Indokolás

A vízügyi keretirányelvvel és az irányelvre irányuló javaslat I. mellékletének C. részével 
összhangban a környezetminőségi előírások betartását reprezentatív ellenőrzési pontokon 
ellenőrzik, ami feleslegessé teszi az egyes bevezetési pontok esetében az átmeneti területek 
meghatározására irányuló intézkedéseket.

Az egyes vizsgálandó esetek óriási számára tekintettel, az átmeneti területek fogalmának a 
felszíni víztestek bevezetési pontokhoz közeli részei vonatkozásában történő meghatározása 
hatalmas további végrehajtási és jelentési költségeket eredményezne. E további költségek – a 
reprezentatív pontokon végzett ellenőrzésekkel szembeállítva – teljesen aránytalanok lennének 
a valószínű előnyökhöz képest.

Módosítás, előterjesztette: Henrik Lax

Módosítás: 86
3. CIKK

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

Or. en

Indokolás

Az „értéktúllépésre kijelölt átmeneti terület” bevezetése jogbizonytalanságot teremt, mivel 
nem adható meg ennek pontos fogalommeghatározása. Az IPPC-irányelv (96/61/EK) 10. 
cikkével összhangban a pontszerű forrásoknak meg kell felelniük a környezetminőségi 
előírásoknak. A kivételek lehetővé tétele az olyan halak elfogadhatatlan fertőzéséhez vezet, 
amelyek nem maradnak a szennyezett övezeten kívül (angolna stb.). A Bizottság nem biztosít 
elegendő érvet a javaslat bevezetésére e cikk vonatkozásában. A jelenlegi helyzetben fennáll 
annak egyértelmű kockázata, hogy ez a javaslat felhígítja a már meglévő jogszabályokat és a
vízügyi keretirányelv céljait.
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Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 87
3. CIKK

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

Or. en
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Indokolás

Az „értéktúllépésre kijelölt átmeneti terület” bevezetése jogbizonytalanságot teremt, mivel 
nem adható meg ennek pontos fogalommeghatározása. E hézag megszüntetése javítja az 
IPPC-irányelv (96/61/EK) 10. cikkében meghatározott „kombinált megközelítéssel”, valamint 
a 2000/60/EK vízügyi keretirányelv 10. cikkével való összhangot, amelynek értelmében a 
pontszerű forrásoknak meg kell felelniük a környezetminőségi előírásoknak. A kivételek 
lehetővé tétele az olyan halak elfogadhatatlan fertőzéséhez vezet, amelyek nem maradnak a 
szennyezett övezeten kívül (angolna stb.), illetve közvetett emberi kitettséget eredményez.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 88
3. CIKK

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

Or. en

Indokolás

Az értéktúllépésre kijelölt átmeneti területeket nem határozzák meg és azok így hézagot 
teremthetnek az elsőbbségi anyagok bevezetései, kibocsátásai és veszteségei vonatkozásában. 
A határértékek túllépése a halak elfogadhatatlan fertőzéséhez vezethet, ami veszélyeztetheti az 
emberi egészséget és a környezetet, valamint – ennek következményeként – az érintett
halászati ágazatot.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 89
3. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A tagállamok értéktúllépésre átmeneti 
területeket jelölnek ki, ahol egy vagy több 
szennyező anyag koncentrációja esetében 
megengedett a vonatkozó 
környezetminőségi előírásokban 
meghatározott értékhatárok túllépése, 
amennyiben azok nem érintik a fennmaradó 
felszíni víztest említett előírásoknak való 
megfelelését.

(1) Ha az egy vagy több pontszerű forrásból 
származó szennyvíz megfelelő tisztítására 
nincsenek műszakilag megvalósítható 
eszközök, a tagállamok értéktúllépésre 
átmeneti területeket jelölhetnek ki, ahol egy 
vagy több szennyező anyag koncentrációja 
esetében megengedett a vonatkozó 
környezetminőségi előírásokban 
meghatározott értékhatárok túllépése, 
amennyiben azok nem érintik a fennmaradó 
felszíni víztest említett előírásoknak való 
megfelelését

Or. nl

Indokolás

Az EQS túllépése csak akkor indokolt, ha műszakilag lehetetlen a szennyvíz megfelelő 
tisztítása.
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Módosítás, előterjesztette: Robert Sturdy

Módosítás: 90
3. CIKK (1) BEKEZDÉS

(1) A tagállamok értéktúllépésre átmeneti 
területeket jelölnek ki, ahol egy vagy több 
szennyező anyag koncentrációja esetében 
megengedett a vonatkozó 
környezetminőségi előírásokban 
meghatározott értékhatárok túllépése, 
amennyiben azok nem érintik a fennmaradó 
felszíni víztest említett előírásoknak való 
megfelelését.

(1) A tagállamok – szezonális alapon – az 
értéktúllépésre átmeneti területeket 
jelölhetnek ki, ahol egy vagy több 
szennyező anyag koncentrációja esetében 
megengedett a vonatkozó 
környezetminőségi előírásokban 
meghatározott értékhatárok túllépése, 
amennyiben azok nem érintik a fennmaradó 
felszíni víztest említett előírásoknak való 
megfelelését.

Or. en

Indokolás

Az értéktúllépésre kijelölt átmeneti terület nem használható fel az ezen irányelv 
végrehajtásának elmulasztására szolgáló ürügyként. Azonban ideiglenes kivételeket kell 
lehetővé tenni a nyári hónapokban bekövetkező szárazság idején vagy más olyan 
időszakokban, amikor kivételes, az évszakokkal összefüggő feltételek érintik a víztesteket.

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 91
3. CIKK (1) BEKEZDÉS

1. A tagállamok értéktúllépésre átmeneti 
területeket jelölnek ki, ahol egy vagy több 
szennyező anyag koncentrációja esetében 
megengedett a vonatkozó 
környezetminőségi előírásokban 
meghatározott értékhatárok túllépése, 
amennyiben azok nem érintik a fennmaradó 
felszíni víztest említett előírásoknak való 
megfelelését.

1. A tagállamok értéktúllépésre átmeneti 
területeket jelölhetnek ki, ahol egy vagy 
több szennyező anyag koncentrációja 
esetében megengedett a vonatkozó 
környezetminőségi előírásokban 
meghatározott értékhatárok túllépése, 
amennyiben azok nem érintik a fennmaradó 
felszíni víztest említett előírásoknak való 
megfelelését.

Or. fr

Indokolás

E módosítás annak egyértelművé tételére törekszik, hogy a túllépési átmeneti területek 
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meglétének továbbra is választhatónak kell lennie, nem pedig normának, valamint hogy a 
környezetminőségi előírásoknak nem megfelelő, pontszerű bevezetéseknek kivételeseknek kell 
lenniük és azokat ellenőrzés alá kell vonni.

Módosítás, előterjesztette: Robert Sturdy

Módosítás: 92
3. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

(1a) A vonatkozó környezetminőségi 
előírások elérése érdekében a tagállamok
csatolnak egy, a 2000/60/EK irányelv 13. 
cikkében említett vízgyűjtő-gazdálkodási 
terveken belüli, az értéktúllépésre kijelölt 
minden egyes átmeneti terület 
kiterjedésének és időtartamának 
csökkentésére irányuló cselekvési tervet.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azzal hangsúlyozza az irányelv környezeti célkitűzéseit, hogy kimondja, hogy 
az értéktúllépésre kijelölt átmeneti területnek átmeneti intézkedésnek kell lennie, nem pedig az
irányelv követelményei betartásának elkerülésére szolgáló eszköznek.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 93
3. CIKK (2A) BEKEZDÉS (új)

(2a) Határon átnyúló vizek esetén a többi 
érintett tagállam hozzájárulása kell az 
értéktúllépésre kijelölt átmeneti terület 
kialakításához.

Or. hu

Indokolás

A határokon átnyúló vizek esetében az egyik tagállam által kiadott engedély alapján a vízbe 
bocsátott, a megengedett határértéket túllépő elsőbbségi anyag jelenléte a víztestben nem 
minden esetben csökken le az irányelv által előírt értékre addigra, mire átlépi az 
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országhatárt. Az alvízi országoktól azonban csak olyankor lehet megkövetelni az irányelvnek 
való megfelelést, ha az ő hozzájárulásukkal érkezik a már „túlterhelt" víz az országba. 

Módosítás, előterjesztette: Jan Mulder és Jules Maaten

Módosítás: 94
3. CIKK (3) BEKEZDÉS

3. A tagállamok felülvizsgálják a 96/61/EK 
irányelvben említett engedélyeket, illetve a 
2000/60/EK irányelv 11. cikke (3) 
bekezdésének g) pontjában említett előzetes 
szabályozásokat abból a célból, hogy 
fokozatosan csökkentsék az (1) bekezdés 
szerint, az elsőbbségi anyagok 
bevezetésében érintett víztesteken kijelölt 
átmeneti területek kiterjedését.

törölve

Or. nl

Indokolás

Az átmeneti területek kijelölésének választhatónak kell lennie. Az engedélyek rendszeres 
felülvizsgálatát és a technológia állásának megfelelő módosításaikat az IPPC (a 
környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló) irányelv 13. cikke és a 
vízügyi keretirányelv 11. cikke már szabályozza. Az átmeneti területeknek a rendelkezésre álló 
legjobb technikák alkalmazása révén történő csökkentése ahhoz fog vezetni, hogy az IPPC-
létesítmények a „vízügyi intézkedéseket” fogják előnyben részesíteni más környezeti tényezők 
védelmére irányuló intézkedések helyett. Ez nincs összhangban az IPPC-irányelv 7. cikkében 
meghatározott integrált megközelítéssel.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 95
3. CIKK (3) BEKEZDÉS

3. A tagállamok felülvizsgálják a 96/61/EK 
irányelvben említett engedélyeket, illetve a 
2000/60/EK irányelv 11. cikke (3) 
bekezdésének g) pontjában említett előzetes 
szabályozásokat abból a célból, hogy 
fokozatosan csökkentsék az (1) bekezdés 
szerint, az elsőbbségi anyagok 

3. A tagállamok felülvizsgálják 2011-ig és 
azt követően minden 6 évben a 96/61/EK 
irányelvben említett engedélyeket, illetve a 
2000/60/EK irányelv 11. cikke (3) 
bekezdésének g) pontjában említett előzetes 
szabályozásokat abból a célból, hogy 
fokozatosan csökkentsék az (1) bekezdés 
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bevezetésében érintett víztesteken kijelölt 
átmeneti területek kiterjedését. 

szerint, az elsőbbségi anyagok 
bevezetésében érintett víztesteken kijelölt 
átmeneti területek kiterjedését. A 
felülvizsgálat során Csökkentési Tervet kell 
benyújtani a az eljáró hatósághoz, mely 
tartalmazza az elsőbbségi anyagok 
használatának csökkentésére tett 
intézkedéseket, valamint az anyag 
helyettesítésére létező más, e jogszabály 
hatálya alá nem tartozó anyagokat.

Or. hu

Indokolás

Az engedélyek felülvizsgálatát a hatályos jogszabályokhoz kell igazítani (IPPC és Víz 
Keretirányelv). A 96/61/EK hatálya alá tartozó létesítmények számára a Csökkentési Terv 
előírása azért szükséges, hogy biztosítva legyen a jelen jogszabály mellékletében felsorolt 
elsőbbségi anyagok vízbe jutásának fokozatos csökkentése, illetve belátható időn belül történő 
teljes megszüntetése. 

A létesítmények számára egy menetrend elkészítése segítséget fog nyújtani a csökkentés 
tényleges végrehajtásában, míg a hatóságok számára is ellenőrzési lehetőséget teremt. A 
helyettesítő anyagok felsorolása a benyújtott Tervben látni engedi az elérhető alternatívákat.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 96
3. CIKK (3) BEKEZDÉS

(3) A tagállamok felülvizsgálják a 96/61/EK 
irányelvben említett engedélyeket, illetve a 
2000/60/EK irányelv 11. cikke (3) 
bekezdésének g) pontjában említett előzetes 
szabályozásokat abból a célból, hogy 
fokozatosan csökkentsék az (1) bekezdés 
szerint, az elsőbbségi anyagok 
bevezetésében érintett víztesteken kijelölt 
átmeneti területek kiterjedését.

(3) A tagállamok felülvizsgálják a 96/61/EK 
irányelvben említett engedélyeket, illetve a 
2000/60/EK irányelv 11. cikke (3) 
bekezdésének g) pontjában említett előzetes 
szabályozásokat abból a célból, hogy 
fokozatosan csökkentsék az (1) bekezdés 
szerint, az elsőbbségi anyagok 
bevezetésében érintett víztesteken kijelölt 
átmeneti területek kiterjedését. Ez a 
fokozatos csökkentés csak annak érdekében 
végezhető, hogy tükröződjenek a 
vízminőségben a tagállamok által 
végrehajtott intézkedések eredményeként 
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elért javulások.

Or. en

Indokolás

Az egyes átmeneti területek kiterjedését csak akkor szabad fokozatosan csökkenteni, ha a 
forrásellenőrzési mechanizmusok (eszközök és intézkedések) hatékonynak bizonyulnak.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 97
3. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 21. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban meghatározhatja a 
tagállamok által az átmeneti területek 
megállapítására használandó módszert.

(4) A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 21. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban meghatározza a 
tagállamok által az átmeneti területek 
megállapítására használandó módszert:

a.) Az átmeneti terület nagyságát az adott 
víztest és a tagállam összes vízterületének 
%-ában,
b.) A túllépés maximális mértékét.

Or. hu

Indokolás

A 96/61/EK hatálya alá tartozó egységek működéséhez szükséges átmeneti időre biztosítani 
egy olyan területet, ahol túlléphetik a jogszabályban meghatározott maximális koncentrációt 
a kérdéses anyagok tekintetében. Ugyanakkor, mivel itt a környezet és az emberi egészség 
szempontjából egyaránt veszélyes anyagokról van szó, ennek a túllépésnek határt kell szabni. 
Ahhoz, hogy a tagállamok ne használhassák a jelen cikket az irányelv alól történő kibújásra, 
pontosan szabályozni kell a cikk alkalmazásának kereteit. Ez azért is fontos, mert csak így 
lehet biztosítani, hogy a Mellékletben tárgyalt anyagok vízbe történő beengedését belátható 
időn belül teljes mértékben a lefektetett határértékek alatt lehet tartani az összes víztest 
tekintetében. 

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 98
3. CIKK (4A) BEKEZDÉS (új) 
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(4a) Torkolatok és part menti övezetek
esetében a Bizottság meghatározza azokat a 
módszereket, amelyeket a tagállamoknak az 
éves átlagértékként kifejezett EQS 
értékelése során alkalmazniuk kell.

Or. en

Indokolás

A torkolatok és part menti övezetek kérdésével – különös helyzetükre való tekintettel –
foglalkozni kell. 

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 99
3A. CIKK (új) 

3a. cikk
A tagállamok kibocsátáscsökkentési

módszerei
(1) Az 1. cikk célkitűzéseinek elérés
érdekében a tagállamok integrált 
kibocsátáscsökkentési terveket, valamint a 
fokozatos kiiktatásra vonatkozó
intézkedéseket állapítanak meg az 
elsőbbségi és elsőbbségi veszélyes anyagok 
tekintetében a 2000/60/EK irányelv 11. 
cikkében előírt intézkedési program
keretében. A tervek legalább a következőket 
tartalmazzák:
a) a vizsgálatok 4. cikk szerinti eredményei;
b) az anyagokra vonatkozó célkitűzések, 
beleértve a mennyiségeket és a 
tömegmérleget;
c) a főbb szennyezési forrásokra vonatkozó 
ágazati stratégiák (különösen az ipar, a 
mezőgazdaság, az erdészet, a háztartások, 
az egészségügyi rendszer, a közlekedés 
vonatkozásában);
d) a termékek anyagai veszteségének 
betudható diffúz szennyezés csökkentésére 
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vonatkozó intézkedések;
e) elsőbbségi veszélyes anyagok
helyettesítésére vonatkozó intézkedések;
f) eszközök, beleértve a gazdasági 
intézkedéseket a 2000/60/EK irányelv 9. 
cikkel összhangban;
g) a meglévő európai közösségi rendeleteket 
kiegészítő kibocsátási előírások;
h) a tájékoztatásra, tanácsadásra és 
képzésre vonatkozó intézkedések.
(2) A terveket átlátható kritériumok alapján 
kell kidolgozni és az intézkedési programok 
felülvizsgálatának keretében kell 
felülvizsgálni. A tagállamok háromévente
jelentést tesznek a Bizottságnak és a 
nyilvánosságnak a végrehajtás 
előrehaladásáról, valamint arról, hogy az 
intézkedések hogyan járultak hozzá az ezen 
irányelv célkitűzéseinek megvalósításához.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja a vízügyi keretirányelv 10. és 16. cikkével való megfelelőséget.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 100
3B. CIKK (új) 

3b. cikk
Harmonizált kibocsátáscsökkentési

módszerek
(1) Az ezen irányelvnek és a 2000/60/EK 
irányelvnek való megfelelés biztosítása 
érdekében a Bizottság felülvizsgálja az 
elsőbbségi veszélyes anyagok vagy
kibocsátásaik szabályozása vagy azok 
felhasználása tekintetében releváns
határozatokat az anyagoknak a X. 
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mellékletbe történő felvételét követő egy 
éven belül. Ez különösen a következőkre 
vonatkozik:
a) a 91/414/EGK irányelv és az irányelv I. 
mellékletébe történő felvételről szóló 
határozat hatálya alá tartozó elsőbbségi 
anyagok vagy szennyező anyagok;
b) az 1907/2006/EK rendelet, valamint a 
rendelet XIV. vagy XVII. mellékletébe és az 
első jegyzékbe (az 1907/2006/EK rendelet 
59. cikkének (1) bekezdése) történő 
felvételről szóló határozat hatálya alá 
tartozó elsőbbségi anyagok vagy szennyező 
anyagok, továbbá az engedély megadására 
vonatkozó határozatok (az 1907/2006/EK 
rendelet 60. cikke) vagy másként olyan 
intézkedést javasolnak, amennyiben 
egyértelművé válik, hogy a PNEC-et 
túllépték.
(2) A 96/61/EK irányelv alá tartozó 
pontszerű források esetében a Bizottság
biztosítja, hogy az elsőbbségi veszélyes 
anyagok kibocsátásaihoz vagy 
veszteségeihez vezető technikák nem 
tekinthetők az említett irányelvben 
meghatározott rendelkezésre álló legjobb 
technikáknak, valamint hogy a 
rendelkezésre álló legjobb technikákat 
meghatározó dokumentumokat kijavítják. A
96/61/EK irányelv 18. cikkével 
összhangban a Bizottság az IPPC-
üzemekből kibocsátott valamennyi 
elsőbbségi anyag vagy szennyező anyag 
vonatkozásában kötelező kibocsátási 
határértékeket javasol.
(3) A 3. cikkben meghatározott tervek 
létrehozásának támogatása érdekében a 
Bizottság 2008 végéig stratégiát dolgoz ki a 
pontszerű és diffúz forrásokkal kapcsolatos
kibocsátáscsökkentésre.
(4) Az ezen irányelv célkitűzései 
megvalósításának előrelátható 
meghiúsulása esetén a Bizottság – az EK-
Szerződés 251. cikkében megállapított 
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eljárással összhangban – további, EU-s 
szintű rendelkezéseket állapít meg.

Or. en

Indokolás

A módosítás biztosítja az összhangot a különböző közösségi jogszabályok között.

Módosítás, előterjesztette: Jan Mulder és Jules Maaten

Módosítás: 101
4. CIKK

4. cikk
A kibocsátások, bevezetések és veszteségek 

nyilvántartása

törölve

1. A 2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikkével 
összhangban és a 166/2006/EK rendelet 
szerint összegyűjtött információk alapján a 
tagállamok minden vízgyűjtő vagy a 
vízgyűjtő területükre eső része tekintetében 
nyilvántartást készítenek az I. melléklet „A” 
és „B” részében felsorolt minden elsőbbségi 
anyag és szennyező anyag kibocsátásáról, 
bevezetéséről és veszteségéről.
2. Az (1) bekezdésben említett 
nyilvántartásokban feltüntetendő szennyező 
anyagokra vonatkozó értékek mérésének 
referencia időszaka 2007 és 2009 között egy 
év. A 94/414/EGK irányelv által 
szabályozott elsőbbségi anyagok vagy 
szennyező anyagok tekintetében azonban a 
bejegyzéseket a 2007-es, 2008-as és 2009-es 
évek átlagában lehet számolni.
3. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
az e cikk (1) bekezdése szerint elkészített 
nyilvántartásokról, feltüntetve a megfelelő 
referencia időszakokat, valamint a 
2000/60/EK irányelv 15. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban bejelentett 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervekről.
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4. A tagállamok a 2000/60/EK irányelv 5. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
elemzések felülvizsgálata során frissítik 
nyilvántartásaikat A frissített 
nyilvántartásokban szereplő értékek 
megállapítására vonatkozó referencia 
időszak az elemzés elkészítésére kitűzött 
évet megelőző év. A 94/414/EGK irányelv 
által szabályozott elsőbbségi anyagok vagy 
szennyező anyagok tekintetében az adatokat 
az említett elemzés elkészítését megelőző 
három év átlagában lehet számolni. A 
tagállamok a naprakész vízgyűjtő-
gazdálkodási terveikben közzéteszik a 
frissített nyilvántartásokat a 2000/60/EK 
irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározottaknak megfelelően.
5. A Bizottság ellenőrzi, hogy a 
nyilvántartásban feltüntetett kibocsátások, 
bevezetések és veszteségek, 2025-re 
megfelelnek-e 2000/60/EK irányelv 4. cikke 
(1) bekezdése a) albekezdésének iv. 
pontjában meghatározott csökkentésre, 
illetve megszüntetésre vonatkozó 
kötelezettségnek.
6. A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 21. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban meghatározhatja a 
tagállamok által a nyilvántartások 
elkészítésekor alkalmazandó módszert.

Or. nl

Indokolás

A 4. cikkben javasolt nyilvántartások létrehozása az E-PRTR (az európai szennyezőanyag-
kibocsátási és -szállítási nyilvántartás létrehozásáról szóló) irányelvvel és a vízügyi 
keretirányelv 5. cikkével összhangban már kötelező. Ez a módosítás a vízügyi keretirányelv 
fogalommeghatározásaival, célkitűzéseivel és rendelkezéseivel való egységességet biztosítja, 
elkerülve ezáltal az értelmezésben felmerülő eltéréseket.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 102
4. CIKK
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1. A 2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikkével 
összhangban és a 166/2006/EK rendelet 
szerint összegyűjtött információk alapján a 
tagállamok minden vízgyűjtő vagy a 
vízgyűjtő területükre eső része tekintetében 
nyilvántartást készítenek az I. melléklet „A” 
és „B” részében felsorolt minden elsőbbségi 
anyag és szennyező anyag kibocsátásáról, 
bevezetéséről és veszteségéről.

A tagállamok biztosítják, hogy a
2000/60/EK irányelv 15. cikkében szereplő 
jelentéstételi kötelezettségeikkel 
összhangban adatokkal szolgálnak a 
kibocsátásokra vonatkozóan minden 
vízgyűjtő vagy a vízgyűjtő területükre eső 
része tekintetében az elsőbbségi anyagok
fokozatos csökkenésének és az I. melléklet
A. részében felsorolt elsőbbségi veszélyes 
anyagok megszüntetésének bizonyításául.

2. Az (1) bekezdésben említett 
nyilvántartásokban feltüntetendő szennyező 
anyagokra vonatkozó értékek mérésének 
referencia időszaka 2007 és 2009 között egy 
év.
A 94/414/EGK irányelv által szabályozott 
elsőbbségi anyagok vagy szennyező 
anyagok tekintetében azonban a 
bejegyzéseket a 2007-es, 2008-as és 2009-es 
évek átlagában lehet számolni.
3. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot 
az e cikk (1) bekezdése szerint elkészített 
nyilvántartásokról, feltüntetve a megfelelő 
referencia időszakokat, valamint a 
2000/60/EK irányelv 15. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban bejelentett 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervekről.
4. A tagállamok a 2000/60/EK irányelv 5. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
elemzések felülvizsgálata során frissítik 
nyilvántartásaikat. 
A frissített nyilvántartásokban szereplő 
értékek megállapítására vonatkozó 
referencia időszak az elemzés elkészítésére 
kitűzött évet megelőző év. A 94/414/EGK 
irányelv által szabályozott elsőbbségi 
anyagok vagy szennyező anyagok 
tekintetében az adatokat az említett elemzés 
elkészítését megelőző három év átlagában 
lehet számolni.
A tagállamok a naprakész vízgyűjtő-
gazdálkodási terveikben közzéteszik a 
frissített nyilvántartásokat a 2000/60/EK 
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irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározottaknak megfelelően. 
5. A Bizottság ellenőrzi, hogy a 
nyilvántartásban feltüntetett kibocsátások, 
bevezetések és veszteségek, 2025-re 
megfelelnek-e 2000/60/EK irányelv 4. cikke 
(1) bekezdése a) albekezdésének iv. 
pontjában meghatározott csökkentésre, 
illetve megszüntetésre vonatkozó 
kötelezettségnek.
6. A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 21. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban meghatározhatja a 
tagállamok által a nyilvántartások 
elkészítésekor alkalmazandó módszert.

Or. en

Indokolás

A felülvizsgált szöveg összhangot teremtene a vízügyi keretirányelvvel, miközben elkerüli a 
szükségtelen és terhes, további jelentéstételi követelményeket. A vízügyi keretirányelv 
jelenlegi 15. cikkének a felszíni víz állapotának ellenőrzésére vonatkozó követelményei 
elégségesek.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 103
4. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

(1) A 2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikkével 
összhangban és a 166/2006/EK rendelet 
szerint összegyűjtött információk alapján a 
tagállamok minden vízgyűjtő vagy a 
vízgyűjtő területükre eső része tekintetében 
nyilvántartást – adott esetben térképeket is –
készítenek az I. melléklet „A” és „B” 
részében felsorolt minden elsőbbségi anyag 
és szennyező anyag kibocsátásáról, 
bevezetéséről és veszteségéről, valamint 
forrásaikról, beleértve az üledékben és 
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biótában meglévő koncentrációjukat.
A tagállamok a nyilvántartásban feltüntetik 
az I. melléklet A. és B. részében felsorolt 
elsőbbségi anyagok és szennyező anyagok 
vonatkozásában megtett valamennyi 
kibocsátáscsökkentési intézkedést.

Or. en

Indokolás

Egyértelműen meg kell határozni, hogy a nyilvántartásban fel kell tüntetni az elsőbbségi 
anyagok és egyéb szennyező anyagok kibocsátásainak, bevezetéseinek és veszteségeinek 
forrását, valamint az üledékekben és biótában meglévő koncentrációkat. Ezeket a jobb 
átláthatóság érdekében kell feltérképezni. 

Az elsőbbségi anyagok vonatkozásában a tagállamokra háruló csökkentési vagy
megszüntetési kötelezettségek miatt a tagállamoknak a nyilvántartásukban fel kell tüntetni az 
ilyen intézkedésekre vonatkozó információkat.

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 104
4. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

(1) A 2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikkével 
összhangban és a 166/2006/EK rendelet 
szerint összegyűjtött információk vagy más 
rendelkezésre álló adatok alapján a 
tagállamok minden vízgyűjtő vagy a 
vízgyűjtő területükre eső része tekintetében 
nyilvántartást készítenek az I. mellékletben
felsorolt elsőbbségi anyagok eredeti 
forrásainak (a szennyezés pontszerű és 
diffúz forrásait is ideértve) kibocsátásáról, 
bevezetéséről és veszteségéről.

Or. fr

Indokolás

A módosítás első része arra törekszik, hogy lehetővé váljon a nyilvántartások további 
információforrások alapján történő létrehozása, mivel a 2004-ben befejezett felülvizsgálatok 
során felhasznált legtöbb adat 2002-re nyúlik vissza, amely időpont óta információgyűjtési 
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programokat indítottak a helyzettel kapcsolatos tudatosság fokozása érdekében.

A módosítás második része a megelőzés elvét igyekszik alátámasztani, amely elv értelmében a 
szennyezést annak forrásánál kell kezelni, ugyanakkor a módosítás az (előadó) „minden 
eredeti forrás” megfogalmazásáról „eredeti források” megfogalmazására szűkíti a hatókört
annak ösztönzése érdekében, hogy legalább a főbb eredeti források vizsgálatát elvégezzék.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 105
4. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

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

Or. nl

Indokolás

Az üledékek „régi”, a múltban kibocsátott, lesüllyedt elsőbbségi anyagokat tartalmaznak. Az 
elsősorban a hajózásból, másodsorban a kotrásból, harmadsorban pedig a természeti 
jelenségekből (mint például viharok és dagály) származó turbulencia eredményeként e régi 
anyagok esetleg felszabadulhatnak és összekeveredhetnek a felszíni vízzel. Ez a módosítás 
arra törekszik, hogy kizárja ezeket az anyagokat a „veszteségek” fogalma alól, mert amiről itt 
szó van, az elsősorban az ezen anyagok újbóli szétterjedése, nem pedig új veszteségek 
keletkezése.
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Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 106
4. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

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

Or. en

Indokolás

A módosítás a listát egyéb anyagokkal kiegészítő módosításokhoz kapcsolódik, amit a 
Bizottságnak – a 2001-ben elfogadott szöveg érvelését követve – még értékelnie kell. A 
tagállamoknak fontolóra kell venniük ezen anyagoknak a nyilvántartásaikba történő 
felvételét.

Módosítás, előterjesztette: Ria Oomen-Ruijten

Módosítás: 107
4. CIKK (1) BEKEZDÉS

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

(1) A 2000/60/EK irányelv 5. és 8. cikkével 
összhangban és a 166/2006/EK rendelet 
szerint összegyűjtött információk alapján a 
tagállamok minden vízgyűjtő vagy a 
vízgyűjtő területükre eső része tekintetében 
nyilvántartást készítenek az I. melléklet „A” 
és „B” részében felsorolt minden elsőbbségi 
anyag és szennyező anyag kibocsátásáról, 
bevezetéséről és veszteségéről. A
nyilvántartásba való felvétel alól 
mentesülnek azok az anyagok, amelyek 
megfelelnek a 2. cikk (1) bekezdésének.

Or. en
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Indokolás

Felesleges a nyilvántartás azon anyagok esetében, amelyek vonatkozásában bizonyítható, 
hogy megfelelnek a 2. cikk (1) bekezdésének.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 108
4. CIKK (2) BEKEZDÉS

(2) Az (1) bekezdésben említett 
nyilvántartásokban feltüntetendő szennyező 
anyagokra vonatkozó értékek mérésének 
referencia időszaka 2007 és 2009 között egy 
év.

(2) Az (1) bekezdésben említett 
nyilvántartásokban feltüntetendő szennyező 
anyagokra vonatkozó értékek mérésének 
referencia időszaka 2007 és 2009 között egy 
év. 

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

A 94/414/EGK irányelv által szabályozott 
elsőbbségi anyagok vagy szennyező 
anyagok tekintetében azonban a 
bejegyzéseket a felhasználási időszak
átlagában számolják.

Or. en

Indokolás

A módosítás a 40. és 52. módosításhoz kapcsolódik. Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy 
a peszticid szereket a felhasználásuk időszakában kell mérni. Ez megelőzi azt, hogy a téli 
időszakban előforduló alacsonyabb értékek csökkentsék az átlagot, ami miatt – tévesen – még 
a nyári magasabb értékeket tartalmazó, kiterjedtebb időszakok sem tükröződnek.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 109
4. CIKK (4) BEKEZDÉS

(4) A tagállamok a 2000/60/EK irányelv 5. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
elemzések felülvizsgálata során frissítik 
nyilvántartásaikat.

(4) A tagállamok a 2000/60/EK irányelv 5. 
cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
elemzések felülvizsgálata során frissítik 
nyilvántartásaikat. 

A frissített nyilvántartásokban szereplő 
értékek megállapítására vonatkozó 
referencia időszak az elemzés elkészítésére 

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

kitűzött évet megelőző év. A 94/414/EGK 
irányelv által szabályozott elsőbbségi 
anyagok vagy szennyező anyagok 
tekintetében az adatokat a felhasználási 
időszak során és minden esetben az említett 
elemzés elkészítése előtti átlagában 
számolják.

A tagállamok a naprakész vízgyűjtő-
gazdálkodási terveikben közzéteszik a 
frissített nyilvántartásokat a 2000/60/EK 
irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározottaknak megfelelően. 

A tagállamok a naprakész vízgyűjtő-
gazdálkodási terveikben közzéteszik a 
frissített nyilvántartásokat a 2000/60/EK 
irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározottaknak megfelelően.

Or. en

Indokolás

A módosítás a 40., 52. és 108. módosításhoz kapcsolódik. Ez a módosítás egyértelművé teszi, 
hogy a peszticid szereket a felhasználásuk időszakában kell mérni. Ez megelőzi azt, hogy a téli 
időszakban előforduló alacsonyabb értékek csökkentsék az átlagot, ami miatt – tévesen – még 
a nyári magasabb értékeket tartalmazó, kiterjedtebb időszakok sem tükröződnek.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 110
4. CIKK (5) BEKEZDÉS

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

(5) A Bizottság 2012-ig ellenőrzi, hogy 
elvárható-e, hogy a nyilvántartásban 
feltüntetett kibocsátások, bevezetések és 
veszteségek 2015-re megfeleljenek a
2000/60/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdése 
a) albekezdésének iv. pontjában 
meghatározott csökkentésre és
megszüntetésre vonatkozó kötelezettségnek.
A Bizottság benyújt egy, az ennek 
ellenőrzésére vonatkozó jelentést az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ha 
a jelentés azt mutatja, hogy a megfelelés 
valószínűen nem érhető el, a Bizottság 
2013-ig javaslatot tesz az EK-Szerződés 
251. cikke szerinti, szükséges közösségi 
intézkedésekre.
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Or. en

Indokolás

A vízügyi keretirányelv 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a tagállamok végrehajtják a 
szükséges intézkedéseket a 16. cikk (1) és (8) bekezdésének megfelelően a szennyezések 
fokozatos csökkentésének vagy kiiktatásának céljából. Elfogadhatatlan tehát a legvégső 
időpontig – 2025-ig – várni a megfelelés ellenőrzésével. Egy ilyen ellenőrzést legalább a 
félidőben meg kell tenni, és közösségi intézkedést kell tenni, ha az ellenőrzés azt mutatja, hogy 
a megfelelés nem valószínű.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 111
4. CIKK (5) BEKEZDÉS

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

(5) A Bizottság 2012-ig ellenőrzi, hogy a 
nyilvántartásban feltüntetett kibocsátások, 
bevezetések és veszteségek, 2015-re meg
fognak-e felelni a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikke (1) bekezdése a) albekezdésének iv. 
pontjában meghatározott csökkentésre és
megszüntetésre vonatkozó kötelezettségnek
és az eredményekről és következtetésekről 
jelentést tesz a tagállamoknak és az 
Európai Parlamentnek, továbbá javaslatot 
tesz a megfelelés elérése érdekében 
szükséges intézkedésekre.

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK vízügyi keretirányelv 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a csökkentési 
kötelezettségeknek 2015-ig meg kell felelni, és nem kell tíz évet várni az értékeléssel.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 112
4. CIKK (5) BEKEZDÉS

(5) A Bizottság ellenőrzi, hogy a 
nyilvántartásban feltüntetett kibocsátások, 

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

bevezetések és veszteségek, 2015-re
megfelelnek-e 2000/60/EK irányelv 4. cikke 
(1) bekezdése a) albekezdésének iv. 
pontjában meghatározott csökkentésre, és
megszüntetésre vonatkozó kötelezettségnek.

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK vízügyi keretirányelv 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a csökkentési 
kötelezettségeknek 2015-ig meg kell felelni, és nem kell tíz évet várni az értékeléssel.

Módosítás, előterjesztette: Henrik Lax

Módosítás: 113
4. CIKK (5) BEKEZDÉS

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

(5) A Bizottság ellenőrzi, hogy a 
nyilvántartásban feltüntetett kibocsátások, 
bevezetések és veszteségek, 2015-re
megfelelnek-e 2000/60/EK irányelv 4. cikke 
(1) bekezdése a) albekezdésének iv. 
pontjában meghatározott csökkentésre, és
megszüntetésre vonatkozó kötelezettségnek.

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK vízügyi keretirányelv 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a csökkentési 
kötelezettségeknek 2015-ig meg kell felelni, és nem kell tíz évet várni az értékeléssel. A 
Bizottság meghatározza a nyilvántartások elkészítéséhez szükséges módszert.

Módosítás, előterjesztette: Henrik Lax

Módosítás: 114
4. CIKK (6A) BEKEZDÉS (új)
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(6a) A Bizottság ...-ig* a tagállamok által 
minimumként felhasználandó, 
rendelkezésre álló legjobb technikák
alapján meghatározza a valamennyi 
pontszerű forrásra vonatkozó 
kibocsátáscsökkentési módszereket.
* Az ezen irányelv elfogadását követő egy 
év

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv 16. cikkének (8) bekezdése értelmében a Bizottságnak 2006-ig 
módszereket kellett volna javasolnia a pontszerű forrásokból származó kibocsátások 
csökkentésére. Mivel a Bizottság ezt nem tette meg, e követelménynek legfeljebb a jövő éven 
belül eleget kell tennie.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 115
4A. CIKK (új)

4a. cikk
Az elsőbbségi anyagok és elsőbbségi 
veszélyes anyagok általi szennyezés 
csökkentésére irányuló intézkedések

(1) Az elsőbbségi anyagok és elsőbbségi 
veszélyes anyagok általi szennyezés 
csökkentésére irányuló, 2000/60/EK 
irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának 
iv. alpontjának megfelelően meghatározott 
célkitűzések elérése érdekében a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
irányelv 11. cikkének megfelelően 
meghatározott intézkedési program 
figyelembe vegye a pontszerű és diffúz 
szennyezési forrásokra vonatkozó 
ellenőrzési intézkedéseket, valamint az 
irányelvben meghatározott 
környezetminőségi előírásokat is.
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(2) A 2000/60/EK irányelv 4. cikke alapján 
és az ott meghatározott célkitűzések elérése
érdekében a tagállamok meghatározzák, 
hogy felül kell-e vizsgálni a már létező 
intézkedések végrehajtását, vagy új 
intézkedések bevezetése szükséges-e az 
elsőbbségi anyagok és elsőbbségi veszélyes 
anyagok általi szennyezés csökkentése és 
ellenőrzése céljából. 
A Bizottság ezután megfelelő közösségi 
szintű intézkedéseket javasol.
(3) Amennyiben az elsőbbségi anyagok 
vagy az elsőbbségi veszélyes anyagok más, 
a szennyező anyagokra vonatkozó európai 
közösségi jogszabályok (a 91/414/EGK
irányelv, az 1907/2006/EK rendelet vagy a 
96/61/EK irányelv) hatálya alá tartoznak, 
úgy az ezen irányelv rendelkezései a vízben 
lévő szennyező anyagokra vonatkozó 
valamennyi kérdésben elsőbbséget 
élveznek.

Or. en

Indokolás

Az ellenőrzési intézkedéseket az intézkedési program létrehozása során kell mérlegelni. Az 
EQS-ek puszta meghatározása a tisztítórendszerek finomszabályozásához vezetne anélkül, 
hogy javítaná a felszíni víztestek védelmét. A forrásoknál történő ellenőrzések jelentős 
hatással járnak a kibocsátás csökkentésére, mivel e fenntartható megközelítéssel lehetővé 
válik a vízügyi keretirányelv célkitűzéseinek megvalósítása.

Az ezen irányelvben vízi szennyező anyagokként meghatározott elsőbbségi veszélyes 
anyagokat – még akkor is, ha más jogszabályok engedélyezik azok felhasználását –
ellenőrzéseknek és intézkedéseknek kell alávetni, hogy megállítsák a víztestek ezek általi 
szennyeződését.

Módosítás, előterjesztette: Robert Sturdy

Módosítás: 116
4A. CIKK (új)

4a. cikk
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Az elsőbbségi anyagok általi szennyezés 
csökkentésére irányuló intézkedések

(1) Az elsőbbségi anyagok általi szennyezés 
csökkentésére irányuló, 2000/60/EK 
irányelv 4. cikke (1) bekezdése a) pontjának 
iv. alpontjának megfelelően meghatározott 
célkitűzések elérése érdekében a 
tagállamok gondoskodnak arról, hogy az 
irányelv 11. cikkének megfelelően 
meghatározott intézkedési program 
figyelembe vegye a pontszerű és diffúz 
szennyezési forrásokra vonatkozó 
ellenőrzési intézkedéseket, valamint az 
irányelvben meghatározott 
környezetminőségi előírásokat is.
Ezen intézkedéseknek figyelembe kellene 
venniük azt a tényt, hogy a természetes 
állapotban jelen lévő, vagy természetes 
folyamatok által keletkező anyagok 
esetében az összes potenciális forrás 
megszüntetése vagy fokozatos kiiktatása
lehetetlen.
(2) A tagállamok gondoskodnak arról, hogy 
az (1) bekezdésben említett intézkedések 
gazdaságilag életképesek és műszakilag 
megvalósíthatóak legyenek, amint azt a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkének (4)
bekezdése kimondja.
(3) A tagállamoknak mindenekelőtt 
figyelembe kell venniük az alkalmazandó 
közösségi jogszabályok által meghatározott, 
már létező intézkedéseket.
(4) Szükség esetén, és a 2000/60/EK 
irányelv 4. cikke alapján – és az ott 
meghatározott célkitűzések elérése
érdekében – a tagállamoknak meg kell 
határozniuk, hogy felül kell-e vizsgálni a 
már létező intézkedések végrehajtását, vagy 
új intézkedések bevezetése szükséges-e az 
elsőbbségi anyagok általi szennyezés 
csökkentése és ellenőrzése céljából. Adott 
esetben a Bizottság megfelelő közösségi 
szintű intézkedéseket javasol.
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Or. en

Indokolás

Ez a módosítás azzal ismétli meg a vízügyi keretirányelv fontosságát, hogy annak 
rendelkezéseire hivatkozik és kiküszöböli a „gazdaságilag életképes és műszakilag 
megvalósítható” kifejezés értelmével kapcsolatos félreértéseket.

Módosítás, előterjesztette: Jan Mulder és Jules Maaten

Módosítás: 117
4. CIKK A (új)

4a. cikk
A végrehajtás ellenőrzése

Abban az esetben, ha a környezetminőségi 
előírások szerint megállapított értékeket 
gyakran lépik túl, a tagállamok azonosítják 
a forrást és a 2000/60/EK irányelvben előírt 
különböző eszközök útján hatékony, 
arányos és ösztönző intézkedéseket – mint 
például az irányelv 11. cikkének (4) 
bekezdésében és VI. mellékletének B. 
részében meghatározott „kiegészítő” 
intézkedéseket – fogadnak el.

Or. en

Indokolás

Abban az esetben, ha a környezetminőségi előírások szerint megállapított értékeket gyakran 
lépik túl, hatékony, arányos és ösztönző intézkedéseket kell elfogadni. A rendelkezésre álló 
jogi eszközökön túlmenően, lehetséges megoldásként a rendelkezésre álló, „kiegészítő”
intézkedéseket is meg kell említeni, mivel az inkább önkéntes, ösztönző intézkedések gyakran 
hatékonyabbak egy szigorúan jogi megközelítésnél. Ez segíteni fog az irányelv – mint olyan –, 
valamint általánosságban a környezeti jogszabályok közös alapjának megteremtésében. 

Módosítás, előterjesztette: Anne Laperrouze

Módosítás: 118
4A. CIKK (új)
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4a. cikk

A Bizottság jelentése
A 2000/60/EK irányelv 18. cikke (1) 
bekezdésének végrehajtásáról szóló jelentés 
keretében a Bizottság elvégzi valamennyi 
közösségi jogalkotási aktus jó vízminőségre 
gyakorolt közvetlen vagy közvetett hatással 
meglévő összhangjának és 
hatékonyságának formális értékelését. Ez 
az értékelés lehetővé fogja tenni, hogy 
szükség esetén közösségi intézkedéseket 
fogadjanak el vagy hajtsanak végre..

Or. fr

Indokolás

Irányelvre irányuló javaslatában a Bizottság nem határozott meg új kibocsátáscsökkentési
intézkedéseket azon az alapon, hogy az ilyen intézkedések feleslegesek lennének a meglévő 
jogszabályok vagy a jelenleg a Parlament és a Tanács előtt lévő javaslatok tükrében. Ez a 
helyzet azonban változhat. A Bizottságnak ennélfogva – a vízügyi keretirányelv 18. cikke 
szerinti jelentéstételi kötelezettségein felül –  meg kell indokolnia bármely olyan döntést, 
amely jogszabály javaslására, kiigazítására, vagy jogszabályra irányuló javaslattól való 
tartózkodásra irányul. 

Módosítás, előterjesztette: Åsa Westlund

Módosítás: 119
4A. CIKK (új)

4a. cikk
Határokon átnyúló problémák

Ha egy a tagállam egy szennyeződési 
probléma kiváltó okaként egy elsőbbségi 
anyag bizonyos forrását azonosítja és
amennyiben a nemzeti intézkedések
önmagukban nem elegendőek, a 
szennyeződési probléma pedig európai 
szinten hatékonyabban oldható meg, a 
tagállam – a 2000/60/EK irányelv 12. 
cikkével összhangban – erről 
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tájékoztathatja az Európai Bizottságot. Az 
ilyen kérésre adott válaszában az Európai 
Bizottság – az értesítés kézhezvételétől 
számított egy éven belül – megfelelő 
közösségi intézkedéseket javasol, 
amennyiben lehetséges, a már meglévő 
jogalkotási aktusok alapján.

Or. en

Indokolás

Az atmoszférán vagy a folyókon keresztül átvitt elsőbbségi anyagok óriási problémákat 
okozhatnak az EQS-ek tagállamokban történő túllépéseivel kapcsolatban. A nemzeti 
intézkedések nem képesek minden esetben eléggé csökkenteni a környezetben meglévő 
koncentrációkat, mivel a nagyobb kibocsátások egy vagy jó néhány másik országban 
történnek. Ilyen esetekben a tagállamoknak lehetőséget kell kapniuk arra, hogy tájékoztassák 
a Bizottságot (a 2006/60/EK irányelv 12. cikkével összhangban). A Bizottság feladata kell, 
hogy legyen a vizsgálat elvégzése, valamint az, hogy a probléma kezelésével foglalkozó 
közösségi intézkedéseket javasoljon.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 120
4A. CIKK (új)

11. cikk (2000/60/EK irányelv)

4a. cikk
A 2000/60/EK irányelv a következőképpen 
módosul:
(1) A 11. cikk helyébe a következő szöveg 
lép: 
„11. cikk
Minden tagállam biztosítja intézkedési 
program kialakítását valamennyi vízgyűjtő 
kerületre, vagy a nemzetközi vízgyűjtő 
kerület országának területére eső részére a 
4. cikkben megállapított célkitűzések 
elérése érdekében, figyelembe véve az 5. 
cikk által megkívánt elemzések eredményeit 
és a xx/2000/EK irányelv* 4. cikke 
értelmében létrehozott nyilvántartásokat. 
Ezek az intézkedési programok 
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hivatkozhatnak olyan nemzeti szinten 
elfogadott jogszabályokból következő 
intézkedésekre, amelyek a tagállam egész 
területére vonatkoznak. Adott esetben a 
tagállam elfogadhat az összes vízgyűjtő 
kerületre, illetve a nemzetközi vízgyűjtő 
kerületek országa területére jutó hányadára 
alkalmazható intézkedéseket.
______________________

* Az erre az irányelvre történő hivatkozás.”

(2) A 18. cikk (2) bekezdésének e) pontja 
helyébe a következő szöveg lép: 
„e) a 16. cikk vagy más vonatkozó, a 
szennyezés ellenőrzésére vonatkozó 
közösségi intézkedések alapján kialakított 
minden javaslat, szabályozási intézkedés és 
stratégia összefoglalása;”
(3) A 18. cikk a következő (6) bekezdéssel 
egészül ki:
„6. Ha a Bizottság jelentése azt mutatja, 
hogy az irányelv egészének vagy egyes 
rendelkezéseinek – különösen a 16. cikk 
szerinti ellenőrző intézkedések –
végrehajtása hiányos, a Bizottság legkésőbb
-ig** közösségi intézkedéseket javasol
_______________________
** A jelentés közzétételétől számított 
tizennyolc hónap.”

A 2000/60/EK irányelv X. mellékletének 
helyébe ennek az irányelvnek a II. 
melléklete lép.

(4) A 2000/60/EK irányelv X. mellékletének 
helyébe ennek az irányelvnek a II. 
melléklete lép.

Or. en

Indokolás

Az elsőbbségi anyagokkal kapcsolatos szennyezés ellenőrzésére vonatkozó intézkedések 
nyilvántartásának új kötelezettsége vonatkozásában kereszthivatkozást kell beilleszteni a 
vízügyi keretirányelv szerinti intézkedési programba. Ezen túlmenően – tekintettel a 
szennyezés ellenőrzésére vonatkozó, ezen irányelv szerinti intézkedésekkel kapcsolatos 
közösségi intézkedések hiányára – a Bizottság jelentésének azt is értékelnie kell, hogy más 
vonatkozó közösségi eszközök megvalósították-e a 16. cikk szerinti intézkedéseket. Végül 
pedig lennie kell egy olyan mechanizmusnak, amely beindítja a közösségi intézkedést abban 
az esetben, ha a jelentés azt állapítja meg, hogy a végrehajtás elégtelen.
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 121
5. CIKK (1A) BEKEZDÉS (új)

Legkésőbb .... -ig* a Bizottság
felülvizsgálja, hogy a 2000/60/EK irányelv 
X. mellékletében felsorolt bármely 
elsőbbségi anyagot elsőbbségi veszélyes 
anyagként kell-e azonosítani és ennek 
megfelelően javaslatot tesz.
* Az 1907/2006/EK rendelet XIII. mellékletének 
bármely módosításától számított tizenkét hónap.

Or. en

Indokolás

A REACH-rendelet szerinti perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagokra vonatkozó 
kritériumok nem bizonyultak hatékonynak. Annyira merevek, hogy szinte egyetlen PBT-
anyagot sem azonosítottak. Sajnálatos módon ugyanezeket a kritériumokat alkalmazták a
2000/60/EK irányelv X. mellékletének felülvizsgálata során. A Bizottságnak javaslatot kell 
tennie a X. mellékletnek a REACH-rendelet szerinti perzisztens, bioakkumulatív és mérgező 
anyagokra vonatkozó kritériumok módosítását követő hat hónapon belüli felülvizsgálatára.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 122
9. CIKK (1) BEKEZDÉS (1) ALBEKEZDÉS

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 
[a hatálybalépésétől számított 18 hónapon 
belül] megfeleljenek. E rendelkezések 
szövegét, valamint az azok és ezen irányelv 
közötti megfelelést bemutató táblázatot 

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 
[a hatálybalépésétől számított 18 hónapon 
belül] megfeleljenek. E rendelkezések 
szövegét közlik a Bizottsággal, valamint az 
azok és ezen irányelv közötti megfelelést 
bemutató táblázatot haladéktalanul elküldik 
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haladéktalanul elküldik a Bizottságnak. a Bizottságnak.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 123
I. MELLÉKLET, A. RÉSZ, TÁBLÁZAT, 7A. és 7B. OSZLOPCÍMEK (új)

(7a) (7b)

EQS bióta EQS üledék

Or. en

Indokolás

A vízügyi keretirányelv 16. cikkének (7) bekezdésével összhangban, amely kimondja, hogy a 
Bizottság javaslatokat terjeszt elő a felszíni vizekre, üledékre és biótára vonatkozó EQS-ekre,
valamint az ugyanazon szerző által előterjesztett, a 2. cikk (3) bekezdésére vonatkozó 4–9 
módosítással és a 2. cikk (4) bekezdésének A. albekezdésére (új) vonatkozó 11. módosítással 
összhangban az I. mellékletet két új, a biótára és üledékre vonatkozó EQS-ekre vonatkozó 
értékeket jelölő oszloppal kell kiegészíteni. 

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 124
I. MELLÉKLET, A. RÉSZ, TÁBLÁZAT, 16. SOR

A Bizottság által javasolt szöveg
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Anyag neve CAS-szám ÉÁ-EQS

Belföldi felszíni 
vizek

ÉÁ-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

MMK-EQS

Belföldi 
felszíni vizek

MMK-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

(16) Hexaklór-benzol 118-74-1 0.01 0.01 0.05 0.05

A Parlament módosítása
_________________________________
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Anyag neve CAS-szám ÉÁ-EQS

Belföldi felszíni 
vizek

ÉÁ-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

MMK-EQS

Belföldi 
felszíni vizek

MMK-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

(16) Hexaklór-benzol 118-74-1 0.0002 0.0002 0.002 0.002

Or. en

Indokolás

A Környezetvédelmi Főigazgatóság által a szolgálatok közötti konzultáció céljából javasolt 
értékek visszaállítása.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 125
I. MELLÉKLET, A. RÉSZ, TÁBLÁZAT, 17. SOR

A Bizottság által javasolt szöveg
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Anyag neve CAS-szám ÉÁ-EQS

Belföldi felszíni 
vizek

ÉÁ-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

MMK-EQS

Belföldi 
felszíni vizek

MMK-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

(17) Hexaklór-butadin 87-68-3 0.1 0.1 0.6 0.6

A Parlament módosítása
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Anyag neve CAS-szám ÉÁ-EQS

Belföldi felszíni 
vizek

ÉÁ-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

MMK-EQS

Belföldi 
felszíni vizek

MMK-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

(17) Hexaklór-butadin 87-68-3 0.03 0.03 0.04 0.04
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Or. en

Indokolás

A Környezetvédelmi Főigazgatóság által a szolgálatok közötti konzultáció céljából javasolt 
értékek visszaállítása.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 126
I. MELLÉKLET, A. RÉSZ, TÁBLÁZAT, 20. SOR

A Bizottság által javasolt szöveg
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Anyag neve CAS-szám ÉÁ-EQS

Belföldi felszíni 
vizek

ÉÁ-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

MMK-EQS

Belföldi 
felszíni vizek

MMK-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

(20) Ólom és vegyületei 7439-92-1 7.2 7.2 nem 
alkalmazha
tó

nem 
alkalmazhat
ó

A Parlament módosítása
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Anyag neve CAS-szám ÉÁ-EQS

Belföldi felszíni 
vizek

ÉÁ-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

MMK-EQS

Belföldi 
felszíni vizek

MMK-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

(20) Ólom és vegyületei 7439-92-1 2.1 2.1 2.8 2.8

Or. en

Indokolás

A Környezetvédelmi Főigazgatóság által a szolgálatok közötti konzultáció céljából javasolt 
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értékek visszaállítása.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 127
I. MELLÉKLET, A. RÉSZ, TÁBLÁZAT, 23. SOR

A Bizottság által javasolt szöveg
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Anyag neve CAS-szám ÉÁ-EQS

Belföldi felszíni 
vizek

ÉÁ-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

MMK-EQS

Belföldi 
felszíni vizek

MMK-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

(23) Nikkel és vegyületei 7440-02-0 20 20 nem 
alkalmazhat
ó

nem 
alkalmazha
tó

A Parlament módosítása
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

N° Anyag neve CAS-szám ÉÁ-EQS

Belföldi felszíni 
vizek

ÉÁ-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

MMK-EQS

Belföldi 
felszíni vizek

MMK-EQS

Egyéb felszíni 
vizek

(23) Nikkel és vegyületei 7440-02-0 3.8 3.8 13. 6 13.6

Or. en

Indokolás

A Környezetvédelmi Főigazgatóság által a szolgálatok közötti konzultáció céljából javasolt 
értékek visszaállítása.
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Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 128
I. MELLÉKLET, A. RÉSZ, TÁBLÁZAT, 33A. SOR (új)

A Parlament módosítása

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Anyag neve CAS-szám ÉÁ-EQS ÉÁ-EQS MMK-

EQS
MMK-
EQS

(33a) Szabad cianid 57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Indokolás

A módosítás a 193. módosításhoz kapcsolódik. A javasolt előírások a halakra vonatkozó 
toxicitási adatokat és az EU ivóvíz-határértékeit tükrözik (az emberi fogyasztásra szánt víz
minőségéről szóló, 1998. november 3-i tanácsi irányelv) valamennyi cianid tekintetében.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 129
I. MELLÉKLET, A. RÉSZ, TÁBLÁZAT, 33B. SOR (új)

A Parlament módosítása

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Anyag neve CAS-szám1 ÉÁ-EQS ÉÁ-EQS MMK-EQS MMK-EQS

Perfluor-tartalmú vegyületek
(PFC)
Perfluoroktán-szulfonsav (PFOS) 1763-23-1

Káliumsó 2795-39-3

Ammóniumsó 29081-56-9

(33
b.)

Lítiumsó 29457-72-5

- - ∑=0.3 ∑=0.3
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Dietanol-amin (DEA) só 70225-39-5

Perfluor-oktánsav (PFOA) 335-67-1

Ammónium-
perfluoroktaonát (APFO)

3825-26-1

Or. en

Indokolás

A módosítás a 210. módosításhoz kapcsolódik: miközben a PFC vízbe való hosszú távú
kibocsátásait és veszteségeit meg kell szüntetni, a javasolt környezetminőségi előírás azt 
biztosítja, hogy 2015-ig az olyan egyszerű kezelés, mint például a parti szűrés elegendő 
legyen az ivóvíznek az európai felszíni vizekből történő előállítására, hogy az árvizek ne 
szennyezzék a mezőgazdasági földterületet, valamint hogy a halak alkalmasak legyenek
emberi fogyasztásra.

Módosítás, előterjesztette: Dan Jørgensen

Módosítás: 130
I. MELLÉKLET, A. RÉSZ, TÁBLÁZAT, 2. JELMAGYARÁZAT

A Bizottság által javasolt szöveg

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Anyag neve CAS-szám1 ÉÁ-EQS

21
ÉÁ-EQS
21

MMK-
EQS 

MMK-
EQS 

21 Ez a paraméter a maximálisan megengedhető koncentrációban kifejezett környezetminőségi 
előírás (EQS-MMK). 

A Parlament módosítása

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Anyag neve CAS-szám1 ÉÁ-EQS

21
ÉÁ-EQS
21

MMK-
EQS 

MMK-
EQS 

21 Ez a paraméter a maximálisan megengedhető koncentrációban kifejezett környezetminőségi 
előírás (EQS-MMK). A 91/414/EGK irányelv hatálya alá tartozó felhasználásokból 
származó elsőbbségi anyagok vagy szennyező anyagok vonatkozásában a mintavételt a
felhasználási időszak során kell elvégezni.
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Or. en

Indokolás

A módosítás a 40., 52., 108. és 109. módosításhoz kapcsolódik, és célja a téli hónapok során 
végzett szükségtelen mintavétel elkerülése, amikor is nem használnak peszticid szereket.

Módosítás, előterjesztette: Jan Mulder és Jules Maaten

Módosítás: 131
I. MELLÉKLET, C. RÉSZ, 1. PONT

1. 4. és 5. oszlop: Egy felszíni víztest akkor 
tekinthető az EQS éves átlagértékeinek 
megfelelőnek, ha az adott felszíni víztest 
valamennyi reprezentatív megfigyelési 
pontja esetében, az év során különböző 
időpontokban mért koncentrációk számtani 
középértéke az előírásban rögzített értéken 
belül van.

törölve

Or. nl

Indokolás

Ez a pont a vízügyi keretirányelvben már meghatározottakat ismétli. A vízügyi keretirányelv
2. és 4. cikke már meghatározza az EQS-ek által a környezetvédelmi célkitűzések elérésével 
összefüggésben játszott szerepet. A vízügyi keretirányelv tehát azt is megállapítja, hogy a víz 
állapotát hogyan kell ellenőrizni. Az I. melléklet A. része ismét meghatározza, hogy az EQS-
eket éves átlagértékben vagy az MMK értékében fejezik ki.  Az I. melléklet C. részének 1. és 2. 
pontja ezért felesleges és elhagyható.

Módosítás, előterjesztette: Jan Mulder és Jules Maaten

Módosítás: 132
I. MELLÉKLET, C. RÉSZ, 2. PONT

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

törölve
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előírásban rögzített értéket.

Or. nl

Indokolás

Ez a pont a vízügyi keretirányelvben már meghatározottakat ismétli. A vízügyi keretirányelv 
2. és 4. cikke már meghatározza az EQS-ek által a környezetvédelmi célkitűzések elérésével 
összefüggésben játszott szerepet. A vízügyi keretirányelv tehát azt is megállapítja, hogy a víz 
állapotát hogyan kell ellenőrizni. Az I. melléklet A. része ismét meghatározza, hogy az EQS-
eket éves átlagértékben vagy az MMK értékében fejezik ki. Az I. melléklet C. részének 1. és 2. 
pontja ezért felesleges és elhagyható.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 133
I. MELLÉKLET, C. RÉSZ, 2A. PONT (új)

2a. 7a. oszlop: minden adott felszíni víztest 
esetében a biótára vonatkozó EQS-nek való 
megfelelés azt jelenti, hogy a szövetekben
(nedves tömeg) mért koncentrációk nem 
haladhatják meg az előírást. Az ellenőrzést
évente legalább egyszer el kell végezni, 
kivéve, ha a műszaki ismeretek és a 
szakértői vélemények alapján nagyobb 
időközök lennének indokoltak.

Or. en

Indokolás

A vízügyi keretirányelvben szereplő ellenőrzési követelmények tartalmazzák az elsőbbségi 
anyagokból havonta egyszer történő mintavételezést, kivéve, ha a műszaki ismeretek és a 
szakértői vélemények alapján nagyobb időközök lennének indokoltak. Mivel az üledék és a 
bióta akkumulatív közeg, nem szükséges olyan gyakran mintavételezést végezni, mint a víz 
esetében.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 134
I. MELLÉKLET, C. RÉSZ, 2B. PONT (új)
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2b. 7b. oszlop: minden adott felszíni víztest 
esetében az üledékre vonatkozó EQS-nek 
való megfelelés azt jelenti, hogy a felszíni 
üledékben (száraz tömeg) mért 
koncentrációk nem haladhatják meg az 
előírást. Az ellenőrzést háromévente kell 
elvégezni, kivéve, ha a műszaki ismeretek és 
a szakértői vélemények alapján nagyobb 
időközök lennének indokoltak.

Or. en

Indokolás

A vízügyi keretirányelvben szereplő ellenőrzési követelmények tartalmazzák az elsőbbségi 
anyagokból havonta egyszer történő mintavételezést, kivéve, ha a műszaki ismeretek és a 
szakértői vélemények alapján nagyobb időközök lennének indokoltak. Mivel az üledék és a 
bióta akkumulatív közeg, nem szükséges olyan gyakran mintavételezést végezni, mint a víz 
esetében.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 135
I. MELLÉKLET, C. RÉSZ, 3. PONT, 1. ALPONT

3. A kadmium, az ólom, a higany és a 
nikkel (a továbbiakban: fémek) kivételével 
az e mellékletben meghatározott 
környezetminőségi előírások (EQS) a teljes 
vízmintában lévő teljes koncentrációra 
vonatkoznak. A fémek esetében az EQS az 
oldott koncentrációra, vagyis a vízminta 
0,45 μm-es szűrővel leszűrt vagy bármilyen 
más megfelelő előkezeléssel nyert oldott 
fázisára vonatkozik.

3. Az e mellékletben meghatározott 
környezetminőségi előírások (EQS) a teljes 
vízmintában lévő teljes koncentrációra 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

A fémek biológiai hozzáférhetősége nem állandó, hanem különböző feltételek mellett változik 
az idők során. A halakban magas fémtartalom halmozódhat fel, ami káros hatással járhat a 
termékenységre és a lárvafejlődésre. A fémeket ezért az EQS-ek vonatkozásában teljes 
koncentrációként is ki kell fejezni.
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 136
I. MELLÉKLET, C. RÉSZ, 3. PONT, 1. ALPONT

3. A kadmium, az ólom, a higany és a 
nikkel (a továbbiakban: fémek) kivételével 
az e mellékletben meghatározott 
környezetminőségi előírások (EQS) a teljes 
vízmintában lévő teljes koncentrációra 
vonatkoznak. A fémek esetében az EQS az 
oldott koncentrációra, vagyis a vízminta 
0,45 μm-es szűrővel leszűrt vagy bármilyen 
más megfelelő előkezeléssel nyert oldott 
fázisára vonatkozik.

3. Az e mellékletben meghatározott 
környezetminőségi előírások (EQS) a teljes 
vízmintában lévő teljes koncentrációra 
vonatkoznak.

Or. en

Indokolás

Ha a fémeket csak az oldott koncentrációban mérik, az a vízmintában lévő fémtartalom 
jelentős alulbecsléséhez vezethet, annál is inkább, mivel a szuszpendált anyagban lévő 
fémhányad biológiailag hozzáférhetővé válik, ha megváltoznak a felszíni víz körülményei. Az 
EQS vonatkozásában a teljes vízmintát figyelembe kell venni.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 137
I. MELLÉKLET, C. RÉSZ, 3. PONT, 2. ALPONT

Ha a fémek természetes háttér-
koncentrációja magasabb az EQS-ben 
rögzített értéknél, vagy ha a fémek biológiai 
hozzáférhetőségét a víz keménysége, pH-
értéke, illetve bármely más minőségi 
paramétere befolyásolja, a tagállamok
figyelembe vehetik ezt a megfigyelési 
eredmények EQS-sel való összehasonlítása 
során. Amennyiben a tagállamok így 
döntenek, a 2. cikk (5) bekezdése szerint 
meghatározott számítási módszerek 

A fémek esetében, a természetes háttér-
koncentrációt és a fémek biológiai 
hozzáférhetőségét befolyásoló, releváns 
vízminőségi paramétereket (keménység, 
pH-érték, oldott szerves szén) kell 
figyelembe venni a megfigyelési 
eredmények EQS-sel való összehasonlítása 
során. Amennyiben túllépik az EQS-értéket, 
a 2. cikk (5) bekezdése szerint 
meghatározott számítási módszerek 
alkalmazása kötelező. 
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alkalmazása kötelező.

Or. en

Indokolás

A bizottsági javaslatban szereplő rendelkezés nem tudja megfelelően kezelni azokat a 
helyzeteket, amelyekben a háttér-koncentrációk igen kis mértékben maradnak alul az EQS-
értékekhez képest. Ezekben az esetekben nem volna helyénvaló teljesen figyelmen kívül hagyni 
a háttér-koncentrációk hatását, mivel ezt a hatást akkor is teljes mértékben figyelembe veszik, 
ha a háttér-koncentrációk épphogy csak magasabbak a vonatkozó EQS-értéknél és így 
meghaladják azt. Emiatt ezt a rendelkezést tágabban kell megfogalmazni. 

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 138
I. MELLÉKLET, C. RÉSZ, 3. PONT, 2. ALPONT

Ha a fémek természetes háttér-
koncentrációja magasabb az EQS-ben 
rögzített értéknél, vagy ha a fémek biológiai 
hozzáférhetőségét a víz keménysége, pH-
értéke, illetve bármely más minőségi 
paramétere befolyásolja, a tagállamok 
figyelembe vehetik ezt a megfigyelési 
eredmények EQS-sel való összehasonlítása 
során. Amennyiben a tagállamok így 
döntenek, a 2. cikk (5) bekezdése szerint 
meghatározott számítási módszerek 
alkalmazása kötelező.

Ha a fémek természetes háttér-
koncentrációja a vízben, a biótában vagy az 
üledékben magasabb az EQS-ben rögzített 
értéknél, vagy ha a fémek biológiai
hozzáférhetőségét a víz keménysége, pH-
értéke, illetve bármely más minőségi 
paramétere befolyásolja, a tagállamok 
figyelembe vehetik ezt a megfigyelési 
eredmények EQS-sel való összehasonlítása 
során. Amennyiben a tagállamok így 
döntenek, a 2. cikk (5) bekezdése szerint 
meghatározott számítási módszerek 
alkalmazása kötelező.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás egyértelművé teszi, hogy azokra a közegekre kell EQS-értékeket 
meghatározni, ahol a legérzékenyebb szervezetek élnek: a víz vonatkozásában akkor, ha a vízi 
szervezetek a legérzékenyebbek, az üledék esetében akkor, ha az üledéklakó szervezetek a 
legérzékenyebbek, a bióta esetében pedig akkor, ha például – másodlagos mérgezésen 
keresztül – az emlősök vagy az emberek a legérzékenyebbek. 
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Módosítás, előterjesztette: Riitta Myller

Módosítás: 139
I. MELLÉKLET, C. RÉSZ, 3. PONT, 2. ALPONT

Ha a fémek természetes háttér-
koncentrációja magasabb az EQS-ben 
rögzített értéknél, vagy ha a fémek biológiai 
hozzáférhetőségét a víz keménysége, pH-
értéke, illetve bármely más minőségi 
paramétere befolyásolja, a tagállamok 
figyelembe vehetik ezt a megfigyelési 
eredmények EQS-sel való összehasonlítása 
során. Amennyiben a tagállamok így 
döntenek, a 2. cikk (5) bekezdése szerint 
meghatározott számítási módszerek 
alkalmazása kötelező.

A fémek természetes háttér-koncentrációját 
hozzá kell adni az EQS-ben rögzített 
értékhez. Ezen túlmenően ha a fémek 
biológiai hozzáférhetőségét a víz 
keménysége, pH-értéke, illetve bármely más 
minőségi paramétere befolyásolja, a 
tagállamok figyelembe vehetik ezt a 
megfigyelési eredmények EQS-sel való 
összehasonlítása során. Amennyiben a 
tagállamok így döntenek, a 2. cikk (5) 
bekezdése szerint meghatározott számítási 
módszerek alkalmazása kötelező. A belvízi 
felszíni vizekben és a part menti vizekben a 
fémek természetes háttér-koncentrációját 
különösen a folyómedrek talajának és 
természetes átmosódásának figyelembe 
vételével határozzák meg. A tagállamok 
vízgyűjtőgazdálkodási terveikben jelentést 
tesznek a fémek természetes háttér-
koncentrációjáról, valamint arról, hogy az 
eredményeknek az EQS-sel szembeni 
értékelése során hogyan vették figyelembe a 
fémek háttér-koncentrációját.

Or. fi

Indokolás

EU-szinten a felszíni és part menti vizekben a fémek természetes háttér-koncentrációja
földrajzi területenként jelentősen eltér. A fémekre vonatkozó EQS-nek minden egyes vízgyűjtő 
vonatkozásában figyelembe kell vennie azokat a fémeket, amelyek a talajból és amelyek a 
természetes átmosódás eredményeként kerülnek be a vízbe. Nem született még közös 
tudományos egyetértés arra vonatkozóan, hogy milyen eljárásokat kell alkalmazni a háttér-
koncentrációknak a fémekre vonatkozó EQS-ekbe történő felvétele tekintetében. Ennélfogva 
nem szabad EU-s szinten előírni egy jogilag kötelező, közös számítási módszert, a 
tagállamoknak pedig felelősnek kell lenniük a Bizottságnak a vízgyűjtőgazdálkodási 
terveikben történő jelentéstételért arra vonatkozóan, hogy az eredményeknek az EQS-ekkel 
való összehasonlítás során hogyan vették figyelembe a fémek háttér-koncentrációját.
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Módosítás, előterjesztette: Robert Sturdy

Módosítás: 140
I. MELLÉKLET, C. RÉSZ, 3. PONT, 2. ALPONT

Ha a fémek természetes háttér-
koncentrációja magasabb az EQS-ben 
rögzített értéknél, vagy ha a fémek biológiai 
hozzáférhetőségét a víz keménysége, pH-
értéke, illetve bármely más minőségi 
paramétere befolyásolja, a tagállamok 
figyelembe vehetik ezt a megfigyelési 
eredmények EQS-sel való összehasonlítása 
során. Amennyiben a tagállamok így 
döntenek, a 2. cikk (5) bekezdése szerint 
meghatározott számítási módszerek
alkalmazása kötelező.

Ha a fémek természetes háttér-
koncentrációja magasabb az EQS-ben 
rögzített értéknél, vagy ha a fémek biológiai 
hozzáférhetőségét a víz keménysége, pH-
értéke, illetve bármely más minőségi 
paramétere befolyásolja, a tagállamok 
figyelembe vehetik ezt a megfigyelési 
eredmények EQS-sel való összehasonlítása 
során. Amennyiben a tagállamok így 
döntenek, a 2. cikk (5) bekezdése szerint 
meghatározott számítási módszertan
alkalmazása kötelező.

Or. en

Indokolás

Ez a módosítás pontosítja és összhangba hozza Laperrouze 6. módosítását, amely a 2. cikk (3) 
bekezdésének második albekezdését módosítja, és amely az I. melléklet C. részének 3. 
pontjára hivatkozik. Az egyértelműség érdekében ugyanazt a megfogalmazást kell használni a 
javaslatban és a mellékletben.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 141
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 1. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alaklór

A Parlament módosítása
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Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alaklór X

Or. en

Indokolás

Az alaklór olyan peszticid szer, amelynek általános felhasználása az EU-ban már nem 
engedélyezett. Az alaklór karcinogén és káros hatással járhat a halakra és más vízi 
szervezetekre. Az alaklórt elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani, mivel csak a zéró 
kibocsátás előzheti meg a hosszú távú hátrányos hatásokat.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 142
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 1. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alaklór

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alaklór X

Or. en

Indokolás

Az alaklór olyan növényvédő szer, amelynek általános felhasználása az EU-ban már nem 
engedélyezett. Az alaklór karcinogén és káros hatással járhat a halakra és más vízi 
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szervezetekre. Az alaklórt elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani, mivel csak a zéró 
kibocsátás előzheti meg a hosszú távú hátrányos hatásokat.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 143
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 3. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin X

Or. en

Indokolás

Az atrazint politikai és nem tudományos okokból fokozták le „elsőbbségi anyaggá”. 
Endokrinkárosító, ami azonos szintű megítélés alá esik. A Bizottság hatásvizsgálatában 
kimondja, hogy – szakértői megítélés alapján – azt „elsőbbségi veszélyes” anyagként kell 
azonosítani, mivel azonos szintű megítélés alá esik, viszont vonakodik megtenni ezt „egy ilyen 
döntés esetleges hatása” miatt. Ez magának a vízügyi keretirányelvnek a rendelkezéseit ássa 
alá. Az atrazint elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 144
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 3. sor (2000/60/EK irányelv)



AM\631286HU.doc 95/147 PE 378.727v01-00

Külső fordítás

HU

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin X

Or. en

Indokolás

Az atrazin olyan peszticid szer, amelynek általános felhasználása az EU-ban már nem 
engedélyezett, de amely tekintetében különböző tagállamok bizonyos, pillanatnyilag még 
mindig érvényes „alapvető felhasználásokat” – például a csemegekukorica esetében 
alkalmazott gyomirtóként – jelentettek be. Az atrazin hormonutánzó tulajdonságokkal bír, és 
veszélyeztetheti a halak termékenységét és növekedését. Az atrazint tehát elsőbbségi veszélyes 
anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 145
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 3. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

A Parlament módosítása
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Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin X

Or. en

Indokolás

Az atrazin olyan peszticid szer, amelynek általános felhasználása az EU-ban már nem 
engedélyezett, de amely tekintetében különböző tagállamok bizonyos, pillanatnyilag még 
mindig érvényes „alapvető felhasználásokat” – például a csemegekukorica esetében 
alkalmazott gyomirtóként – jelentettek be. Az atrazin hormonutánzó tulajdonságokkal bír, és 
veszélyeztetheti a halak termékenységét és növekedését. Az atrazint tehát elsőbbségi veszélyes 
anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 146
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 3. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin X

Or. en
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Indokolás

Az atrazin mutagénként és rákkeltőként besorolt peszticid szer. Belégzéskor és fogyasztáskor 
is veszélyes. A folyamatos kitettség esetén nem zárható ki a rák bizonyos kockázata. Az 
atrazint tehát elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 147
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 12. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(12) 117-81-7 204-211-0 Di[2-etilhexil]ftalát (DEHP)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(12) 117-81-7 204-211-0 Di[2-etilhexil]ftalát (DEHP) X

Or. en

Indokolás

A DEHP igen nagy mennyiségben alkalmazott ipari vegyi anyag, amelyet csak nem kizárólag 
a PVC lágyítására használnak. Ez az anyag igen elterjedt a környezetben. A DEHP-t 
hivatalosan a szaporodás tekintetében mérgező anyagként sorolták be. Az Európai Bizottság 
tudományos bizottsága megállapította, hogy aerob talajon és üledékekben viszonylag 
perzisztens, anaerob feltételek mellett pedig igen perzisztens. Ezt tehát „elsőbbségi veszélyes 
anyagként” kell azonosítani.
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Módosítás, előterjesztette: Henrik Lax, Andres Tarand

Módosítás: 148
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 12. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(12) 117-81-7 204-211-0 Di[2-etilhexil]ftalát (DEHP)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(12) 117-81-7 204-211-0 Di[2-etilhexil]ftalát (DEHP) X

Or. en

Indokolás

A DEHP igen széles körben alkalmazott és a műanyagok lágyítására lágyítószerként 
előállított ipari vegyi anyag, amelyet a REACH értelmében 3,5 éven belül nyilvántartásba kell 
vetetni. A DEHP megfelel a REACH engedélyezési rendszerbe való tartozásra vonatkozó 
kritériumainak, mert károsítja a termékenységet és veszélyt okoz a magzatnak, valamint így 
komoly veszélyt jelent a halak számára és – az élelmiszerláncon keresztül – az emberi 
egészségre. A környezetben való széleskörű diffúziója, valamint a távoli területeken végzett 
mérések miatt a DEHP-t „elsőbbségi veszélyes anyagként” kell azonosítani, mivel – igen
lipofilikus anyag lévén – felhalmozódhat az üledékekben és biótában. Az OSPAR Bizottság 
felvette a DEHP-t az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagok listájára, és ez az anyag a 
káros anyagoknak a Helsinki Bizottság által a Balti-tenger vonatkozásában létrehozott 
elsőbbségi csoportjaiban is szerepel.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 149
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 12. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg
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Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(12) 117-81-7 204-211-0 Di[2-etilhexil]ftalát (DEHP)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(12) 117-81-7 204-211-0 Di[2-etilhexil]ftalát (DEHP) X

Or. en

Indokolás

A DEHP igen széles körben alkalmazott és a műanyagok lágyítására lágyítószerként 
előállított ipari vegyi anyag, amely ilyenként a REACH hatálya alá fog tartozni, 3,5 éven 
belül pedig nyilvántartásbavételi kötelezettség terheli. A DEHP károsítja a termékenységet és 
veszélyt okoz a magzatnak, valamint így komoly veszélyt jelent a halak számára és – az 
élelmiszerláncon keresztül – az emberi egészségre. A környezetben való széleskörű diffúziója, 
valamint a távoli területeken végzett mérések miatt a DEHP-t „elsőbbségi veszélyes 
anyagként” kell azonosítani, mivel – igen lipofilikus anyag lévén – felhalmozódhat az 
üledékekben és biótában. Az OSPAR Bizottság felvette a DEHP-t az OSPAR-megállapodás 
elsőbbségi anyagok listájára.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 150
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 12. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(12) 117-81-7 204-211-0 Di[2-etilhexil]ftalát (DEHP)
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A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(12) 117-81-7 204-211-0 Di[2-etilhexil]ftalát (DEHP) X

Or. en

Indokolás

A DEHP igen széles körben alkalmazott és a műanyagok alakítására lágyítószerként 
előállított ipari vegyi anyag, amely ilyenként a REACH hatálya alá fog tartozni, 3,5 éven 
belül pedig nyilvántartásbavételi kötelezettség terheli. A DEHP károsítja a termékenységet és 
veszélyt okoz a magzatnak, valamint így komoly veszélyt jelent a halak számára és – az 
élelmiszerláncon keresztül – az emberi egészségre. A környezetben való széleskörű diffúziója, 
valamint a távoli területeken végzett mérések miatt a DEHP-t „elsőbbségi veszélyes 
anyagként” kell azonosítani, mivel – igen lipofilikus anyag lévén – felhalmozódhat az 
üledékekben és biótában. Az OSPAR Bizottság felvette a DEHP-t az OSPAR-megállapodás 
elsőbbségi anyagok listájára.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 151
II. MELLÉKLET, 

X. melléklet, 12. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(12) 117-81-7 204-211-0 Di[2-etilhexil]ftalát (DEHP)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(12) 117-81-7 204-211-0 Di[2-etilhexil]ftalát (DEHP) X



AM\631286HU.doc 101/147 PE 378.727v01-00

Külső fordítás

HU

Or. en

Indokolás

A létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 793/93/EGK tanácsi 
rendeletben szereplő kockázatértékelés szerint bizonyos fokú veszélyt hordoz az üledéklakó 
szervezetek számára, mivel – lipofilikus tulajdonságai miatt – felhalmozódik az üledékben és 
biótában. Ezen túlmenően a DEHP-t 2. teratogén kategóriájú anyagként sorolták be, és
ennélfogva megfelel a REACH engedélyezési rendszerbe való tartozásra vonatkozó 
kritériumainak. A DEHP-t tehát elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani. 

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 152
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 13. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. en

Indokolás

A diuron olyan gyomirtó szer, amelyet széles körben például azért használnak, hogy a vasúti 
síneket gyommentesen tartsák, és amely tekintetében az EU-ban az általános korlátozás még 
mindig függőben van. A diuron karcinogén és teratogén, valamint szennyezi a talajvizet. Ezért 
azt elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.
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Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 153
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 13. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. en

Indokolás

A diuron olyan gyomirtó szer, amelyet széles körben például azért használnak, hogy a vasúti 
síneket gyommentesen tartsák, és amely tekintetében az EU-ban az általános korlátozás még 
mindig függőben van. A diuron karcinogén és teratogén, valamint szennyezi a talajvizet. Ezért 
azt elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani. 

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 154
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 20. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül
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(20) 7439-92-1 231-100-4 Ólom és vegyületei

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ólom és vegyületei X

Or. en

Indokolás

Az ólom nem bomlik le, megállapították róla, hogy biológiailag akkumulál a kagylókban és 
igen mérgező. Az OSPAR Bizottság felvette az ólmot az OSPAR-megállapodás elsőbbségi 
anyagok listájára és az anyag a káros anyagoknak a Helsinki Bizottság által a Balti-tenger 
vonatkozásában létrehozott elsőbbségi csoportjaiban is szerepel. Az ólmot olyan elsőbbségi 
veszélyes anyagként kell azonosítani, amely vonatkozásában fokozatosan meg kell szüntetni a 
kibocsátásokat és veszteségeket.

Módosítás, előterjesztette: Henrik Lax, Andres Tarand

Módosítás: 155
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 20. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ólom és vegyületei

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ólom és vegyületei X

Or. en
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Indokolás

A környezetben való elterjedését követően az ólom évszázadokon át megmarad az 
ökoszisztémákban, biológiailag akkumulálódik például a kagylókban és igen mérgező. Az
OSPAR Bizottság felvette az ólmot az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagok listájára és
az anyag a káros anyagoknak a Helsinki Bizottság által a Balti-tenger vonatkozásában 
létrehozott elsőbbségi csoportjaiban is szerepel. Az ólmot elsőbbségi veszélyes anyagként kell 
azonosítani, amely vonatkozásában fokozatosan meg kell szüntetni a kibocsátásokat és 
veszteségeket.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 156
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 20. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ólom és vegyületei

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ólom és vegyületei X

Or. en

Indokolás

Az ólom nem bomlik le, megállapították róla, hogy biológiailag akkumulál a kagylókban és 
igen mérgező. Az OSPAR Bizottság felvette az ólmot az OSPAR-megállapodás elsőbbségi 
anyagok listájára és az anyag a káros anyagoknak a Helsinki Bizottság által a Balti-tenger 
vonatkozásában létrehozott elsőbbségi csoportjaiban is szerepel. Az ólmot elsőbbségi 
veszélyes anyagként kell azonosítani, amely vonatkozásában fokozatosan meg kell szüntetni a 
kibocsátásokat és veszteségeket.
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 157
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 20. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ólom és vegyületei

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ólom és vegyületei X

Or. en

Indokolás

Az ólom – fogalommeghatározása szerint – nem bomlik le, megállapították róla, hogy 
biológiailag akkumulál a kagylókban és igen mérgező. A Bizottság 2001. évi értékelésében 
jelezte, hogy az ólom azonos szintű megítélés alá esik, hogy „elsőbbségi veszélyes anyagként” 
lehessen azonosítani, viszont vonakodik ekként azonosítani „a kiterjedt társadalmi–gazdasági 
hatások miatt”. Ilyen kritérium nem létezik a vízügyi keretirányelvben az elsőbbségi veszélyes 
anyagok azonosítása vonatkozásában, ezért az nem is alkalmazható. Az ólmot és vegyületeit 
elsőbbségi veszélyes anyagokként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 158
II. MELLÉKLET, 

X. melléklet, 20. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg
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Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ólom és vegyületei

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(20) 7439-92-1 231-100-4 Ólom és vegyületei X

Or. en

Indokolás

Az ólmot az első szakaszban elsőbbségi veszélyes anyagként azonosították (a Bizottság
ENV/191000/01. sz. munkadokumentuma), mivel belső tulajdonságai miatt az egyik 
legmérgezőbb fémként ismert. Az ólmot két nemzetközi megállapodásba is felvették: az 
UNECE nagy kiterjedésű, határokon átnyúló légszennyezésről szóló egyezményének 
nehézfémekről szóló jegyzőkönyvébe és az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagok 
listájába. Az ólom megfelel a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagokra vonatkozó 
kritériumoknak, valamint neurotoxikus és teratogén jellemzőkkel bír. Az ólmot tehát 
elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 159
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 22. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalin

A Parlament módosítása
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Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalin X

Or. en

Indokolás

A naftalin ipari vegyi anyag, amelyet többek között színezőanyagok és pigmentek gyártásakor, 
de peszticid szerek előállítására is használnak. A naftalin karcinogén és neurotoxikus, de a 
természetben is előfordulhat. A vízi szervezetekre – még alacsony koncentrációk mellett is –
gyakorolt mérgező hatása miatt, a naftalint elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 160
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 22. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalin

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalin X

Or. en

Indokolás

A naftalin ipari vegyi anyag, amelyet többek között színezőanyagok és pigmentek gyártásakor, 
de növényvédő szerek előállítására is használnak. A naftalin karcinogén és neurotoxikus, de a 
természetben is előfordulhat. A vízi szervezetekre – még alacsony koncentrációk mellett is –
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gyakorolt mérgező hatása miatt, a naftalint elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 161
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 25. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes anyagnak 
minősül

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenol
140-66-9 - (Para-tert-oktifenol)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes anyagnak 
minősül

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenol X
140-66-9 - (Para-tert-oktifenol) X

Or. fr/en

Indokolás

Az oktilfenol viszonylag olcsó ipari vegyi anyag. A peszticid szerek oldása céljából történő 
felhasználását 2005-től betiltották. Más ipari alkalmazásai azonban folytatódnak, noha az 
oktilfenol valószínűleg ösztrogénutánzó tulajdonságokkal bír. Az OSPAR Bizottság az 
oktilfenolt felvette az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagok listájára. A vízi szervezetekre 
gyakorolt mérgező hatása miatt az oktilfenolt elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 162
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 25. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg
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Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenol

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktilfenol X

Or. en

Indokolás

Az oktilfenolt olyan anyagként azonosították, mint amely a legtöbb felhasználás esetében 
potenciális veszélyt jelent az édesvízre és a tengeri környezetre, és amely valószínűleg 
ösztrogénutánzó tulajdonságokkal bír. Az oktilfenolt tehát elsőbbségi veszélyes anyagként kell 
azonosítani. 

Módosítás, előterjesztette: Henrik Lax, Andres Tarand

Módosítás: 163
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 27. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaklór-fenol

A Parlament módosítása
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Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaklór-fenol (PCP) X

Or. en

Indokolás

A pentaklór-fenolt mint peszticid szert már betiltották az EU-ban, de ipari vegyi anyagként
történő használata a fakezelésben (fatartósító eljárás) és az ipari létesítményekben történő, 
egyéb célokra való felhasználása még mindig megengedett. A pentaklór-fenol valószínűleg
karcinogén az embereknél és hormonutánzó tulajdonságokkal bír. Az OSPAR Bizottság
felvette az ólmot az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagok listájára és az anyag a káros 
anyagoknak a Helsinki Bizottság által a Balti-tenger vonatkozásában létrehozott elsőbbségi 
csoportjai között szerepel. A vízi szervezetekre gyakorolt mérgező hatása miatt a pentaklór-
fenolt elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Erna Hennicot-Schoepges

Módosítás: 164
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 27. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaklór-fenol

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaklór-fenol (Pentaklór-fenol) X

Or. en
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Indokolás

A pentaklór-fenolt mint peszticid szert már betiltották az EU-ban, de ipari vegyi anyagként
történő használata a fakezelésben (fatartósító eljárás) és az ipari létesítményekben történő, 
egyéb célokra való felhasználása még mindig megengedett. A pentaklór-fenol valószínűleg 
karcinogén az embereknél és hormonutánzó tulajdonságokkal bír. Az OSPAR Bizottság 
felvette az anyagot az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagok listájára. A vízi 
szervezetekre gyakorolt mérgező hatása miatt a pentaklór-fenolt elsőbbségi veszélyes 
anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 165
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 27. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaklór-fenol

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaklór-fenol (Pentaklór-fenol) X

Or. en

Indokolás

A pentaklór-fenolt mint peszticid szert már betiltották az EU-ban, de ipari vegyi anyagként 
történő használata a fakezelésben (fatartósító eljárás) és az ipari létesítményekben történő, 
egyéb célokra való felhasználása még mindig megengedett. A pentaklór-fenol valószínűleg 
karcinogén az embereknél és hormonutánzó tulajdonságokkal bír. Az OSPAR Bizottság 
felvette az anyagot az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagok listájára. A vízi 
szervezetekre gyakorolt mérgező hatása miatt a pentaklór-fenolt elsőbbségi veszélyes 
anyagként kell azonosítani.
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 166
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 29. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin X

Or. en

Indokolás

A simazint politikai és nem tudományos okokból fokozták le „elsőbbségi anyaggá”. A simazin 
endokrinkárosító, ami azonos szintű megítélés alá esik. A Bizottság hatásvizsgálatában 
kimondja, hogy a simazint – szakértői megítélés alapján – „elsőbbségi veszélyes” anyagként 
lehetne azonosítani, mivel „azonos szintű megítélés alá esik”. Azután viszont vonakodik
megtenni ezt „egy ilyen döntés esetleges hatása” miatt. Ez magának a vízügyi 
keretirányelvnek a megcsúfolása. A simazint elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 167
II. MELLÉKLET, 

X. melléklet, 29. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg
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Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin X

Or. en

Indokolás

A simazint karcinogén anyagént osztályozták, amely igen mérgező a vízben élő szervezetek 
számára, valamint amelyről azt gyanítják, hogy hormonutánzó tulajdonságokkal bír. A 
simazint tehát elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 168
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 31. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triklór-benzolok

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triklór-benzolok X
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Or. en

Indokolás

A triklór-benzol valószínűleg perzisztens és bioakkumulatív, és azt azonos szintű megítélés alá 
eső, mérgező anyagként osztályozták. A Bizottság hatásvizsgálatában kimondja, hogy a 
triklór-benzolt – szakértői megítélés alapján – „elsőbbségi veszélyes” anyagként lehetne 
azonosítani, mivel „azonos szintű megítélés alá esik”. Azután viszont vonakodik megtenni ezt 
„egy ilyen döntés esetleges hatása” miatt. Ez magának a vízügyi keretirányelv 
rendelkezéseinek a megcsúfolása. A triklór-benzolt simazint elsőbbségi veszélyes anyagként 
kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 169
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 31. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triklór-benzolok

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triklór-benzolok X

Or. en

Indokolás

Megfelel a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagokra vonatkozó kritériumoknak, és a 
létező anyagok kockázatainak értékeléséről és ellenőrzéséről szóló 793/93/EGK tanácsi 
rendeletben szereplő kockázatértékelés azt jelzi, hogy kockázatcsökkentésre van szükség a vízi 
környezet vonatkozásában. A triklór-benzol esetében azt is javasolják, hogy arra vonatkozóan 
POP-anyagként (perzisztens, szerves szennyező anyag) folytassanak további vizsgálatot. A 
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triklór-benzolt tehát elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 170
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X

Or. en

Indokolás

A trifluralin nem bomlik le az üledékben és a talajban, és széles körben egyetértenek azzal, 
hogy valószínűleg bioakkumulatív és mérgező. A „veszélyes anyagok” vonatkozásában a 
vízügyi keretirányelv 2. cikkének (29) bekezdésében szereplő fogalommeghatározásokkal 
összhangban a trifluralint tehát elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 171
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg
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Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes anyagnak 
minősül

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes anyagnak 
minősül

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X

Or. fr

Indokolás

A trifluralin széles körben használt gyomirtó szer, amelyről gyanítják, hogy karcinogén. 
Néhány országban egyre nagyobb mértékben használják, miközben más országokban 
perzisztens, bioakkumulatív és mérgező tulajdonságai miatt – több mint 100 évig maradhat 
fenn –, valamint az ökoszisztémák – beleértve a halak és következésképpen az emberek 
egészségét – veszélyeztetése miatt betiltották, felhasználásának korlátozása az EU-ban még
mindig függőben van. Az OSPAR Bizottság felvette a trifluralint az OSPAR-megállapodás 
elsőbbségi anyagok listájára. A trifluralint elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Dimitrios Papadimoulis

Módosítás: 172
II. MELLÉKLET, 

X. melléklet, 33. sor (2000/60/EK irányelv)

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül
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(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X

Or. en

Indokolás

A trifluralint perzisztens, bioakkumulatív és mérgező anyagként osztályozták és néhány 
országban már be is tiltották. Az anyag biológiailag igen akkumulatív és mérgező, 
valószínűleg karcinogén az emberek esetében, és endokrinkárosító tulajdonságokkal bír. A 
trifluralint elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani. 

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 173
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33a. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33a) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoát

Or. de

Indokolás

Az amidotrizoát radiopaque (a röntgen sugárzást át nem eresztő) kontrasztanyag, amely 
könnyedén oldódik vízben és perzisztens szennyező anyag. Jelenleg ezen anyag tekintetében 
nincsenek EU-szintű ellenőrzőintézkedések. Az amidotrizoát jelentős koncentrációkban van 
jelen az olyan folyókban mint például a Rajna, a Duna és az Elba.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 174
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33b. sor (új) (2000/60/EK irányelv)
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A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33b) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****) Ez az elsőbbségi anyag esetlegesen „elsőbbségi veszélyes anyagként” történő 
azonosításra irányuló felülvizsgálat tárgyát képezi. A Bizottság az anyag végleges 
besorolására vonatkozóan javaslatot fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
legkésőbb az e lista elfogadásától számított 12 hónapon belül, a 2000/60/EK irányelv 16. 
cikkében, a Bizottság szabályozási javaslatai tekintetében megállapított menetrend sérelme 
nélkül.

Or. fr

Indokolás

Az AMPA a glifozát gyomirtó szer legfőbb metabolitja és ipari forrásokból is származhat. Az 
AMPA veszélyeire vonatkozóan nincs elegendő adat.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 175
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33c. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)
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(*****) Ez az elsőbbségi anyag esetlegesen „elsőbbségi veszélyes anyagként” történő 
azonosításra irányuló felülvizsgálat tárgyát képezi. A Bizottság az anyag végleges besorolására 
vonatkozóan javaslatot fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak legkésőbb az e lista 
elfogadásától számított 12 hónapon belül, a 2000/60/EK irányelv 16. cikkében, a Bizottság 
szabályozási javaslatai tekintetében megállapított menetrend sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

A bentazont széles körben gyomirtóként alkalmazzák, és jelentős koncentrátumokban mutatják 
ki a felszíni vizekben. A bentazon igen perzisztens. Fel kell venni az elsőbbségi anyagok
listájára. A Bizottságnak jogalkotási javaslatot kell tennie annak meghatározása érdekében, 
hogy ezek az anyagok elsőbbségi veszélyes anyagok-e.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 176
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33d. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33d) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)
(*****)Ez az elsőbbségi anyag esetlegesen „elsőbbségi veszélyes anyagként” történő 
azonosításra irányuló felülvizsgálat tárgyát képezi. A Bizottság az anyag végleges 
besorolására vonatkozóan javaslatot fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
legkésőbb az e lista elfogadásától számított 12 hónapon belül, a 2000/60/EK irányelv 16. 
cikkében, a Bizottság szabályozási javaslatai tekintetében megállapított menetrend sérelme 
nélkül.

Or. fr

Indokolás

A bentazont széles körben gyomirtóként alkalmazzák, és jelentős koncentrátumokban van 
jelen a felszíni vizekben. A bentazon igen perzisztens.



PE 378.727v01-00 120/147 AM\631286HU.doc

Külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 177
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33e. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33e) 80-05-7 Biszfenol-A (X)(*****)

(*****)Ez az elsőbbségi anyag esetlegesen „elsőbbségi veszélyes anyagként” történő 
azonosításra irányuló felülvizsgálat tárgyát képezi. A Bizottság az anyag végleges besorolására 
vonatkozóan javaslatot fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak legkésőbb az e lista 
elfogadásától számított 12 hónapon belül, a 2000/60/EK irányelv 16. cikkében, a Bizottság 
szabályozási javaslatai tekintetében megállapított menetrend sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

A biszfenol-A jelentős koncentrációkban van jelen különböző folyókban, mint például az 
Elbában, a Rajnában és a Dunában. Fontos, hogy az egész EU-ra kiterjedő ellenőrző 
intézkedéseket tegyenek a karbamazepin felszíni vízbe történő bevezetései, kibocsátásai és 
veszteségei ellen. Fel kell venni az elsőbbségi anyagok listájára. Mivel a biszfenol-A-ról azt 
gyanítják, hogy endokrinkárosító, a Bizottságnak jogalkotási javaslatot kell tennie annak 
meghatározása érdekében, hogy ezek az anyagok elsőbbségi veszélyes anyagok-e.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 178
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33f. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________
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Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33f) 80-05-7 201-245-8 Biszfenol-A

Or. de

Indokolás

A biszfenol-A-t például epoxigyantában (lakkok, ragasztók) használják. Sok éven át jelentős 
koncentrációkban volt jelen az Elbában, a Rajnában és a Dunában. A biszfenol-A hat az 
endokrin-rendszerre.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 179
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33g. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33g) 92-88-6 202-200-5 4 4'-Bifenol X

Or. fr

Indokolás

A 4 4'-Bifenolt fényvédő kozmetikai termékek és fertőtlenítőszerek előállításához használják. 
Biológiailag nem bomlik le könnyen, közepesen bioakkumulatív a környezetben és
endokrinkárosító. Ezért azt elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 180
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33h. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33h) 298-46-4 Karbamazepin

Or. en

Indokolás

A karbamazepin az epilepszia elleni készítményekben használt hatóanyag. Jelentős 
koncentrációkban van jelen különböző folyókban, mint például az Elbában, a Rajnában és a 
Dunában. A karbamazepin igen könnyen oldódik vízben és perzisztens. Fontos, hogy az egész 
EU-ra kiterjedő ellenőrző intézkedéseket tegyenek a karbamazepin felszíni vízbe történő 
bevezetései, kibocsátásai és veszteségei ellen. Fel kell venni az elsőbbségi anyagok listájára.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 181
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33i. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33i) 298-46-4 06-062-7 Karbamazepin

Or. de

Indokolás

A karbamazepin görcsoldó gyógyszer, amelyet EU-szerte használnak és amelyet sok éven át 
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jelentős koncentrációkban mutattak ki az Elbában, a Rajnában és a Dunában. A 
karbamazepin vízben oldódik és perzisztens szennyező anyag. Ezen anyag tekintetében eddig 
nincsenek EU-szintű ellenőrzőintézkedések.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 182
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33j. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33j) 23593-75-1 245-764-8 Klotrimazol X

Or. en

Indokolás

A klotrimazol az emberek és állatok számára készült gyógyszereknél használt gombaölő szer. 
Hormonutánzó anyag, amely súlyos veszélyt jelent a környezetre nézve. Endokrinkárosítóként
– „azonos szintű megítélése” miatt – „elsőbbségi veszélyes” anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 183
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33k. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül
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(33k) 23593-75-1 245-764-8 Klotrimazol X

Or. fr

Indokolás

A klotrimazol az emberek és állatok számára készült gyógyszereknél használt gombaölő szer. 
Hormonutánzó anyag, amely súlyos veszélyt jelent a környezetre nézve. Az OSPAR Bizottság
felvette a klotrimazolt az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagok listájára. A klotrimazolt
elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Henrik Lax és Andres Tarand

Módosítás: 184
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33l. sor (új)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33l) 84-74-2 201-557-4 Dibutilftalát (DBP) X

Or. en

Indokolás

A DBP műanyaglágyító. Igen mérgező a vízi szervezetek számára és azt 2. kategóriájú 
teratogénként sorolták be. Az OSPAR Bizottság felvette a DBP-t az OSPAR-megállapodás 
elsőbbségi anyagok listájára, és az anyag a káros anyagoknak a Helsinki Bizottság által a 
Balti-tenger vonatkozásában létrehozott elsőbbségi csoportjaiban is szerepel. Ennélfogva a 
szóban forgó anyagot fokozatosan ki kell iktatni. A DBP-t elsőbbségi veszélyes anyagként kell 
azonosítani annak biztosítása érdekében, hogy megszűnjenek a kibocsátások és veszteségek.
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 185
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33m. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33m) 15307-86-5 Diclofenac

Or. en

Indokolás

A diclofenac a reumaellenes készítményekben használt hatóanyag. Jelentős koncentrációkban 
van jelen különböző folyókban, mint például az Elbában, a Rajnában és a Dunában. A 
diclofenac igen könnyen oldódik vízben és perzisztens. Fontos, hogy az egész EU-ra kiterjedő 
ellenőrző intézkedéseket tegyenek a karbamazepin felszíni vízbe történő bevezetései, 
kibocsátásai és veszteségei ellen. Fel kell venni az elsőbbségi anyagok listájára.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 186
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33n. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33n) 15307-86-5 239-348-5 Diclofenac

Or. de
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Indokolás

A diclofenac reumaellenes gyógyszer, amelyet EU-szerte használnak és amelyet sok éven át 
jelentős koncentrációkban mutattak ki az Elbában, a Rajnában és a Dunában. A diclofenac 
vízben oldódik és perzisztens szennyező anyag. Ezen anyag tekintetében eddig nincsenek EU-
szintű ellenőrzőintézkedések.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 187
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33o. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33o) 115-32-2 204-082-0 Dikofol X

Or. fr

Indokolás

A dikofol az ízelt lábúak ellen gyümölcsökön használt szer, amely tekintetében az EU-ban már 
1979-ben bevezettek részleges korlátozásokat (79/117/EGK irányelv). A teljes tilalomra 
vonatkozó határozat 2007-re várható, amely 2010-ig az összes felhasználásnak véget vethet. 
A dikofol neurotoxikus és gyanítottan endokrinkárosító, amely szaporodási problémákat okoz 
és toxikus. A dikofol erősen toxikus a vízi szervezetekre, beleértve az olyan halakat, mint a 
simaszájú tengeri harcsa, a naphal, a fürge cselle és a szivárványos pisztráng, de a tengeri 
garnélákra, a birkafejű cselle és a keleti osztriga (Crassostrea virginica). Az OSPAR 
Bizottság felvette a dikofolt az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagok listájára. A dikofolt 
elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 188
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33p. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33p) 115-32-2 204-082-0 Dikofol X

Or. en

Indokolás

A dikofol az ízelt lábúak ellen gyümölcsökön használt szer, amely tekintetében az EU-ban már 
1979-ben bevezettek részleges korlátozásokat. A dikofol neurotoxikus és gyanítottan 
endokrinkárosító, amely szaporodási problémákat okoz és toxikus. A dikofolt „azonos szintű 
megítélése” miatt „elsőbbségi veszélyes anyagként” kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 189
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33q. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)
(*****)Ez az elsőbbségi anyag esetlegesen „elsőbbségi veszélyes anyagként” történő 
azonosításra irányuló felülvizsgálat tárgyát képezi. A Bizottság az anyag végleges 
besorolására vonatkozóan javaslatot fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
legkésőbb az e lista elfogadásától számított 12 hónapon belül, a 2000/60/EK irányelv 16. 
cikkében, a Bizottság szabályozási javaslatai tekintetében megállapított menetrend sérelme 
nélkül.
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Or. fr

Indokolás

E két komplexképző reagenst sok éven át mutatták ki valamennyi, ipari szennyvizet nagy 
mennyiségben tartalmazó folyóban, mint például a Rajnában és a Dunában. Igen 
perzisztensek és nem bonthatók le könnyen biológiailag. Csökkentésükre vonatkozóan 
egyáltalán nincs intézkedés európai szinten.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 190
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33r. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)

(*****)Ez az elsőbbségi anyag esetlegesen „elsőbbségi veszélyes anyagként” történő 
azonosításra irányuló felülvizsgálat tárgyát képezi. A Bizottság az anyag végleges 
besorolására vonatkozóan javaslatot fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
legkésőbb az e lista elfogadásától számított 12 hónapon belül, a 2000/60/EK irányelv 16. 
cikkében, a Bizottság szabályozási javaslatai tekintetében megállapított menetrend sérelme 
nélkül.

Or. fr

Indokolás

E két komplexképző reagenst sok éven át mutatták ki valamennyi, ipari szennyvizet nagy 
mennyiségben tartalmazó folyóban, mint például a Rajnában és a Dunában. Igen 
perzisztensek és nem bonthatók le könnyen biológiailag. Csökkentésükre vonatkozóan 
egyáltalán nincs intézkedés európai szinten.
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 191
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33s. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33s) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)

(*****)Ez az elsőbbségi anyag esetlegesen „elsőbbségi veszélyes anyagként” történő 
azonosításra irányuló felülvizsgálat tárgyát képezi. A Bizottság az anyag végleges besorolására 
vonatkozóan javaslatot fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak legkésőbb az e lista 
elfogadásától számított 12 hónapon belül, a 2000/60/EK irányelv 16. cikkében, a Bizottság 
szabályozási javaslatai tekintetében megállapított menetrend sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

Az ETBE üzemanyag-adalék. Vízben könnyen oldódik és erősen perzisztens. Fel kell venni az 
elsőbbségi anyagok listájára. A Bizottságnak jogalkotási javaslatot kell készítenie annak 
meghatározása érdekében, hogy ezen anyagok elsőbbségi veszélyes anyagok-e.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 192
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33t. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül
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(33t) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)
(*****)Ez az elsőbbségi anyag esetlegesen „elsőbbségi veszélyes anyagként” történő 
azonosításra irányuló felülvizsgálat tárgyát képezi. A Bizottság az anyag végleges 
besorolására vonatkozóan javaslatot fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
legkésőbb az e lista elfogadásától számított 12 hónapon belül, a 2000/60/EK irányelv 16. 
cikkében, a Bizottság szabályozási javaslatai tekintetében megállapított menetrend sérelme 
nélkül.

Or. fr

Indokolás

Az ETBE az egyik üzemanyag-adalékként használt anyag. Az Egyesült Államokban bizonyos 
esetekben már egy ideje betiltották. A probléma igen régóta ismert, mivel mindkét anyag 
vízben könnyen oldódik és perzisztens.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 193
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33u. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33u) 57-12-5 szabad cianid

Or. en

Indokolás

A cianid igen toxikus és veszélyes a környezetre, valamint igen toxikus a vízi élet számára. A 
vízben oldódó cianidsókat (szódium-cianid) a bányászatban – különösen néhány tagállamban 
nyitott öntvényekkel történő cianid átmosással végzett aranybányászatban – használják. 

2000-ben egy, a romániai Baia Maréban működő aranybánya cianidot bocsátott ki a helyi 
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folyóba, amely Európa egyik legnagyobb ökológiai katasztrófáját okozta a Tisza–Duna-
folyórendszerben, ezen túlmenően más balesetek is ismertek világszerte. A szódium-cianidot 
ezért elsőbbségi anyagként kell azonosítani, a vízbe történő kibocsátásokat pedig meg kell 
előzni. 

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 194
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33v. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glifozát (X)(*****)
(*****)Ez az elsőbbségi anyag esetlegesen „elsőbbségi veszélyes anyagként” történő 
azonosításra irányuló felülvizsgálat tárgyát képezi. A Bizottság az anyag végleges 
besorolására vonatkozóan javaslatot fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
legkésőbb az e lista elfogadásától számított 12 hónapon belül, a 2000/60/EK irányelv 16. 
cikkében, a Bizottság szabályozási javaslatai tekintetében megállapított menetrend sérelme 
nélkül.

Or. fr

Indokolás

A glifozát nagy mennyiségben használt gyomirtó szer, amely jelentős koncentrációkban van 
jelen a felszíni vízben. Nincsenek adatok a glifozát veszélyeire vonatkozóan.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 195
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33w. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
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Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X

Or. en

Indokolás

A HHCB az EU-ban az évi 1000 tonnát meghaladó mennyiségekben gyártott, olcsó 
illatanyagként használt policiklikus pézsma. Nem bontható le könnyen biológiailag, erősen 
felhalmozódik a zsírszövetben és gyanítottan endokrinkárosító. Ennélfogva azt fokozatosan ki 
kell iktatni.

Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 196
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33x. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33x) 60166-93-0 262-093-6 Iopamidol

Or. de

Indokolás

Az iopamidol radiopaque (a röntgen sugárzást át nem eresztő) kontrasztanyag, amely vízben 
könnyen oldódik és amely igen perzisztens szennyező anyag. Jelenleg ezen anyag tekintetében 
nincsenek EU-szintű ellenőrzőintézkedések. Az iopamidol jelentős koncentrációkban van jelen 
az olyan folyókban mint például a Rajna, a Duna és az Elba.
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Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 197
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33. sor y (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33y) 7085-19-0 230-386-8 Mekoprop (MCPP) (X)(*****)

(*****) Ez az elsőbbségi anyag esetlegesen „elsőbbségi veszélyes anyagként” történő 
azonosításra irányuló felülvizsgálat tárgyát képezi. A Bizottság az anyag végleges besorolására 
vonatkozóan javaslatot fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak legkésőbb az e lista 
elfogadásától számított 12 hónapon belül, a 2000/60/EK irányelv 16. cikkében, a Bizottság 
szabályozási javaslatai tekintetében megállapított menetrend sérelme nélkül.

Or. en

Indokolás

A mekoprop nagy mennyiségekben alkalmazott gyomirtó szer és a felszíni vizekben jelentős 
koncentrátumokban mutatják ki. A mekoprop igen perzisztens. Fel kell venni az elsőbbségi 
anyagok listájára. A Bizottságnak jogalkotási javaslatot kell készítenie annak meghatározása 
érdekében, hogy ezek az anyagok elsőbbségi veszélyes anyagok-e.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 198
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33z. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________
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Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33z) 7085-19-0 230-386-8 Mekoprop (MCPP) (X)(*****)
(*****) Ez az elsőbbségi anyag esetlegesen „elsőbbségi veszélyes anyagként” történő 
azonosításra irányuló felülvizsgálat tárgyát képezi. A Bizottság az anyag végleges 
besorolására vonatkozóan javaslatot fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
legkésőbb az e lista elfogadásától számított 12 hónapon belül, a 2000/60/EK irányelv 16. 
cikkében, a Bizottság szabályozási javaslatai tekintetében megállapított menetrend sérelme 
nélkül.

Or. fr

Indokolás

A mekoprop nagy mennyiségekben alkalmazott gyomirtó szer és a felszíni vizekben jelentős 
koncentrátumokban mutatják ki. A mekoprop igen perzisztens.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 199
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33aa. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-Metilbenzilidén kámfor X

Or. en

Indokolás

A 4-Metilbenzilidén kámfort fényvédő kozmetikai termékek előállításánál használják. Nem 
bontható le könnyen biológiailag és erősen bioakkumulatív a környezetben, valamint 
endokrinkárosító. Ezért azt elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.
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Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 200
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33ab. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33ab) 36861-47-9 253-242-6 4-Metilbenzilidén kámfor X

Or. fr

Indokolás

A 4-Metilbenzilidén kámfort fényvédő kozmetikai termékek előállításánál használják. Nem 
bontható le könnyen biológiailag és erősen bioakkumulatív a környezetben, valamint olyan 
endokrinkárosító, amely a hímpatkányoknál késlelteti a pubertást és károsítja a második 
generáció ivarszerveit. Ezért azt elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 201
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33ac. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33ac) 81-14-1 201-328-9 Pézsma-keton X



PE 378.727v01-00 136/147 AM\631286HU.doc

Külső fordítás

HU

Or. en

Indokolás

A pézsma-keton kozmetikai termékek előállításánál használt illatanyag. Nem bontható le 
könnyen biológiailag, erősen bioakkumulatív a környezetben és bomlásterméke 
endokrinkárosító. Ennélfogva azt fokozatosan ki kell iktatni.

Módosítás, előterjesztette: Chris Davies

Módosítás: 202
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33ad. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(ad) 81-15-2 201-329-4 Pézsma-xilén X

Or. en

Indokolás

A pézsma-xilén szappanok és mosószerek előállításánál használt illatanyag. Nem bontható le 
könnyen biológiailag, erősen bioakkumulatív a környezetben és bomlásterméke 
endokrinkárosító. Az OSPAR Bizottság felvette a pézsma-xilént az OSPAR-megállapodás 
elsőbbségi anyagok listájára és az anyag a káros anyagoknak a Helsinki Bizottság által a 
Balti-tenger vonatkozásában létrehozott elsőbbségi csoportjaiban is szerepel. Ennélfogva azt 
fokozatosan ki kell iktatni.

Módosítás, előterjesztette: Henrik Lax és Andres Tarand

Módosítás: 203
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33ae. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________
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Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33ae) 81-15-2 201-329-4 Pézsma-xilén X

Or. en

Indokolás

A pézsma-xilén szappanok és mosószerek előállításánál használt illatanyag. Nem bontható le 
könnyen biológiailag, erősen bioakkumulatív a környezetben és bomlásterméke 
endokrinkárosító. Az OSPAR Bizottság felvette a pézsma-xilént az OSPAR-megállapodás 
elsőbbségi anyagok listájára és az anyag a káros anyagoknak a Helsinki Bizottság által a 
Balti-tenger vonatkozásában létrehozott elsőbbségi csoportjaiban is szerepel. Ennélfogva azt 
fokozatosan ki kell iktatni.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 204
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33af. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)

(*****)Ez az elsőbbségi anyag esetlegesen „elsőbbségi veszélyes anyagként” történő 
azonosításra irányuló felülvizsgálat tárgyát képezi. A Bizottság az anyag végleges besorolására 
vonatkozóan javaslatot fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak legkésőbb az e lista 
elfogadásától számított 12 hónapon belül, a 2000/60/EK irányelv 16. cikkében, a Bizottság 
szabályozási javaslatai tekintetében megállapított menetrend sérelme nélkül.

Or. en
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Indokolás

Az MTBE üzemanyag-adalék. Vízben könnyen oldódik és erősen perzisztens. Fel kell venni az 
elsőbbségi anyagok listájára. A Bizottságnak jogalkotási javaslatot kell készítenie annak 
meghatározása érdekében, hogy ezek az anyagok elsőbbségi veszélyes anyagok-e.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 205
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33ag. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33ag) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
(*****)Ez az elsőbbségi anyag esetlegesen „elsőbbségi veszélyes anyagként” történő 
azonosításra irányuló felülvizsgálat tárgyát képezi. A Bizottság az anyag végleges 
besorolására vonatkozóan javaslatot fog tenni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 
legkésőbb az e lista elfogadásától számított 12 hónapon belül, a 2000/60/EK irányelv 16. 
cikkében, a Bizottság szabályozási javaslatai tekintetében megállapított menetrend sérelme 
nélkül.

Or. fr

Indokolás

Az MTBE az egyik üzemanyag-adalékként használt anyag. Az Egyesült Államokban bizonyos 
esetekben már egy ideje betiltották. A probléma igen régóta ismert, mivel mindkét anyag 
vízben könnyen oldódik és perzisztens.
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Módosítás, előterjesztette: Christa Klaß

Módosítás: 206
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33ah. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33ah) 81-04-9 201-317-9 Naftalin-1,5-diszulfonát

Or. de

Indokolás

A naftalin-1,5-diszulfonát az ipari kémiában a szintetizáló eljárásokban használt szulfonsav. 
Igen perzisztens szennyező anyag és sok éve van jelentős koncentrációkban jelen az Elbában, 
a Rajnában és a Dunában.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 207
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33ai. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33ai) 5466-77-3 226-775-7 Oktil-metoxi-cinnamát X

Or. en
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Indokolás

Az oktil-metoxi-cinnamátot fényvédő kozmetikai termékek előállításánál használják és 
Európában igen nagy mennyiségekben állítják elő – megközelítőleg évi 5000 tonnát. Nem 
bontható le könnyen biológiailag és erősen bioakkumulatív a környezetben, valamint 
gyanítottan endokrinkárosító. Ezért azt elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 208
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33aj. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33aj) 5466-77-3 226-775-7 Oktil-metoxi-cinnamát X

Or. fr

Indokolás

Az oktil-metoxi-cinnamátot fényvédő kozmetikai termékek előállításánál használják és
Európában igen nagy mennyiségekben állítják elő – megközelítőleg évi 5000 tonnát. Nem 
bontható le könnyen biológiailag és erősen bioakkumulatív a környezetben, valamint 
gyanítottan endokrinkárosító, tehát azt elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.
.

Módosítás, előterjesztette: Avril Doyle

Módosítás: 209
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33ak. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
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Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33ak)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Perfluor-tartalmú vegyületek 
(PFC-k)

Perfluoroktán szulfonsav (PFOS)
Káliumsó
Ammóniumsó
Lítiumsó
Dietanol-amin (DEA) só

Perfluor-oktánsav (PFOA)
Ammónium-perfluoroktaonát 
(APFO) 

X

Or. en

Indokolás

A PFC-csoportba tartozó valamennyi anyag vagy PFOS-sá vagy PFOA-vá bomlik le a 
környezetben, amelyek nemcsak hogy perzisztensek és bioakkumulatívak, hanem rákot is 
okoznak. Maga a PFOS és a PFOA már nem bomlik le. Miközben a PFOS ipari 
felhasználását nemrégiben korlátozták az EU-ban, a többi vegyületet továbbra is használják. 
A víz PFC-szennyeződéstől való mentesítése igen költséges. Az OSPAR Bizottság már felvette 
a PFOS-t az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagok listájára. A teljes PFC-csoportot 
„elsőbbségi veszélyes anyagokként” kell kezelni a víz vonatkozásában.

Módosítás, előterjesztette: Peter Liese

Módosítás: 210
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33al. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül
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(3al)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Perfluor-tartalmú vegyületek 
(PFC-k)

Perfluoroktán szulfonsav (PFOS)
Káliumsó
Ammóniumsó
Lítiumsó
Dietanol-amin (DEA) só

Perfluor-oktánsav (PFOA)
Ammónium-perfluoroktaonát 
(APFO) 

X

Or. en

Indokolás

A PFC-csoportba tartozó valamennyi anyag vagy PFOS-sá vagy PFOA-vá bomlik le a 
környezetben, amelyek nemcsak hogy perzisztensek és bioakkumulatívak, hanem rákot is 
okoznak. Maga a PFOS és a PFOA már nem bomlik le. Miközben a PFOS ipari 
felhasználását nemrégiben korlátozták az EU-ban, a többi vegyületet továbbra is használják. 
A víz PFC-szennyeződéstől való mentesítése igen költséges. Az OSPAR Bizottság már felvette 
a PFOS-t az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagok listájára. A teljes PFC-csoportot 
elsőbbségi veszélyes anyagokként kell kezelni a víz vonatkozásában.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 211
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33am. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33am) nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

Perfluoroktán-szulfonátok X

Or. en
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Indokolás

A Bizottság Egészségügyi és Környezeti Kockázatokkal Foglalkozó Tudományos Bizottsága 
(SCHER) megállapította, hogy a perfluoroktán-szulfonátok (PFOS) igen perzisztensek, 
nagyon bioakkumulatívak és toxikusak. Miközben a legtöbb felhasználásra a 2008. évi 
fokozatos megszüntetés vonatkozik, néhány igen problematikus felhasználás egyelőre 
továbbra is megengedett (krómozási ipar). A PFOS-ból jelentős mennyiségű készletek vannak 
(különösen a tűzoltó habok), és felhasználásukra 42 hónapos türelmi időt biztosítottak. A 
felszíni víz ezen anyagok elleni védelme érdekében fontos a PFOS elsőbbségi veszélyes 
anyagokként történő besorolása.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 212
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33an. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33an) nem 
alkalmazható

nem 
alkalmazható

Perfluor-oktánsav és vegyületei X

Or. en

Indokolás

Perfluor-oktánsavnak (PFOA) és vegyületeinek gyanítottan hasonló kockázati profilja van, 
mint a PFOS-nak (igen perzisztens, igen bioakkumulatív, toxikus). A PFOA már a felszíni víz 
jelentős szennyezését okozta. A felszíni víz ezen anyagok elleni védelme érdekében fontos a 
PFOS elsőbbségi veszélyes anyagokként történő besorolása.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 213
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33ao. sor (új) (2000/60/EK irányelv)
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HU

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33ao) 1763-23-1 217-179-8 PFOS X

Or. fr

Indokolás

A PFOS (perfluoroktán-szulfonát) perzisztens és bioakkumulatív karcinogén, amely 
vonatkozásában az ipari felhasználásokat az EU-ban nemrégiben korlátozták. A víz, majd ezt 
követően az iszap, a talaj és újból a víz PFOS-szennyeződéstől való mentesítése költséges. Az 
OSPAR Bizottság felvette a PFOS-t az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagok listájára. A 
PFOS-t elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.

Módosítás, előterjesztette: Margrete Auken

Módosítás: 214
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33ap. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása

Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33ap) 124495-18-7 -- Quinoxifen (5,7-dikloro-4-(p-
fluorofenoxi)kinolin)

X

Or. en

Indokolás

A quinoxifen a rövid vetésforgó mellett nagy mennyiségben termesztett növényi kultúrák 
esetében használt gombaölő szer. Megfelel a perzisztens szerves szennyező anyagokra 
vonatkozó kritériumoknak. A quinoxifent ezért elsőbbségi veszélyes anyagként kell 
azonosítani.
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Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 215
II. MELLÉKLET

X. melléklet, 33aq. sor (új) (2000/60/EK irányelv)

A Parlament módosítása
__________________________________

Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33aq) 124495-18-7 -- Quinoxifen (5,7-dikloro-4-(p-
fluorofenoxi)kinolin)

X

Or. fr

Indokolás

A quinoxifen a rövid vetésforgó mellett nagy mennyiségben termesztett növényi kultúrák 
esetében használt gombaölő szer. Megfelel a perzisztens szerves szennyező anyagokra 
vonatkozó kritériumoknak, a tudományos alapot nélkülöző politikai döntés azonban a 
quinoxifen engedélyezését eredményezte az EU piacán. A perzisztens szerves szennyező 
anyagokra jellemző tulajdonságai miatt a quinoxifent elsőbbségi veszélyes anyagként kell 
azonosítani.
.
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Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33ar) 79-94-7 201-236-9 TetrabromoBiszfenol A (TBBP-
A)

X

Or. en

Indokolás

A TBBP-A hormonutánzó tulajdonságokkal rendelkező ipari vegyi anyag. 
Endokrinkárosítóként „elsőbbségi veszélyes” anyagként kell azonosítani „azonos szintű 
megítélése” miatt.
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Sorszám CAS-szám EU-szám2 Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes 
anyagnak 
minősül

(33as) 79-94-7 201-236-9 TetrabromoBiszfenol A (TBBP-
A)

X

Or. fr

Indokolás

A TBBP-A hormonutánzó tulajdonságokkal rendelkező (endokrinkárosító) ipari vegyi anyag, 
és így óriási veszélyt jelent a halak, az emberi egészség és a környezet számára. Az OSPAR 
Bizottság felvette a TBBP-A-t az OSPAR-megállapodás elsőbbségi anyagok listájára. A 
TBBP-A-t elsőbbségi veszélyes anyagként kell azonosítani.
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Sorszám CAS-szám EU-szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
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(33at) 21145-77-7 244-240-6 Tonalid (AHTN) X

Or. en

Indokolás

A tonalid olcsó illatanyagként használt policiklikus pézsma. Nem bontható le könnyen 
biológiailag, bioakkumulatív a zsírszövetben és gyanítottan endokrinkárosító. Ezért azt 
fokozatosan ki kell iktatni.


