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cikke alá tartozó esetekben 

 ***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat)  
leadott szavazatok többsége 
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(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.) 
 

 
 
 
 

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez 

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt 
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal. 
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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET 

a talajvíz szennyezés elleni védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról 
(COM(2003)0550 – C6-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Együttdöntési eljárás: első olvasat) 

Az Európai Parlament, 

– tekintettel a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2003)0550)1, 

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint az EK-Szerződés 
 175. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a 
Parlamentnek (C5-0447/2003), 

– tekintettel Eljárási Szabályzata 51. cikkére, 

– tekintettel az Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
jelentésére  és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, valamint a Mezőgazdasági 
Bizottság véleményére (A6-0000/2004), 

1. jóváhagyja a Bizottság módosítást követő javaslatát; 

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen 
módosítani kívánja vagy ha a javaslat helyébe másik szöveget kíván léptetni; 

3. utasítja Elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácshoz és a Bizottsághoz. 

Bizottság által javasolt szöveg 
 

A Parlament módosításai 

módosítás: 1 
1. preambulumbekezdés 

(1) A felszín alatti víz értékes természeti 
erőforrás, melyet minden szennyezéstől 
védeni kellene. 

(1) A felszín alatti víz értékes természeti 
erőforrás, amely állagának romlását meg 
kell akadályozni és melyet minden  
szennyezéstől védeni kell. 

Indokolás 
 

Az új felszín alatti vízügyi irányelvbe teljes egészében át kell venni a 80/68/EGK keretirányelv 
kiindulását, a felszín alatti víz védelmének előkészületi szabályozásainak biztosítása 
                                                 
1 HL C ... / Még nem hirdették ki a HL-ben. 
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érdekében, hogy ezáltal megakadályozzuk illetve korlátozzuk a felszín alatti víz állapotának 
további károsodások általi romlását. 

Helytelen az angol eredeti „kell”-jét „kellené”nek fordítani. Ezt ellenőrizni kell a többi 
szövegben és a többi nyelvi változatban is. 

Módosítás:  2 
2 a. preambulumbekezdés (új) 

 (2a) A felszín alatti víz a legérzékenyebb 
és az EU legnagyobb édesvízkészlete és 
mindenekelőtt a köz ivóvízellátásának fő 
forrása. A szennyezés szintje új 
bevezetések, kibocsátások és károk esetén 
legalább a jó kémiai állapotban lévő 
felszíni vizek szennyezési szintjével 
összehasonlítható kell legyen. A 
szennyezések vagy állapotromlások révén 
gyakran visszafordíthatatlan károk 
következnek be. 

 

Módosítás:  3 
3. preambulumbekezdés 

(3) A környezet és az emberek 
egészségének védelme érdekében a felszín 
alatti vízben el kellene kerülni, meg 
kellene akadályozni vagy csökkenteni 
kellene a káros szennyezőanyagok 
koncentrációját. 

(3) A környezet és az emberek 
egészségének védelme érdekében a felszín 
alatti vízben el kell kerülni, meg kell 
akadályozni vagy csökkenteni kell a 
szennyezőanyagok káros koncentrációját. 

 

Módosítás: 4 
4. preambulumbekezdés 

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 
2000. október 23-i, a vízvédelmi politika 
területén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló 2000/60/EK 
irányelve a felszín alatti víz védelmével és 
fenntartásával kapcsolatos átfogó 
rendelkezéseket tartalmaz. Ezen irányelv 
17. cikke alapján speciális intézkedéseket 
kell hozni a felszín alatti víz 
szennyezésének megakadályozására és 

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 
2000. október 23-i, a vízvédelmi politika 
területén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló 2000/60/EK 
irányelve a felszín alatti víz védelmével és 
fenntartásával kapcsolatos irányadó 
rendelkezéseket tartalmaz. Ama irányelv 
17. cikke alapján speciális intézkedéseket 
kell hozni a felszín alatti víz 
szennyezésének megakadályozására és 
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korlátozására, valamint meg kell határozni 
a jó kémiai állapot megítélésének 
kritériumait és a jelentős és tartósan 
emelkedő tendenciák megállapításának, 
valamint a tendencia megfordulási 
pontjának megállapítására szolgáló 
kritériumokat. 

korlátozására, valamint meg kell határozni 
a jó kémiai állapot megítélésének 
kritériumait és a jelentős és tartósan 
emelkedő tendenciák megállapításának, 
valamint a tendencia megfordulási 
pontjának megállapítására szolgáló 
kritériumokat. 

Indokolás 

Az előzmények szövegkörnyezetéből következik, hogy a 2000/60/EK irányelvnek a felszín alatti 
vízzel kapcsolatos előírásai nem alkotnak átfogó és végleges  szabályozást. 
 

Módosítás: 5 
5. preambulumbekezdés 

(5) Szükség van a minőségi előírások, 
küszöbértékek és értékelési módszerek 
rögzítésére ahhoz, hogy meg lehessen 
határozni a felszín alatti víz jó kémiai 
állapota megítélésének kritériumait. 
 

(5) Szükség van a felszín alatti víz 
minőségi előírások, valamint az értékelési 
módszerek rögzítésére azért, hogy egységes 
norma alapján lehessen megítélni és 
meghatározni a felszín alatti víz és a 
felszín alatti víztest jó kémiai állapotát.  A 
felszín alatti víz védelmére vonatkozó 
minimális követelményeket azonban úgy 
kell kialakítani az Európai Unióban, hogy 
az ne vezessen a verseny torzulásához. 
Azokban az esetekben, amikor a felszín 
alatti víz minőségével kapcsolatos 
előírások betartása jelentős anyagi 
megterhelést jelent a tagállamok számára, 
a Közösségnek anyagilag részt kell 
vállalnia a költségekben e megterhelés 
ellensúlyozására. 

Indokolás 

A felszín alatti víz jó kémiai állapotának 2015 januárjáig elérendő rehabilitációs célként 
kitűzött előírásainak legalább néhány fontos irányadó paraméter és szabályos eset 
tekintetében egységesnek kell lenniük, hogy egyértelmű legyen a kitűzött, 2015-ig elérendő 
rehabilitációs cél és hogy ne torzuljon a verseny az EU-ban. 
 

Módosítás: 6 
5 a. preambulumbekezdés (új) 

 (5a) Olyan intézkedések esetében, melyek 
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a célok elérése érdekében ezen irányelvből 
következnek és amelyek egy telek 
rendeltetésszerű mezőgazdasági és 
erdészeti hasznosítását korlátozzák, az 
ezáltal okozott gazdasági hátrányért 
méltányos ellentételezést kell nyújtani. 

 

Módosítás: 7 
7. preambulumbekezdés 

(7) A 2000/60/EK irányelv 22. cikke (2) 
bekezdése 3. francia bekezdés alapján 
2013. december 22-i hatállyal érvényét 
veszti a Tanács 1979. december 17-i 
80/68/EGK irányelve a felszín alatti víz 
egyes veszélyes anyagok okozta 
szennyezés elleni védelméről. Annak 
érdekében, hogy a 80/68/EGK irányelv 
védőrendszerének folytonossága biztosítva 
legyen a szennyezőanyagoknak a felszín 
alatti vízbe történő közvetett és közvetlen 
bevezetésének vonatkozásában, 
kapcsolódni kell a 2000/60/EK irányelv 
lényeges rendelkezéseihez. 

(7) A 2000/60/EK irányelv 22. cikke (2) 
bekezdése 3. gondolatjel alapján 2013. 
december 22-i hatállyal érvényét veszti a 
Tanács 1979. december 17-i 80/68/EGK 
irányelve a felszín alatti víz egyes 
veszélyes anyagok okozta szennyezés 
elleni védelméről. Annak érdekében, hogy 
biztosítva legyen a 80/68/EGK irányelv 
védőrendszerének folytonossága a 
szennyezőanyagoknak a felszín alatti vízbe 
történő közvetett és közvetlen 
bevezetésének vonatkozásában, 
kapcsolódni kell a 2000/60/EK irányelv 
lényeges rendelkezéseihez, illetve a 
jogállapot fenntartása végett ezeket át kell 
vezetni ebbe az irányelvbe. 

Indokolás 
Egyrészről a 80/68/EGK irányelv szennyezésmegelőző szempontjának teljes átvételéből, 
másrészről a pontosításból következő változtatások. 
 

Módosítás: 8 
7 a. preambulumbekezdés (új) 

 (7a) Ehhez tisztázni kell, milyen anyagok 
esetében kell megakadályozni és 
korlátozni a bevezetést. Eközben 
különösen a problematikus anyagokkal, 
mint például az endokrin anyagokkal(1) 
kapcsolatos tudományos ismereteket 
kiemelten figyelembe kell venni. 

 (1) Lásd ezzel kapcsolatban az Európai 
Parlament 1998. október 20-i, az endokrin 
zavarokat okozó vegyi anyagokkal kapcsolatos 
(HL. C 341., 1998.11.9., 37.o.)  valamint a 
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2000. október 26-i, az ember és a vadon élő 
állatok hormonrendszerét zavaró környezeti 
hormonokkal - anyagokkal kapcsolatos 
közösségi stratégiákról szóló bizottsági 
közleményekre vonatkozó (HL. C 197., 
2001.7.12., 409.o. ) állásfoglalásait. 

Indokolás 

Itt is szükséges a 80/68/EGK irányelv szövegének átvétele, hogy a végrehajtás szempontjából 
kielégítő módon meg legyen határozva különösen a 2000/60/EK irányelv 4.cikk (1) bekezdése 
b) i) pontja és ezen irányelv 6. cikke. 
 

Módosítás: 9 
2. cikk 1. pont 

1. A „küszöbérték” a szennyező anyag 
olyan koncentrációs határértéke a felszín 
alatti vízben, melynek meghaladásánál az 
érintett felszín alatti víztest állapota rossz 
kémiai állapotként osztályozandó. 

1. A „talajvíz minőségi előírásai” a 
szennyező anyag olyan koncentrációs 
értékei a felszín alatti vízben, melyeknek 
meghaladásánál az érintett felszín alatti 
víztest állapota rossz kémiai állapotként 
osztályozandó. 

Indokolás 

Itt nem kellene új fogalmakat bevezetni. Elvben - az EU-jog által már bevezetett - minőségi 
előírásokról vagy célokról van szó. 
 

Módosítás: 10 
2. cikk (3) bekezdés 

3. „A felszín alatti vízbe történő indirekt 
bevezetés” a szennyező anyagoknak a 
szivárgás következtében a talajon vagy az 
altalajon keresztül a felszín alatti vízbe 
történő bevezetése. 

3. „A felszín alatti vízbe történő indirekt 
bevezetés” olyan bevezetés, kibocsátás 
vagy kár, amely - bár nem a 2000/60/EK 
irányelv 2. cikk 32. pontjának értelmében 
vett felszín alatti vízbe történő bevezetésről 
van szó - mégis a felszín alatti víz 
szennyezéséhez vezethet. 

Indokolás 

Ez a fogalom a vízügyi irányelv három fontos alapelvét ragadja ki 

 - a 2. cikk (32) bekezdés átfogó szennyezőanyag-fogalmát  

- a vizi környezetet érő terhelések hasonlóképpen átfogó fogalmát, ahogyan azt a felszíni vizek 
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esetében már rögzítették (16. cikk (6)bekezdés) 

- és a felszín alatti vízbe történő „közvetlen” ill. „direkt bevezetés” már meglevő fogalmával 
együtt ténylegesen lefed minden veszélyforrást. 
 

Módosítás: 11 
2. cikk (3a) bekezdés (új) 

 3a. „Romlás” a szennyezőanyag 
koncentrációjának a felszín alatti vízben 
tapasztalható korábbi helyzethez képesti 
minden csekély, antropogén eredetű és 
tartós megnövekedése. 

Indokolás 

A romlás fogalmát a 4. cikk (1) bekezdés b) i) pontja vezeti be, de nem definiálja, ami 
alkalmat ad az e bekezdés céljával kapcsolatos jelenleg folyó vitára. A definíció azért is 
fontos, mert a romlás fogalmát a 2000/60/EK irányelv két értelemben használja. Egyszer a 
2000/60/EK irányelv 2. cikkében, a „szennyezés” fogalmának definiálásakor veszélyküszöb 
értelemben, amely megkívánja a rossz kémiai állapot jóra történő változtatását. Másrészről 
akkor is használja, amikor a jó állapotban beállott romlást érti alatta, például a 
tendenciaszabályozásnál, a 2000/60/EK irányelv 4. cikk (1) bekezdésének b) iii) pontjában. Itt 
egyértelműsítésre van szükség. 
 

Módosítás: 12 
2. cikk (3b) bekezdés (új) 

 3b. „A történelmi terhek” olyan 
megszüntetett hulladékártalmatlanító 
létesítmények, valamint egyéb telkek, ahol 
hulladékot kezeltek, tároltak vagy raktak 
le (régi lerakódások), valamint 
megszüntetett létesítmények telkei és 
egyéb telkek, ahol olyan szennyező 
anyagokat kezeltek, amelyek 
pontforrásként a talaj és a felszín alatti 
vizek szennyezését idézhetik elő, és eddig 
még nem terjedt ki rájuk az EU-jog.  

Indokolás 

 A „történelmi terhek” kifejezése -, amelyet a fenti szöveg alkalmaz, hogy elkülönítse az olyan 
különösen szennyezett veszélyzónákat, melyek szanálása valószínűleg nem történhet meg 
2015-ig vagy 2027-ig - a tagállamokban nem mindenütt ugyanazt értik és ezért definiálásra 
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szorul. 
 

Módosítás: 13 
3. cikk, címsor 

A felszín alatti víz jó kémiai állapota 
megítélésének kritériumai 

A felszín alatti víztest jó kémiai állapota 
megítélésének és besorolásának 
kritériumai 

Indokolás 

A jó kémiai állapot a felszín alatti víztestekre vonatkozik. Ebben a cikkben nemcsak a 2005-
ben készítendő jelentésről van szó, hanem a következőkben elvégzendő munkákról is. 
 

Módosítás: 14 
3. cikk, bevezetés 

A 2000/60/EK irányelv  5. cikke, valamint 
ezen irányelv II. melléklete 2.1 és 2.2 
szakasza alapján elvégzendő leírás céljából 
egy felszín alatti víztestet, ill. felszín alatti 
víztestek csoportját akkor tekintjük jó 
kémiai állapotúnak, ha: 

A 2000/60/EK irányelv  5. cikke, valamint 
ezen irányelv II. melléklete 2.1 és 2.2 
szakasza alapján elvégzendő leírás céljából 
és 8. cikke, valamint V. melléklete 2.4.5 és 
2.5 szakasza alapján elvégzendő besorolás 
céljából egy felszín alatti víztestet, ill. 
felszín alatti víztestek csoportját akkor 
tekintjük jó kémiai állapotúnak, ha: 

Indokolás 

Magyarázó utalás a 2000/60/EK irányelv előírásaira. Nem általában a felszín alatti vzet, 
hanem a 2000/60/EK irányelv 5. cikke alapján veszélyeztetett felszín alatti víztestet kell 
megvizsgálni és jóként vagy rosszként osztályozni. 
 

Módosítás: 15 
3. cikk a) pont 

(a) ezen irányelv I. melléklete 1. 
oszlopában megnevezett anyagok mért 
vagy megjósolt koncentrációja nem lépi túl 
a 2. oszlopban felsorolt minőségi 
előírásokat; 

(a) ezen irányelv I. melléklete 1. 
oszlopában megnevezett anyagok mért 
koncentrációja nem lépi túl a 2. oszlopban 
felsorolt minőségi előírásokat. 

 Amennyiben egy felszín alatti víztestben 
vagy felszín alatti víztestek csoportjában a 
szennyezőanyagok természetes, geogén 
eredetű tartalma - mely szennyezőanyagok 
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esetében az I. melléklet alapján 
rendelkezésre áll a felszín alatti 
vízminőségi előírás, vagy a II. melléklet 
alapján egy kiegészítő nemzeti felszín 
alatti vízminőségi előírást vezettek le  - 
ezen értékek felett van, akkor a 
természetes tartalom minősül a felszín 
alatti víz minőségi normájának.. 

Indokolás 

A mondat szükséges szabályozást vezet be a felszín alatti vizek természetes tartalmaival 
kapcsolatban, az úgynevezett „háttérértékeket”. Miután a minőségi előírások levezetésénél 
nem lehet tekintetbe venni az Európában nagyon különböző természetes tartalmakat, rögzíteni 
kell, mi történik, ha már a természetes tartalmak meghaladják a minőségi előírásokat. 
Amennyiben egy felszín alatti víztestnél vagy felszín alatti víztestek csoportjánál ez az eset 
forog fenn, a magasabb természetes tartalmak számítanak minőségi előírásnak. Annak 
megakadályozására, hogy olyan területeken, ahol a természetes tartalmak a minőségi 
előírások felett vannak, előszeretettel alkalmazzanak vagy tároljanak szennyező anyagokat, 
meg kell akadályozni a felszín alatti vízben a szennyezőanyagok felhalmozódását. 
 

Módosítás: 16 
3. cikk (1 a) bekezdés (új) 

 A felszín alatti víz jó kémiai állapotára 
vonatkozó minőségi előírások a 
2000/60/EK irányelv 2. cikke 33. 
pontjában a szennyezés fogalma 
meghatározásának konkretizálására 
használt humán és ökotoxikológiai 
kritériumokat veszik alapul. 

Indokolás 
Nem elfogadható a Bizottság magyarázata azzal kapcsolatban, hogy hiányzó adatok miatt 
nem tudnak további, a jó kémiai állapotra vonatkozó minőségi előírást javasolni.  Ez a 
tagállamokra is vonatkozna, mivel a Bizottság ebben a tagállamok adataira támaszkodik. 

A problémát sokkal inkább a jó kémiai állapottal kapcsolatos túlságosan is szigorú célkitűzés 
okozza. A célkitűzésnek a szennyezés 2000/60/EK irányelvben definiált fogalomához és az 
abból levezetendő minőségi előírásokhoz kell igazodnia. Ezt írja elő a fent említett irányelv 
17. cikke is. Az ilyen értékek nem a felszín alatti víz állapotának természetes értékeit veszik 
alapul, melyek a hidrogeológiai viszonyoktól függően valóban nagyon különbözőek lehetnek, 
hanem a veszélyelhárítás értelmében vett szennyezésfogalmat. Ebből azonban egységes, 
minden felszín alatti vízvezetőre érvényes, humán és ökotoxikológiailag megalapozott 
értékeket lehet levezetni.  

A felszín alatti víz védelmében elsőbbséget élveznek a felszín alatti víz (eljövendő) bevezetések 
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és károsodások okozta minőségi romlásának megakadályozását célzó, szigorú 
szennyezésmegelőzést előirányzó 6. cikk előírásai, míg az itt felsorolt szabályozások a (régi) 
fennálló szennyezésekre vonatkoznak.  Ezzel kapcsolatban biztosítani kell, hogy a költségek ne 
legyenek aránytalanul magasak. 
 

Módosítás: 17 
3. cikk (1b) bekezdés (új) 

 A normák betartásának kiértékelése a 
felszín alatti víztest ill. a felszín alatti 
víztestek csoportja - melyet/melyeket a 
2000/60/EK irányelv 5. cikke szerint 
végrehajtandó analízis alapján 
veszélyeztetettnek minősítettek - adott 
mintavételi területére vonatkozó ellenőrző 
értékek számtani átlagainak 
összehasonlításával történik. A egyes 
mérőhelyen mért, az előírásokat be nem 
tartó értékek csak akkor döntőek a 
besorolás szempontjából, ha e mérőhely 
az I. melléklet A része szerinti szakmai 
vizsgálat alapján mérvadó a felszín alatti 
víztest vagy annak egy része terhelésével 
kapcsolatban. 

Indokolás 

Az irányelvnek központi eleme a felszín alatti víztest mérési eredmények alapján történő 
besorolása,  jó vagy rossz állapotúvá nyilvánítása. Ezért egyértelműen szabályozni kell, 
hogyan történjen ez a besorolás. Az (1 b) bekezdés ezen szövegrésze az I. melléklet  22. 
lábjegyzetében van. Jelentősége miatt be kellene venni a 3. cikk szövegébe. A kiegészítésnek 
egyértelművé kell tennie, hogy a norma egy adott mérőhelyen történő túllépéséker ellenőrizni 
kell, hogy az így kapott eredmény a teljes felszín alatti víztest vonatkozásában is érvényes-e. 
Amennyiben a mérési hely nem reprezentálja a felszín alatti víztestet vagy legalábbis annak 
egy részét, akkor az eredmény nem kerül felhasználásra. Tehát egy felszín alatti víztest 
besorolásakor mindig szükség van a szakértők ítéletére is. 
 

Módosítás: 18 
4. cikk címsor 

Küszöbértékek A nemzeti szinten, a vízgyüjtőterületek 
szintjén, vagy a felszín alatti víztestek, 
vagy azok csoportainak szintjén 
meghatározott felszín alatti víz 
minőségére vonatkozó előírások 
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Indokolás 

Itt nem kellene új fogalmat bevezetni. 
 

Módosítás: 19 
4. cikk (1) bekezdés 

1. A 2000/60/EK irányelv 5. cikke és az 
ugyanezen irányelv II. melléklet 2.1 és 2.2 
szakasza szerint elvégzendő karakterizálás 
alapján a tagállamok 2005. decemberéig 
22-ig ezen irányelv II. melléklete szerinti 
eljárás alapján és a gazdasági és szociális 
költségek figyelembevételével 
küszöbértékeket szabnak meg minden 
olyan további szennyezőanyaggal 
kapcsolatban, amely felségterületükön 
hozzájárul ahhoz, hogy egy felszín alatti 
víztest vagy azok csoportja a veszélyezetett 
felszín alatti víztestek közé kerüljön 
besorolásra. A tagállamok legalább az 
ezen irányelv III. melléklet A.1 és A.2 
részében megnevezett szennyezőanyagok 
küszöbértékeit rögzítik. Ezeket a 
küszöbértékeket többek között a felszín 
alatti víz állapotának a 2000/60/EK 
irányelv 5. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően történő ellenőrzésekor 
használják. 

1. Amennyiben szükséges, a tagállamok a 
3. cikk és a II. melléklet előírásai szerint 
kiegészítő, a  felszín alatti víz minőségére 
vonatkozó előírásokat szabhatnak meg 
minden olyan további szennyezőanyaggal 
kapcsolatban, amely felségterületükön 
mérvadóan hozzájárul ahhoz, hogy egy 
felszín alatti víztestet vagy azok csoportját 
a veszélyezetett felszín alatti víztestek közé 
kelljen besorolni. Ezeket a felszín alatti víz 
minőségére vonatkozó előírásokat többek 
között a felszín alatti víz állapotának a 
2000/60/EK irányelv 5. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően történő 
ellenőrzésekor használják. 
 

Ezeket a küszöbértékeket nemzeti szinten, 
a vízgyűjtőterületek szintjén, vagy a felszín 
alatti víztestek vagy azok csoportainak 
szintjén lehet meghatározni. 

Ezeket a felszín alatti víz minőségére 
vonatkozó előírásokat nemzeti szinten, a 
vízgyűjtőterületek szintjén, vagy a felszín 
alatti víztestek vagy azok csoportainak 
szintjén lehet meghatározni. 

Indokolás 

Az előzményekből következő változtatás a küszöbérték fogalmának törlése miatt, valamint a 
mellékletek változtatása, a III. mellékletből az I. mellékletbe átvett anyagparaméterek miatt. A 
nemzeti minőségi előírások kritériumai már a 2000/60/EK irányelv V 2.3.5 mellékletéből, ill. 
3. cikkéből kiderülnek. 
 
 

Módosítás: 20 
4. cikk (2) bekezdés 
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2. A tagállamok legkésőbb 2006. június 
22-áig eljuttatják a Bizottsághoz mindazon 
szennyezőanyagoknak a listáját, melyek 
esetében küszöbértékeket határoztak meg. 
A tagállamok minden e listán szereplő 
szennyezőanyaggal kapcsolatban 
rendelkezésre bocsátják ezen irányelv III. 
melléklete B részében leírt információkat. 

2. A tagállamok legkésőbb 2006. június 
22-áig eljuttatják a Bizottsághoz mindazon 
szennyezőanyagoknak a listáját, melyek 
esetében a felszín alatti víz minőségére 
vonatkozó minőségi előírásokat 
határoztak meg. A tagállamok minden e 
listán szereplő szennyezőanyaggal 
kapcsolatban rendelkezésre bocsátják ezen 
irányelv III. melléklete B részében leírt 
információkat. 

Indokolás 

Az előzményekből következő változtatás. 
 

Módosítás: 21 
4. cikk (3) bekezdés 

3. A Bizottság a tagállamoktól a (2) 
bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott 
információkat alapul véve jelentést tesz 
közzé, melyhez adott esetben ezen irányelv 
I. mellékletének módosításáról szóló, 
irányelvre vonatkozó javaslatot csatol.   

törölve 

A Bizottság a jelentés közzététele és 
mindennemű, ezen irányelv I. 
mellékletének módosítására vonatkozó 
jogalkotási javaslat elfogadása előtt 
beszerzi a 2000/60/EK irányelv 16. cikk 
(5) bekezdésében megnevezett bizottság 
véleményét. 

 

Indokolás 

 Egy új, a 4a cikk beillesztése (felülvizsgálati záradék) 
 

Módosítás: 22 
4a. cikk (új) 

 4 a. cikk 

 A közösségi szinten meghatározott, a 
feslzín alatti víz minőségére vonatkozó 
előírások listájának  felülvizsgálata 
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 Először a 4. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően a határidő után három évvel, 
a továbbiakban pedig hat évenként: 

 - a Bizottság felülvizsgálja a közösségi 
szinten meghatározott  felszín alatti víz 
minőségére vonatkozó előírások listáját (I. 
melléklet), mindenekelőtt a tagállamok 
által a 4. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően rendelkezésre bocsátott 
információk alapján, a tudományos és 
műszaki előrelépések alapján és a 
2000/60/EK irányelv 16. cikk (5) 
bekezdésében megnevezett bizottság 
véleménye alapján; 

 - a Bizottság összefoglaló jelentést készít 
és szükség esetén a Szerződés 251. cikke 
eljárásának megfelelően a 
szennyezőanyagok és / vagy a 
hozzátartozó szennyezőanyag-
koncentrációk listájának 
megváltoztatásáról szóló irányelvre 
vonatkozó javaslatot nyújt be. 

Indokolás 

Ennek a cikknek az a feladata, hogy biztosítsa a szennyezőanyag-listák és minőségi előírások 
rendszeres időközönkénti felülvizsgálatát és az Európai Parlamentnek a jogalkotásba történő 
bevonását. 
 

Módosítás: 23 
5. cikk (2) bekezdés 

Ha a felszín alatti víztestekben a 
szennyezőanyag koncentrációjának 
jelentős és tartósan emelkedő tendenciája 
figyelhető meg, akkor a tagállamok a 
2000/60/EK irányelv 11. cikkében említett 
intézkedésprogram segítségével 
igyekeznek megfordítani a tendenciát, 
hogy lépésről lépésre csökkentsék a felszín 
alatti víz szennyezettségét.  

Ha a felszín alatti víztestekben a 
szennyezőanyag koncentrációjának 
jelentős és tartósan emelkedő tendenciája 
figyelhető meg és a koncentráció 
meghaladja a megfordulási pontot, akkor 
a tagállamok a 2000/60/EK irányelv 11. 
cikkében említett intézkedésprogram 
segítségével igyekeznek megfordítani a 
tendenciát, hogy lépésről lépésre 
csökkentsék a felszín alatti víz 
szennyezettségét és megakadályozzák 
további romlását.  
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Indokolás 

Szerkesztői kiigazítások a 2000/60/EK irányelv alapján (Vízkeretirányelv).  
 

Módosítás: 24 
6. cikk (1) bekezdés 

Az alapvető intézkedések 
kiegészítéseképpen a 2000/60/EK irányelv 
11. cikk (3) bekezdése szerint a tagállamok 
gondoskodnak arról, hogy a 
vízgyűjtőterületekre vonatkozó  
intézkedési programok kiterjedjenek 
minden, a nevezett irányelv VIII. 
melléklete 1-6. pontjai alatt felsorolt 
szennyezőanyagnak a felszín alatti vizekbe 
történő közvetlen bevezetésének 
megakadályozását szolgáló intézkedésekre 
is. 
 

A 2000/60/EK irányelv 4. cikk (1) 
bekezdés b) i) pontjában kifejtett cél 
megvalósításának érdekében, mely szerint 
meg kell akadályozni vagy el kell kerülni 
a szennyezőanyagoknak a felszín alatti 
vízbe történő közvetlen bevezetését, a 
tagállamok a 2000/60/EK irányelv 11. 
cikke szerinti program végrehajtásakor és 
különösen a 11. cikk (3) bekezdés g) és h) 
pontjai szerinti alapvető intézkedéseknél 
és ugyanezen cikk (3) bekezdés j) pontja 
szerinti közvetlen bevezetésekre vonatkozó 
előírások sérülése nélkül gondoskodnak 
arról, hogy 

 a) megakadályozzák a jelen irányelv I. és 
III. melléklete szerinti bizonyos 
szennyezőanyagoknak a felszín alatti 
vízbe történő közvetett bevezetését és 

 b) a legjobb környezetvédelmi gyakorlat 
alkalmazása és a legjobb rendelkezésre 
álló technika bevetése révén annyira 
korlátozzák más szennyezőanyagok 
közvetett bevezetését, hogy a jelen irányelv 
(2a) bekezdésével összhangban 
elkerülhető és megakadályozható legyen a 
felszín alatti víz minőségének romlása. 

Indokolás 
Mindenekelőtt a közvetett bevezetésekkel szemben ugyanazokat a követelményeket kell 
támasztani, mint a közvetlen bevezetésekkel szemben, azaz nem engedhető meg a jó kémiai 
állapot határáig történő feltöltés. Ez ellentmond a 2000/60/EK irányelv 5. cikke 
tendenciaszabályozásának és a 4. cikk (1) bekezdés b) i) pontja előírásainak, valamint a 
2013-ig érvényben lévő 80/68/EGK irányelvnek.  

Ezért ezen irányelv 6. cikkének a 80/68/EK irányelv szigorú szennyezésmegelőző elvének 
értelmében pontosítania kell és ki kell egészítenie a 4. cikk (1) bekezdés b) i) pontját. A 
szennyezésmegelőzésből kifolyólag úgy kell korlátozni a megengedett bevezetéseket, hogy az 
ember által messzemenően nem terhelt felszín alatti víz védelme biztosítva legyen és meg 
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lehessen akadályozni az állapotromlást. 
 
 

Módosítás: 25 
6. cikk (2) bekezdés 

A 2000/60/EK irányelv VIII. melléklete 7-
12. pontjai alatt megnevezett 
szennyezőanyagok vonatkozásában az 
ezen irányelv 11. cikk (3) bekezdés szerinti 
intézkedésprogramjába fel kell venni azt a 
rendelkezést is, hogy a felszín alatti vízbe 
történő bevezetést csak abban az esetben 
lehet engedélyezni, ha a bevezetés nem 
veszélyezteti a felszín alatti víz jó kémiai 
állapotának elérését. 

Az (1) bekezdés a más területekről 
származó, a felszín alatti víz védelmét 
szolgáló, a felszín alatti víz minőségére 
vonatkozó előírások sérelme nélkül nem 
vonatkozik  

 a) a háztartási szennyvíznek a különálló 
lakóhelyek derítőjéből történő bevezetések 
és 

 b) egyéb bevezetések, melyek olyan 
csekély mennyiségben és koncentrációban 
tartalmaznak szennyezőanyagokat, hogy 
kizárható a veszélye a felszín alatti víz 
minőségének negatív befolyásolására 

 c) a felszín alatti vizeknek a köz felszín 
alatti vízgazdálkodása céljából történő 
mesterséges dúsítás érdekében 
bevezetendő víz 

 Az a)-tól C)-ig pontok abban az esetben 
érvényesek, hogy legalábbis a legjobb 
rendelkezésre álló technika kerül 
alkalmazásra a bevezetések, kibocsátások 
és károk minimalizálására és a felszín 
alatti víz állapotromlásának 
korlátozására, és nem részesülnek jelentős 
mértékben a felszín alatti víz pontforrások 
általi terhelésében. 

Indokolás 
  A 80/86/EGK irányelv már tartalmazza a fent nevezett mentesítési szabályozásokat. A 
szubszidiaritás elve értelmében nem vállalható, hogy egy EU-irányelv minden egyes apró 
részlettel foglalkozzon.  Ha a jelenleg érvényben levő 80/86/EGK irányelv 2013-ben 
megszűnik, szabályozási hiányosságok keletkeznének, ha ez a szövegrész nem kerülne 
átvételre. 
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. 

Módosítás: 26 
6. cikk (2 a) bekezdés (új) 

 A (2) bekezdésben foglalt intézkedéseket 
csak akkor szabad meghozni, ha a 
tagállamok illetékes hatóságai 
megállapították, hogy biztosítva van a 
felszín alatti víz  felügyelete és különösen 
a minősége. 

Indokolás 
 

A 80/68/EGK irányelvnek a felszín alatti vizet veszélyeztető bevezetésekre és létesítményekre 
vonatkozó ellenőrző kikötése eddig nem került átvételre a 2000/68/EK vagy jelen irányelvbe, 
pedig a megelőző szabályozás teljes megvalósításának legfontosabb eszköze. A 2000/60/EK 
irányelv 8. cikke szerinti ellenőrzés csak a felszín alatti víztest állapotának általános minőségi 
ellenőrzésére szolgál, az ilyen károsodásokra rendszerint nem terjed ki. A létesítményekből 
történő bevezetések, kibocsátások és károk ellenőrzésére szolgáló úgynevezett 
terhelésmérőhelyek szintén nem reprezentálják egy felszín alatti víztest állapotát. 

. 

Módosítás: 27 
6. cikk (2b) bekezdés (új) 

 A történelmi terhekből adódó jelentős 
közvetlen és közvetett bevezetéseket a 
nemzeti rendelkezések alapján kell 
értékelni. A 2000/60/EK irányelv 13. cikke 
szerinti gazdálkodási tervbe fel kell venni 
a történelmi terhek értékelésének és 
szanálásának kritériumait. Az eszerint 
levezetett szanálási programoknak 
arányos ráfordítással elérhető szanálási 
célokat, de legalábbis a szennyezés 
további kiterjedésének megakadályozását 
kell kitűzniük. A 2000/60/EK irányelv 4. 
cikk (4) (5) bekezdése változatlan marad. 

Indokolás 

A történelmi terhekre vonatkozó külön szabályozások ésszerű eszközöknek számítanak, mivel 
általuk kikerülhető az a probléma, hogy egy pontforrás befolyását egy egész felszín alatti 
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víztestre kiterjesszük. Ennek megfelelő szabályozást kellene felvenni az irányelvre vonatkozó 
javaslatba. A külön szabályozást csak már meglevő történelmi pontforrás miatt lehet 
elrendelni. Emellett csak olyan pontforrásokat szabad figyelembe venni, amelyek a felszín 
alatti vizekre jelentős terhelést jelentenek. Ezen kívül a gazdálkodási tervbe felveendő nemzeti 
előírások szerint kellene meghatározni a jelentős pontforrások felderítésének, azok károssága 
megítélésének kritériumait, a specifikus ellenőrzést, valamint dönteni arról, mikortól és 
hogyan történjen a pontforrás szanálása. 
 

Módosítás: 28 
6. cikk (2c) bekezdés (új) 

 A tagállamok eljuttatják a 2000/60/EK 
irányelv 11. cikke szerinti jelentések 
kiegészítésében a (2) bekezdés szerinti 
kivételek összefoglalását. 

Indokolás 

Az előzményekből következő változtatás. Ezekre az adatokra a 11. cikkben eddig nem volt 
szükség. A 6. cikk jelenlegi megfogalmazását ki kell cserélni a 24-28. számú indítványokkal, 
különben fennáll a veszélye annak, hogy engedélyezésre kerülnek a jó kémiai állapotig történő 
feltöltés céljával történő közvetett bevezetések. Ez ellentmondana a 80/68/EGK irányelvnek és 
a 2000/60/EK irányelv 4. cikk (1) bekezdés b) i) pontjának, valamint jelen irányelv 6. cikk (1) 
bekezdésének. 
 

Módosítás: 29 
I. melléklet cím 

A FELSZÍN ALATTI VÍZ MINŐSÉGI 
ELŐÍRÁSAI 

JÓ KÉMIAI ÁLLAPOT  – A FELSZÍN 
ALATTI VÍZ MINŐSÉGI ELŐÍRÁSAI 

Indokolás 

Az I. mellékletbe új, A rész került beillesztésre. 
 

Módosítás: 30 
I. melléklet A rész (új) 

 A. A veszélyeztetett felszín alatti víztest 
besorolása és megítélése 

 Miután rendelkezésre áll az egyes 
mérőhelyek 3. cikk (1-3) bekezdéseinek 
előírásai alapján történő megítélésének és 
besorolásának eredménye, a 2000/60/EK 
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irányelv 5. cikke alapján megtörténik a 
besorolás, veszélyeztetett felszín alatti 
víztestként vagy felszín alatti víztestek 
veszélyeztettt csoportjaként. 

 A jó kémiai állapotúként besorolt 
mérőhelyek részesedése akkor mérvadó az 
összes felszín alatti víztest besorolása és a 
felszín alatti víztestek csoportjára nézve, 
ha a normabetartás legalább a felszín 
alatti víztest vagy a felszín alatti víztest 
csoportja felületének 70%-ára igazolható 
és/vagy ha a felszín alatti víztesten belül 
legfeljebb 30km2 terhelt szennyezett 
zónaként. 

Indokolás 
 

Ezt az új A részt a (B résszé alakuló) táblázat elé kell beilleszteni. Ezekkel az irányelvekkel 
már a felszín alatti víztestek jó vagy rossz kémiai állapotúként való besorolására vonatkozó 
végleges eljárás alapvonalait kell szabályozni. Ez a 2000/60/EK irányelv V. 2.4.5. 
mellékletében nincs véglegesen szabályozva. Jelen irányelv I. melléklete 2. lábjegyzetéből ki 
lehetne hagyni, hogy már egy rossz mérőhely is elegendő ahhoz, hogy az egész felszín alatti 
víztestet rosszként kelljen besorolni. Ez nem állja meg a helyét, ha az illető mérőállomás 
adatai nem reprezentálják a felszín alatti víztest egészét vagy annak lényeges részét.  

A 3. cikk szabályozása még nem kielégítő az egységes végrehajtáshoz. A 70%/ 30% ill. a 
legalább 30 km2 értékek „mérvadóként” való elismerése a jó/ rosszként ill. rosszként való 
besorolásná, azt biztosítja, hogy konkrét eljárás álljon rendelkezésre a besorolásnál. A 
minimális 30 km2 felület megadása megakadályozza továbbá, hogy a különböző nagyságú 
felszíni víztesteknél az eredményeket továbbítsák. 
 

Módosítás: 31 
I. melléklet táblázat cím (új) 

 B. A jó kémiai állapot minőségi előírásai 
 

Módosítás: 32 
I. melléklet táblázat 1. sor 

Észrevételek Észrevételek 

A minőségi előírás minden felszín alatti 
víztestre vonatkozik, kivéve a 91/676/EGK 

A minőségi előírás minden felszín alatti 
víztestre vonatkozik, kivéve a 91/676/EGK 
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irányelv alapján nitrátérzékenynek 
nyilvánított területeket. Ezekre a 
területekre a 2000/60/EK irányelv 4. cikk 
(1) (c) vonatkozik. 

irányelv alapján nitrátérzékenynek 
nyilvánított területeket. Ezekre a 
területekre a 2000/60/EK irányelv 4. cikk 
(1) bekezdés c) pontja vonatkozik. 

Indokolás 
Ez a táblázat az I. melléklet B része lesz. Mint azt a 3. cikk már kimondta, szükség van a 2015-
ig elérendő jó kémiai állapottal kapcsolatban egy egész Európában egységes szabvány 
megadására, hogy meg lehessen akadályozni a környezeti dömpinget és az egyenlőtlen 
versenyfeltételek kialakulását. Ennek érdekében átvételre kerültek a III. melléklet legkisebb 
paraméterei. A koncentrációs értékek humán és ökotoxikológiai szempontból megalapozottak 
és jelzik a szennyezés veszélyét, vagyis a rossz állapotba történő átmenetet. 

Felvételre került továbbá a peszticidek hatóanyagaikkal együtti összegének paramétere is, 
mivel a terhelés gyakran nem csak egy peszticidre vezethető vissza. 
 
 

Módosítás: 33 
I. melléklet táblázat 2a-tól 2i sorokig (új) 

peszticid hatóanyagok 
összesen 

0,5 µg/l 
 

A peszticidek összege beleértve a hatékony 
metabolitot.  

ammónium 0,5 mg/l 

arzén 10 µg/l 

kadmium 1,0 µg/l 

klorid 250 mg/l 

ólom 10 µg/l 

higany 0,2 µg/l 

szulfát 240 mg/l 

alumínium 0,2 mg/l 

Az olyan anyagok vagy ionok minimum 
listája, melyek természetes módon vagy emberi 
tevékenység következtében előfordulnak. 

 

Indokolás 
 

Ez a táblázat az I. melléklet B része lesz. Mint azt a 3. cikk már kimondta, szükség van a 2015-
ig elérendő jó kémiai állapottal kapcsolatban egy egész Európában egységes szabvány 
megadására, hogy meg lehessen akadályozni a környezeti dömpinget és az egyenlőtlen 
versenyfeltételek kialakulását. Ennek érdekében átvételre kerültek a III. melléklet legkisebb 
paraméterei. A koncentrációs értékek humán és ökotoxikológiai szempontból megalapozottak 
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és jelzik a szennyezés veszélyét, vagyis a rossz állapotba történő átmenetet. 

Felvételre került továbbá a peszticidek hatóanyagaikkal együtti összegének paramétere is, 
mivel a terhelés gyakran nem csak egy peszticidre vezethető vissza. 
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Módosítás: 34 
I. melléklet 1 a táblázat (új)

anyag  az ember által előállított szintetikus anyagok 
minimum listája 

triklóretilén 
tetraklóretilén 
 

10 µg/l 

10 µg/l 

 

 

Indokolás 

Lásd: 32. módosítás 
 

Módosítás: 35 
I. melléklet 22. lábjegyzet 

22 A normák betartásának kiértékelése a 
felszín alatti víztest ill. a felszín alatti 
víztestek csoportja - melyet/melyeket a 
2000/60/EK irányelv 5. cikke szerint 
végrehajtandó analízis alapján 
veszélyeztetettnek minősítettek - adott 
mintavételi területére vonatkozó ellenőrző 
értékek számtani átlagainak 
összehasonlításával történik. 

törölve 

Indokolás 

A szöveg a 3. cikk (1 b) bekezdésben újként került bevezetésre és kiegészítésre. 
 

Módosítás: 36 
II. melléklet (2) bekezdés 

A megítélési eljárás különösen a következő 
aspektusokkal foglalkozik 

 

1. A megítélési eljárás különösen azokkal 
az információkkal foglalkozik, melyeket a 
jellemzőknek a 2000/60/EK irányelv 5. 
cikke és azon irányelv II. melléklet 2.1 és 
2.2 szakaszai szerinti meghatározása 
szolgáltat;  

(a) azon információk, melyeket a 
jellemzőknek a 2000/60/EK irányelv 5. 
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cikke és ezen irányelv II. melléklet 2.1 és 
2,2 szakaszai szerinti meghatározása 
szolgáltat;  

 2. A nemzeti szinten meghatározandó, a 
felszín alatti víz minőségére vonatkozó 
előírások levezetése a következő 
kritériumok szerint történik: 

(b) környezetminőségi célok és egyéb, 
nemzeti, európai vagy nemzetközi szinten 
létező vízvédelmi normák; 

(a) környezetminőségi célok és egyéb, 
nemzeti, európai vagy nemzetközi szinten 
létező vízvédelmi normák; 

(c) minden, a szennyezőanyagokra vagy 
rokon anyagokra vonatkozó releváns 
toxikológiai, ökotoxikológiai, perzisztens 
és bioakkumulációs képességgel 
kapcsolatos információ; 

(b) minden, a szennyezőanyagokra vagy 
rokon anyagokra vonatkozó releváns 
toxikológiai, ökotoxikológiai, perzisztens 
és bioakkumulációs képességgel 
kapcsolatos információ. 

(d) az olyan szennyezőanyagok becsült 
mennyisége és koncentrációja, melyek a 
felszín alatti víztestből kerülnek át az azzal 
összeköttetésben lévő felszíni vizekbe 
és/vagy függő terresztrikus 
ökoszisztémákba; 

 

(e) a (d) pontban meghatározott 
szennyezőanyagok mennyiségének és 
koncentrációjának becsült kihatása az 
összeköttetésben lévő felszíni vizekre és a 
függő terresztrikus ökoszisztémákra; 

 

(f) a (d) és (e) pontokon alapuló értékelés, 
hogy vajon a szennyezőanyagoknak a 
felszín alatti víztestben tapasztalható 
koncentrációja ahhoz vezet-e, hogy az 
összeköttetésben lévő felszíni vizeknél nem 
érhetőek el a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikkében meghatározott környezeti célok, 
vagy pedig e felszín alatti víztestek 
ökológiai vagy kémiai minősége 
jelentősen romlik, vagy jelentősen 
károsodik a közvetlenül az adottt felszín 
alatti víztesttől függő terresztrikus 
ökoszisztéma.  

 

Indokolás 

A tagállamok minőségi előírásokkal egészíthetik ki a felszín alatti víztestek megítélésénél a 
nemzeti szinten jelentősnek és meghatározónak elismert paraméterek I. mellékletének 
anyagait. 
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A nemzeti minőségi előírások levezetésének egész Európában egységesen kell történnie. A 
levezetésre alkalmasak a megfelelő szennyezőanyaggal kapcsolatos humán és ökotoxikológiai 
ismeretek, valamint a már meglevő környezetminőségi célkitűzések. Ez a 2000/60/EK irányelv 
35. fogalommeghatározásával kapcsolatos V. melléklet 2.3.2. szám második 
franciabekezdéséből vezethető le. 

A minőségi előírások levezetésénél más kritériumok nem játszhatnak szerepet. A szállítmányok 
vizsgálata és a, pl. a felszín feletti vizekre vagy a vidék ökoszisztémájára való szokatlan 
hatások megítélése az ellenőrzés érdekében és a levezetésnél szükséges intézkedések 
érdekében történik. 
 
 

Módosítás: 37 
III. melléklet cím 

A felszín alatti víz szennyezőanyagainak 
küszöbértékei 

Felszín alatti vízminőségi előírások a 
felszín alatti víz szennyező anyagaira 

 

Módosítás: 38 
III. melléklet A.1 rész 

. A.1 rész törölve 

Indokolás 

Mivel a III. melléklet A része átkerült az I. mellékletbe, a III. mellékletnek már csak az 
információs kötelezettségekre vonatkozó B része marad meg. 
 

Módosítás: 39 
III. melléklet A.2 rész 

 A.2 rész törölve 

Indokolás 

Mivel a III. melléklet A része átkerült az I. mellékletbe, a III. mellékletnek már csak az 
információs kötelezettségekre vonatkozó B része marad meg. 
 

Módosítás: 40 
III. melléklet B rész bevezetés 

A tagállamok ezen irányelv 4. cikk (2) A tagállamok ezen irányelv 4. cikke és II. 



 

PR\545657HU.doc 27/37 PE 349.868v01-00 

 HU 

bekezdése és II. melléklet 2. szakasza 
szerint minden, a veszélyeztetett felszín 
alatti víztestre jellemző szennyezőanyaggal 
kapcsolatban legalább a következő 
információkat bocsátják rendelkezésre: 

melléklet (1) bekezdése szerint minden a 
veszélyeztetett felszín alatti víztestre 
jellemző szennyezőanyaggal és a nemzeti 
felszín alatti víz minőségére vonatkozó, a 
jó kémiai állapotra bevezetett előírással  
kapcsolatban legalább a következő 
információkat bocsátják rendelkezésre: 

Indokolás 

A megváltozott cikkből és a megváltozott II. mellékletből következő változtatások. 
 

Módosítás: 41 
III. melléklet B rész (1.1) bekezdés 

1.1 Adatok az olyan felszín alatti víztestek 
számáról, amelyeket többek között a 
kiválasztott szennyezőanyagok megléte 
miatt veszélyeztetettként soroltak be. 

1.1 Adatok az olyan felszín alatti víztestek 
számáról, amelyeket a nemzeti szinten a 
felszín alatti víz minőségére vonatkozó 
előírásokban meghatározott 
szennyezőanyagok megléte miatt 
veszélyeztetettként soroltak be. 

Indokolás 

A kiegészítésnek egyértelművé kell tennie, hogy ezen irányelv kibocsátásával nem kell 
átdolgozni a 2005-ös évre szóló teljes leltárt, hanem csak azon felszín alatti víztestekről ill. 
paraméterekről kell jelentést készíteni, amelyekkel kapcsolatban nemzeti minőségi normákat 
állapítottak meg. 
 

Módosítás: 42 
III. melléklet B rész (1.2) bekezdés 

1.2 Adatok minden veszélyeztetettként 
besorolt felszín alatti víztesttel 
kapcsolatban, különösen a víztest 
méretéről, a felszín alatti víztest és a vele 
összeköttetésben lévő felszíni vizek és 
függő terresztrikus ökoszisztémák, 
valamint a természetesen előforduló 
szennyezőanyagok esetében a felszín alatti 
víztestek háttértértékei. 

1.2 Adatok minden ezért 
veszélyeztetettként besorolt felszín alatti 
víztesttel kapcsolatban, különösen a víztest 
méretéről, a felszín alatti víztest és a vele 
összeköttetésben lévő felszíni vizek és 
függő terresztrikus ökoszisztémák, 
valamint a természetesen előforduló 
szennyezőanyagok esetében a felszín alatti 
víztestek háttértértékei. 

Indokolás 

  A kiegészítésnek egyértelművé kell tennie, hogy ezen irányelv kibocsátásával nem kell 
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átdolgozni a 2005-ös évre szóló teljes leltárt, hanem csak azon felszín alatti víztestekről ill. 
paraméterekről kell jelentést készíteni, amelyekkel kapcsolatban nemzeti minőségi normákat 
állapítottak meg. 

 
 

Módosítás: 43 
III. melléklet B rész (2) bekezdés bevezetés 

2. A küszöbértékek meghatározásával 
kapcsolatos információk 

2. A a felszín alatti víz minőségére 
vonatkozó előírások meghatározásával 
kapcsolatos információk 

Indokolás 

Az előzményekből következő változtatás. 
 

Módosítás: 44 
III. melléklet B rész (2.1) bekezdés 

2.1 Azon küszöbértékek közlése, amelyek 
nemzeti szinten, a vízgyűjtőterületek 
szintjén vagy a felszín alatti víztestek vagy 
azok csoportjainak szintjén érvényesek. 

2.1. Azon a felszín alatti víz minőségére 
vonnatkozó előírások közlése, amelyek 
nemzeti szinten, a vízgyűjtőterületek 
szintjén vagy a felszín alatti víztestek vagy 
azok csoportjainak szintjén érvényesek. 

Indokolás 

Az előzményekből következő változtatás. 
 

Módosítás: 45 
III. melléklet B rész (2,2) bekezdés 

2.2 A küszöbértékek és a természetesen 
előforduló anyagok háttérértékeinek 
viszonya. 

2.2 A felszín alatti víz minőségére 
vonatkozó előírások és a természetesen 
előforduló anyagok háttérértékeinek 
viszonya. 

Indokolás 

Az előzményekből következő változtatás. 
 

Módosítás: 46 
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III. melléklet B rész (2.3) bekezdés 

Adatok a küszöbértékek 
meghatározásánál keletkező gazdasági és 
szociális költségekkel kapcsolatban  

törölve 

Indokolás 

A költségek figyelembevételének ezen a ponton nem szabad szerepet játszania. A jogállamiság 
alapelvei szerint ezeket az intézkedéseknél kell figyelembe venni. 
 

Módosítás: 47 
IV. melléklet (1.1) bekezdés 

1.1 Az ellenőrzőprogram a 2000/60/EK 
irányelv V. melléklet (2.4) bekezdése 
szerint úgy lesz kialakítva, hogy a jelen 
irányelv 4. cikke alapján meghatározott 
szennyezőanyag koncentrációk minden 
jelentős és tartósan emelkedő tendenciáját 
meg lehessen állapítani. 

1.1 Az ellenőrzőprogram a 2000/60/EK 
irányelv V. melléklet (2.4) bekezdése 
szerint úgy lesz kialakítva, hogy a jelen 
irányelv 3. cikk (1-3.) bekezdése, 4. cikke 
és I. melléklete alapján meghatározott 
szennyezőanyag koncentrációk minden 
jelentős és tartósan emelkedő tendenciáját 
meg lehessen állapítani. 

Indokolás 

Megváltoztatott cikkekből következő változtatás. 
 

Módosítás: 48 
IV. melléklet (1.2) bekezdés a) pont 

(a) Az értékelés minden felszín alatti 
víztest, ill. azok minden csoportjának külön 
mintavételi területei által negyedévenkénti, 
félévenkénti vagy éves ellenőrzési 
gyakorisággal szolgáltatott átlagértékek 
számtani átlaga alapján történik. 

(a) Az ellenőrzőprogram mérési 
értékeinek kiértékelése minden felszín 
alatti víztest, ill. azok minden csoportjának 
összes külön mérőhelyei által a mintavételi 
intervallumon belül, negyedévenkénti, 
félévenkénti vagy éves ellenőrzési 
gyakorisággal szolgáltatott számtani 
középértékek segítségével, egy statisztikai 
eljárás szerint zajló tendenciaelemzés 
alapján történik. 

Indokolás 

A felszín alatti víztestenkénti közepes mérőhelyterhelés átlagolása ahhoz vezet, hogy „szépen 
kíszámíthatóak” a terhelési tendenciák. A vizsgálatok kimutatták, hogy ezen dupla átlagolás 
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segítségével még a masszív terhelések is eltűntek. Az évenkénti ellenőrzés nem elégséges. 
 

Módosítás: 49 
IV. melléklet (1.2) bekezdés b) pont 

(b) A tendenciameghatározás torzulásainak 
elkerülésére a számításnál a kvantifikációs 
határ alatti mérési értékeket vették 
figyelembe. 

(b) A tendenciameghatározás torzulásainak 
elkerülésére a számításnál a kvantifikációs 
határ alatti mérési értékeknél a 
kvantifikációs határ értékének felét vették 
figyelembe. 

Indokolás 

Lásd 47. módosítás 

Módosítás: 50 
IV. melléklet (1.2) bekezdés c) pont bevezetés 

(c) Az adatértékek legkisebb számát és az 
az idősorok legkisebb időtartamát a 
következő táblázat határozza meg. Az 
idősorok nem lépik túl a 15 évet. 

(c) Az adatértékek legkisebb számát és az 
az idősorok legkisebb időtartamát a 
következő táblázat határozza meg. Az 
idősorok nem lépik túl az 5 évet. 

Indokolás 

A Bizottság által a tendencia megállapítására javasolt időszak túl hosszúnak tűnik. 
 

Módosítás: 51 
IV. melléklet (1.2) bekezdés c) pont táblázat 2. hasáb 1. sor 

 

ellenőrzés 
gyakorisága 

évek minimális 
száma 

ellenőrzés 
gyakorisága 

évek minimális 
száma 

évente 8 évente 5 

Indokolás 

A Bizottság által a tendencia megállapítására javasolt időszakasz túl hosszúnak tűnik. 
 

Módosítás: 52 
IV. melléklet (1.2) bekezdés c) pont táblázat 3. hasáb 

 



 

PR\545657HU.doc 31/37 PE 349.868v01-00 

 HU 

ellenőrzés 
gyakorisága 

évek maximális 
száma 

ellenőrzés 
gyakorisága 

évek maximális 
száma 

évente 15 évente 10 
félévente 15 félévente 10 
negyedévente 15 negyedévente 10 

 

Indokolás 

A Bizottság által a tendencia megállapítására javasolt időszakasz túl hosszúnak tűnik. 
 
 

Módosítás: 53 
IV. melléklet (1.4) bekezdés 

1.4 Külön tendenciameghatározás történik 
a pontforrások, beleértve a múltból 
származó szennyezési források által 
szennyezett felszín alatti víztestekben 
található releváns szennyezőanyagok 
esetében, annak ellenőrzésére, hogy vajon 
a telephelyek szennyezési zónái nem 
terjednek-e túl egy bizonyos területen és 
vajon nem rontják-e a felszín alatti víztest 
kémiai állapotát. 

1.4 A tendenciameghatározás megfordulási 
pontjának meghatározására szolgáló 
eljárás egy időbázis alapján és legalább a 
2000/60/EK irányelv 8. cikke szerint nyert 
ellenőrző adatok alapján történik. Ebben 
az esetben a referenciapontok 
megegyeznek az ellenőrzőprogram 
kezdetével. 

 Ha rendelkezésre állnak az 
ellenőrzőprogram kezdete  előtti adatok, 
akkor ezeket is fel kell használni a 
referenciapontok meghatározásakor a 
tendenciameghatározás fordulópontjának 
megállapítására. 

Indokolás 
A két új bekezdés a (2) bekezdésből származik. A referenciapontok meghatározása csak a 
tendenciameghatározás elejére vonatkozhatnak. A tendencia megfordulása szempontjából 
ezek nem jelentősek. 

Az 1.4 pontban a Bizottság által javasolt szöveg olyan régi terhekre vonatkozik, amelyekre 
külön nemzeti szabályozásoknak kellene vonatkozniuk és ezért itt nincs rájuk szükség. 
 

Módosítás: 54 
IV. melléklet (2.1) bekezdés 
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2.1 A tendencia megfordulásának olyan 
tendenciákra kellene koncentrálódnia, 
amelyek a károsodás veszélyét jelentik a 
kapcsolódó akvatikus ökoszisztémákra, a 
közvetlenül függő terresztrikus 
ökoszisztémákra, az emberi egészségre 
vagy az akvatikus környzet legitim 
hasznosítására. 

2.1 A tendencia megfordulásának olyan 
tendenciákra kellene koncentrálódnia, 
amelyek a károsodás veszélyét jelentik a 
felszín alatti vízhez kapcsolódó akvatikus 
ökoszisztémákra, a közvetlenül függő 
terresztrikus ökoszisztémákra, az emberi 
egészségre vagy az akvatikus környzet 
legitim hasznosítására. 

Indokolás 

Szükséges a felszín alatti víz megemlítése. 
 

Módosítás: 55 
IV. melléklet (2.2) bekezdés 

2.2 A tendencia megfordulási pontjának 
meghatározására szolgáló eljárás egy 
időbázis alapján és legalább a 2000/60/EK 
irányelv 8. cikke szerint nyert ellenőrző 
adatok alapján történik. Ebben az esetben 
a referenciapontok megegyeznek az 
ellenőrzőprogram kezdetével. 

törölve 

Indokolás 

A szöveg az (1) bekezdés 1.4 pontja alá került át. 
 

Módosítás: 56 
IV. melléklet (2.3) bevezetés 

2.3 Az évek során zajló 
tendenciamegfordulás analízisénél a mérési 
értékek minimális száma és az idősorok 
minimális időtartama az ellenőrzés jelen 
melléklet (1.2) bekezdés c) pontja alapján 
megválasztott gyakoriságától függ és a 
következő táblázatban található. Az 
idősorok nem lépik túl a 30 évet. 

2.3 Az évek során zajló 
tendenciamegfordulás analízisénél a mérési 
értékek minimális száma és az idősorok 
minimális időtartama az ellenőrzés jelen 
melléklet (1.2) bekezdés c) pontja alapján 
megválasztott gyakoriságától függ és a 
következő táblázatban található. Az 
idősorok nem lépik túl a tíz évet. 

Indokolás 

A tendencia megfordulásának időtartama túl hosszúnak tűnik. 
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Módosítás: 57 
IV. melléklet (2.3) bekezdés táblázat 2. hasáb 1. sor 

 

ellenőrzés 
gyakorisága 

évek minimális 
száma 

ellenőrzés 
gyakorisága 

évek minimális 
száma 

évente 14 évente 10 

Indokolás 

A tendencia megfordulásának időtartama túl hosszúnak tűnik. 
 

Módosítás: 58 
IV. melléklet (2.3) bekezdés táblázat 3. hasáb 

 

ellenőrzés 
gyakorisága 

évek maximális 
száma 

ellenőrzés 
gyakorisága 

évek maximális 
száma 

évente 30 évente 15 
félévente 30 félévente 15 
negyedévente 30 negyedévente 15 

 

Indokolás 

A tendencia megfordulásának időtartama túl hosszúnak tűnik. 
 

Módosítás: 59 
IV. melléklet (2.4) bekezdés 

2.4 A tendencia megfordulásáról akkor van 
szó, amikor a tendencia az első szakaszban 
pozitív, a második szakaszban negatív. 
Annak érdekében, hogy a tendencia 
megfordulását megbízhatóan lehessen 
értékelni, megfelelő számú, az ellenőrzési 
gyakoriság idősorai előtti és utáni értékre 
van szükség.  

2.4 A tendencia megfordulásáról akkor 
beszélünk, amikor a tendencia az első 
szakaszban pozitív, a második szakaszban 
negatív. Annak érdekében, hogy a 
tendencia megfordulását megbízhatóan 
lehessen értékelni, megfelelő számú, az 
ellenőrzési gyakoriság idősorai előtti és 
utáni értékre van szükség.  
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Indokolás 

A német szöveget érinti. 
 

Módosítás: 60 
IV. melléklet (2.5) bekezdés 

2.5 Egy tendencia megfordulásával 
kapcsolatos döntés a szennyezőanyagok 
emelkedő és tartósan növekvő 
koncentrációjának ökológiai jelentőségén 
alapul. A tendencia megfordulási 
pontjaként a 2000/60/EK irányelv 17. cikk 
(4) összhangban az I. mellékletben 
rögzített minőségi előírások értékének 
és/vagy a 4. cikk szerint megállapított 
küszöbértékek értékének maximum 75%-
os értékét ajánlatos venni. 

2.5 Egy tendencia megfordulásával 
kapcsolatos döntés a szennyezőanyagok 
emelkedő és tartósan növekvő 
koncentrációjának ökológiai jelentőségén 
alapul. A tendencia megfordulási 
pontjaként a 2000/60/EK irányelv 17. cikk 
(4) bekezdésével összhangban az I. 
mellékletben rögzített minőségi előírások 
értékének és/vagy a 4. cikk szerint 
megállapított felszín alatti víz minőségére 
vonatkozó előírások értékének maximum 
75%-os értéke van meghatározva. 

Indokolás 

Az „ajánlás” itt nem helyénvaló. Pontosan ugyanúgy, mint a 2000/68/EK irányelvben, a 
75%-os értéknek kötelező érvényűnek kell lennie. 
 

Módosítás: 61 
IV. melléklet (2.6) bekezdés 

Ha rendelkezésre állnak az 
ellenőrzőprogram kezdete előtti adatok, 
akkor ezeket is fel kell használni a 
referenciapontok meghatározásakor a 
tendencia fordulópontjának 
megállapítására. 

törölve 

Indokolás 
A szöveg átkerült a IV. melléklet (1.4) bekezdésébe. 
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INDOKOLÁS 

Általános háttér 

A 80/68/EGK irányelv elfogadása óta vannak érvényben a felszín alatti víz szennyezése elleni 
védekezés szabályai. Ezen irányelv 2013-ban hatályát fogja veszteni. Ezt követően a vízügyi 
keretirányelv (VZI) és az alá tartozó, a felszín alatti vízre vonatkozó, már meglevő irányelv 
feladata (a VZI 17. cikke értelmében) a védekezés szabályozása. Az irányelv 17. cikkének 
megfelelően specifikus kritériumokat kell megállapítani a jó kémiai állapot megítélésére, a 
jelentős és tartósan emelkedő tendenciák felderítésére, valamint a tendencia megfordulási 
pontjának rögzítésére. 

A 17. cikkben megállapított alapelvek mellett a vízügyi keretirányelv ugyancsak alapvető 
követelményeket állapít meg a felszín alatti víz védelmére vonatkozóan: specifikus környezeti 
célok (4. cikk), a felszín alatti vizek állapotának felügyelete (8. cikk), a tervezett 
programintézkedések keretében a közvetlen bevezetés tilalma (11. cikk), külön rendelkezések 
az „ivóvíz vételezésére szolgáló víztestekre” nézve (7. cikk). A 2. szakasz II. melléklete 
meghatározza a felszín alatti víz fogalmát, a (2) bekezdés V. melléklete pedig megadja a 
felszín alatti víz mennyiségi és kémiai állapotának felügyeletére vonatkozó kritériumokat. 
 
A védelmi szint fenntartása 
 

A két jogi aktus egymást kiegészítő volta, valamint a 80/68/EGK irányelv 2013-ban 
bekövetkezendő hatályvesztése miatt felettébb kívánatos a felszín alatti vizek védelmének 
jövőbeli felügyelete. 

Az előadó meglátása szerint a felszín alatti vizekre vonatkozó új irányelvvel kiegészített 
vízügyi keretirányelvnek ugyanolyan védelmi szintet kell biztosítania, mint a 80/68/EGK 
irányelvnek. 

Ezért több módosító indítványt nyújt be a felszín alatti vizek szempontjából rendkívül fontos 
szennyezésmegelőző elv biztosítása, valamint a felszín alatti vizek újabb károsodások révén 
bekövetkező állapotromlásának megakadályozása, illetőleg ellenőrzése érdekében. 
 
A szennyezésmegelőzés elve 
 

A megelőzés elvének megfelelően az új jogalkotásnak feltétlenül biztosítania kell azt, hogy az 
Európai Unióban a megóvás maradjon a felszín alatti vizek felügyeletének kulcseleme. A 
megelőzésnek a most érvényes irányelvben egyértelműen rögzített elvét ugyanilyen 
egyértelműen rögzíteni kell jelen javaslatban is. 

A előadó meglátása szerint, valamint a már elért eredmények biztosítása érdekében az új 
irányelvnek a (legkésőbb 2003-ban hatályát vesztő) 80/68/EGK irányelvből át kell vennie a 
veszélyes anyagok bevezetésének megelőzésére, elkerülésére vagy ellenőrzésére vonatkozó 
rendelkezéseket is. 

Mivel a felszín alatti vizek szennyeződése vagy állapotromlása gyakran helyrehozhatatlan 
károsodással jár, az előadó módosító indítványokat nyújt be annak biztosítása érdekében, 
hogy az új bevezetések elleni védelem szintje legalább összevethető legyen a nagyon jó 
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kémiai állapotban lévő felszíni vizek védelmi szintjével.  A javaslat 6. cikke azon szigorú 
szennyezésmegelőző elv gyakorlati megvalósításáról gondoskodik, amelyet a 80/68/EGK 
irányelv 1. fejezet 4. cikk b) I) pontja rögzít. 

A felszín alatti vizekbe történő közvetett bevezetések tilalma különösen jelentős és 
elsőbbséget kellene kapnia. Az emberi eredetű bevezetésekkel és károsodásokkal szemben 
ugyanolyan követelményeket kell támasztani, mint a közvetlen bevezetésekkel szemben. A jó 
kémiai állapotig való feltöltés ellentmond mind a 2000/60/EK, mind a 80/68/EGK irányelv 
rendelkezéseinek, ezért megengedhetetlen. 

Megelőzési okokból korlátozni kell a megengedett károsodást, így biztosítandó az emberi 
eredetű szennyeződéssel viszonylag kevéssé terhelt felszín alatti víz védelmét és 
megakadályozandó állapotának további romlását. 

A benyújtott módosító indítványokkal biztosítani kell végül, hogy a megelőzés elve a felszín 
alatti vizek felügyeletének kulcseleme maradjon. 

A felszín alatti víz minőségi előírásai 
 

Az előadó felveti még azt a kérdést, hogy a Bizottság vajon miért nem tartotta szükségesnek 
azon új minőségi normák felsorolását, amelyeket Európa valamennyi felszín alatti víztestére 
nézve egységesen kellene alkalmazni, annál is inkább, mivel a felszín alatti vizekről szóló 
irányelvre vonatkozó javaslat állítólag a vízügyi keretirányelvet hivatott kiegészíteni. 
Következésképpen a javaslat értelmében csak azon anyagokat kell felsorolni, amelyekre 
nézve már az Európai Unió egészére kiterjedően vannak a felszín alatti vizekre vonatkozó 
normák. Más anyagokra nézve a tagállamoknak kellene a javaslatban megadott kritériumokra 
épülő minőségi előírásokat megállapítaniuk. A Bizottság azután a nemzeti szinten hozott 
intézkedésektől függően kívánja eldönteni, hogy szükséges-e javaslatokat tennie a listának a 
közösségi normákban előírt anyagokkal való kibővítésére. 

Az előadó ezt az eljárást nem tartja kielégítőnek, valamint nem tartja helytállónak, 
következésképpen pedig elfogadhatónak sem azt az érvet, miszerint a jó kémiai állapot 
további minőségi előírásait adatok hiányában nem lehetne javaslatba foglalni. Úgy véli, hogy 
egységes minőségi előírásokat kellene megállapítani és minden tagállamra nézve 
érvényesíteni. Európaszerte egységes normákat kell megállapítani, hogy 2015-re elérhető 
legyen a jó kémiai állapot és hogy meg lehessen akadályozni az ökodömpinget és az 
egyenlőtlen versenyfeltételek kialakulását. Jelen javaslatnak ezért tartalmaznia kell egy 
kötelező felülvizsgálati záradékot, ahogyan azt az előadó indítványozta. 

Az Európai Parlament és a Tanács dolga azon elsődleges anyagok listájának elfogadása, 
amelyek nem természettől fogva fordulnak elő a felszín alatti vizekben és jelentős kockázatot 
jelentenek a felszín alatti vizekre nézve, és amelyeknek károsodását és az amelyekbe történő 
bevezetést ezért ezen irányelv 6. cikk (1) bekezdése szerint meg kell akadályozni. Ennek a 
listának kellene a 80/68/EGK irányelv I. és II. listájának helyére lépnie, mielőtt az irányelv 
hatályát veszti. 

Ezért átvételre kerültek a III. melléklet minimális paraméterei. A koncentrációs értékeknek 
humán és ökotoxikológiai kritériumokon kellene alapulniuk és meg kellene határozniuk a 
szennyeződés, vagyis a rosszabb állapotba való átmenet veszélyét. 
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Erre az eljárásra alapvető szabályként van szükség a 80/68/EGK irányelv 2013-ban 
bekövetkező hatályvesztésének esetére, valamint hogy ugyanolyan kockázatú anyagterhelést 
biztosítsunk a felszín alatti vizek számára, amilyet a 2000/60/EGK 16. cikke ír elő a felszíni 
vizek számára. Integrált szemléletet kíván továbbá a folyók vízgyüjtő területe gazdasági 
hasznosításának alapelve. 

A vízügyi keretirányelvben megállapított szabványok betartása érdekében szükséges a 
peszticidekre vonatkozó összesített határérték rögzítése is. Ebből következően paraméterként 
fel kell venni az összes peszticidet és a peszticidek aktív alkotórészeit is, mivel a 
szennyeződés nem minden esetben vezethető vissza egyetlen peszticidre. 

A javaslat 6. cikkének megváltoztatására azért van szükség, hogy elháruljon azon közvetett 
bevezetések megengedhetővé válásának veszélye, amelyek akadályoznák a felszín alatti vizek 
jó állapotának megmaradását.  

A felszín alatti vizek besorolása 
 

A felszín alatti vizek besorolása kulcsjelentőségű elem, ezért a besoroláskor alkalmazandó 
eljárásmódra vonatkozó egyértelmű rendelkezésekre van szükség. A javaslatnak rögzítenie 
kell a felszín alatti víztesteknek mérések alapján jó vagy rossz kémiai állapotúként való 
besorolásakor alkalmazandó végérvényes eljárás alapvonalait. 

Ezért a szövegben világosan le kellene szögezni, hogy ha valamely mérőállomáson valamely 
szabvány átlépésére kerül sor, akkor teszteket kelljen elvégezni annak megállapítása 
érdekében, hogy az eredmények a felszín alatti víztest egészére vonatkoznak-e. Ha egy 
mérőállomás adatai nem reprezentálják a felszín alatti víztest egészét vagy annak lényeges 
részét, akkor az illető mérőállomást nem szabad figyelembe venni az osztályozáskor. 

A 2000/60/EK irányelv rendelkezéseit úgy lehet értelmezni, hogy már egyetlen rossz 
mérőállomás elegendő a felszín alatti víztest egészének rosszként való besorolásához. Ez 
mindenekelőtt akkor nem állja meg a helyét, ha az illető mérőállomás adatai nem 
reprezentálják a felszín alatti víztest egészét vagy annak lényeges részét. 

A Bizottság javaslatára vonatkozó módosítások a felszín alatti víztestek jó vagy rossz kémiai 
állapotúként való besorolásakor alkalmazandó végérvényes eljárás alapvonalainak 
szabályozását célozzák. 

Történelmi terhek 
 

A történelmi terhek, vagy a felszín alatti vizek régi szennyeződései, amelyekre a közösségi 
jog mindeddig nem vonatkozott, most azonban már szintén pontforrásnak számítanak, aligha 
szanálhatók a vízügyi keretirányelvben megjelölt határidőn belül. 

A gyakorlat azt mutatja, hogy a felszín alatti vizek ilyen jellegű szanálása aligha lehetséges. A 
vonatkozó ráfordításoknak az arányosság és a veszélyelhárítás alapelvéhez kell igazodniuk. 
Ellentmondana a szubszidiaritás elvének, ha az Európai Unió részletes előírásokat adna meg a 
történelmi terhekre vonatkozóan. Ehhez túlságosan összetettek és az egyedi eset feltételeitől 
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függőek a követelmények. 

A történelmi terhek szanálásának nemzeti előírások szerint kellene lezajlania, amely 
előírásokat azonban nyilvánosságra kell  
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