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Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I. Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II. Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I. Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II. Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III. Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(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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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

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

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0397)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére valamint a 175. cikkének (1) 
be kezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez 
(C6-0243/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság 
jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság, valamint a Halászati Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

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

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(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 

(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 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.
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vízi környezetre és az emberi egészségre 
egyaránt.

vízi környezetre és az emberi egészségre 
egyaránt. A szennyezést mindenekelőtt 
azonosítani és a forrásánál tisztítani 
kellene a mind gazdasági, mind pedig 
környezeti szempontból leghatékonyabb 
módszerrel.

Indokolás

Ez a preambulumbekezdés a víz keret-irányelv (11) preambulumbekezdésére, és a – mind a
szennyezés forrásánál, mind a környezetvédelmi minőségi normák által történő - ellenőrzés 
szükségességére emlékeztet. Ezen elv alkalmazásának összhangban kell lennie a víz keret-
irányelv 4. cikkével.

Módosítás: 2
(22a) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

(22a) A Szerződés 174. cikke alapján, 
ahogyan azt a 2000/60/EK irányelv 
megerősítette, a Közösségnek 
környezetvédelmi politikája kidolgozása 
során figyelembe kell vennie a 
rendelkezésre álló tudományos és műszaki 
adatokat, a Közösség különböző régióinak 
környezeti adottságait, az egész Közösség 
gazdasági és társadalmi fejlődését, 
valamint régióinak kiegyensúlyozott 
fejlődését és azokat az előnyöket és 
költségeket, amelyek a cselekvésből vagy a 
cselekvés hiányából eredhetnek.

Indokolás

Hasznosnak tűnik hangsúlyozni a víz kémiai állapotát illetően meglévő helyi eltéréseket, 
valamint azt, hogy az ellenőrzési szabályok és intézkedések alapjául a legfrissebb tudományos 
eljárásoknak és adatoknak kell szolgálniuk.  (A keret-irányelv (12) preambulumbekezdése)

Módosítás: 3
1. CIKK

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

A 2000/60/EK irányelv 16. cikkének 
megfelelően az irányelv 
környezetminőségi előírásokat állapít meg 
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vonatkozásában.  az elsőbbségi anyagok és néhány egyéb 
szennyező anyag vonatkozásában. 

Indokolás

E rendelkezés arra emlékeztet, hogy a víz keret-irányelv alkotja az elsőbbségi anyagokról 
szóló irányelv alapját.

Módosítás: 4
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 felszíni víztestek megfelelő kémiai 
állapotának elérése céljából a 2000/60/EK 
irányelv 4. cikke (1) bekezdésének a) 
pontja szerint a tagállamok biztosítják, 
hogy e felszíni víztestek 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.

Indokolás

A javaslat célja a felszíni vizek jó kémiai állapotát célzó szabályok meghatározása. 
Ugyanakkor a javaslat jelenlegi szövegezése szerint olyan (inkább valamennyi felszíni vízhez, 
mint a felszíni víztestekhez kapcsolódó) célokat tűzne ki, amelyek nem képezik a keret-irányelv 
részét. E módosítás célja tehát az, hogy biztosítsa a koherenciát a keret-irányelv 4. cikkével.

Módosítás: 5
2. CIKK, (3) BEKEZDÉS, ELSŐ ALBEKEZDÉS, BEVEZETŐ RÉSZ

3. A tagállamok biztosítják, hogy a halak, 
kagylók, rákfélék és más bióták 
szöveteiben a hexaklór-benzol, a hexaklór-
butadin és a higany koncentrációi nem 
haladják meg a következő értékeket:  

3. A tagállamok biztosítják, hogy a halak, 
kagylók, rákfélék vagy más bióták 
szöveteiben a hexaklór-benzol, a hexaklór-
butadin és a higany koncentrációi nem 
haladják meg a következő értékeket: 
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Indokolás

Arról van szó, hogy el kell kerülni egy sor különböző „biótára” vonatkozó intézkedés 
megkövetelését a tagállamoktól.

Módosítás: 6
2. CIKK, (3) BEKEZDÉS, MÁSODIK ALBEKEZDÉS

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

Indokolás

A különböző vízminőségi szabványértékek megsokszorozódásának elkerüléséről van szó a 
különböző tagállamokban (amely ellentmondana az irányelv alátámasztására előadott 
érvelésnek).

Módosítás: 7
2. CIKK, (4) BEKEZDÉS, 1a. és 1b. ALBEKEZDÉS (új)

A Bizottság megvizsgálja a legújabb 
tudományos információkat és műszaki 
vívmányokat a vízben lévő PAH 
(policiklikus aromás szénhidrogén) 
vegyületek terén és megkezdi az előkészítő 
munkát a víz helyett a biótákban jelenlévő 
PAH vegyületek EQS értékeinek 
megállapítására.
Legkésőbb 2011-ben a Bizottság javaslatot 
készít ezen PAH vegyületekre vonatkozó 
EQS értékek felülvizsgálata céljából.

Indokolás

A biótákban lévő EQS értékek rögzítéséről szóló felülvizsgált javaslatnak kellene a kiemelt 
lehetőségnek lennie és ennek érdekében a Bizottságnak kell felvállalnia az e felülvizsgálatot 
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célzó előkészítő munkát. 

Tudván azt, hogy a keret-irányelv a tagállamok számára előírja, hogy 2015-ig meg kell 
felelniük a keretirányelvnek, a Bizottságnak tehát lekésőbb 2011-re javasolnia kellene egy 
PAH vegyületekre vonatkozó szöveget, amelyben felváltja a vízben lévő EQS értékeket a 
biótákban lévő EQS értékekkel. 

Módosítás: 8
2. CIKK (5) BEKEZDÉS

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

5. Egy koherens és harmonizált számítási 
módszer kialakítása céljából a
Bizottságnak az ezen irányelv I. melléklete 
„C” része 3. pontjának második 
bekezdésében említett kötelező 
módszereket kell meghatároznia a 
2000/60/EK irányelv 21. cikkének (2) 
bekezdésében megállapított eljárással 
összhangban.

Indokolás

Az e területen szerzett helyszíni tapasztalatok azt mutatták, hogy amikor az elemzési és 
mintavételi eljárások nem a szabályoknak megfelelően történnek, az eredmények 
összehasonlítása és a mintavétel hatékonysága nem lehet megfelelő. Jelenleg egyes anyagokra 
nincsen megfelelő vagy szabványosított ellenőrzési módszer.

Módosítás: 9
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 
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.
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Indokolás

Nem tűnik helytállónak a vízpolitikával foglalkozó irányelv keretében megjelölni azt, hogy az 
integrált szennyezésmegelőzési és –csökkentési engedélyeknek mire kell vonatkozniuk.

Módosítás: 10
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 Bizottságnak a 2000/60/EK irányelv 
21. cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban meg kell 
határoznia a tagállamok által az átmeneti 
területek megállapítására használandó 
módszert.

Indokolás

Amikor az eljárások elvégzése nem egységes módon történik, az összehasonlítás nem lehet 
helytálló, és ez a verseny torzulásait válthatja ki.

Módosítás: 11
3. CIKK (5a) BEKEZDÉS (új)

(5a) A kikötői térségekre nézve a 
Bizottságnak meg kell határoznia a 
tagállamok által használandó módszereket 
az éves átlagértékben kifejezett EQS 
értékek méréséhez.

Indokolás

A kikötői térségek sajátos esetével is foglalkozni kell. A kikötők tulajdonképpen olyan 
térségek, amelyekben a mederkotrási műveletek miatt a telített állapotban lévő anyagok 
erősen képződnek. E különleges helyzetre tehát megfelelő választ kell adni.

Módosítás: 12
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 

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 
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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.

vízgyűjtő területükre eső része tekintetében 
nyilvántartást készítenek az I. melléklet 
„A” és „B” részében felsorolt minden 
elsőbbségi anyag és szennyező anyag 
eredeti forrásainak (mind a pontszerű,
mind pedig a diffúz források)
kibocsátásáról, bevezetéséről és 
veszteségéről.

Indokolás

Az eredeti források kifejezés annak biztosítására került a szövegbe, hogy a víztisztító 
állomásokat ne tekintsék az „elsőbbségi anyagok” lehetséges forrásainak. Ezek valójában 
nem képeznek elsőbbségi anyagokat, és egyébként pedig nem ezen anyagok felszámolására 
létesültek. A nyilvántartásnak tehát a települési gyűjtőrendszerre csatlakoztatott víztisztító 
állomástól feljebb található „eredeti” forrásokra kellene vonatkoznia. Valamint e 
nyilvántartásnak a pontszerű szennyezésforrásokon kívül a diffúz forrásokra is kellene 
vonatkoznia.

Módosítás: 13
4. CIKK (6) BEKEZDÉS

6. A Bizottság a 2000/60/EK irányelv 21. 
cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban meghatározhatja a 
tagállamok által a nyilvántartások 
elkészítésekor alkalmazandó módszert.

6. A Bizottságnak a 2000/60/EK irányelv 
21. cikkének (2) bekezdésében említett 
eljárással összhangban meg kell 
határoznia a tagállamok által a 
nyilvántartások elkészítésekor 
alkalmazandó módszert.

Indokolás

Amikor az elemzési és mintavételi eljárások nem egységes módon történnek, az eredmények 
összehasonlítása és a mintavétel hatékonysága nem lehet helytálló.

Módosítás: 14
4a. CIKK (új)

4a. cikk
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) 
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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 
leállítása vagy progresszív felfüggesztése 
lehetetlen.
2. A tagállamok gondoskodnak arról, 
hogy az (1) bekezdésben említett 
intézkedések gazdaságilag életképesek és
műszakilag megvalósíthatóak legyenek.
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 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; ez a 2000/60/EK 
irányelv 4. cikkében meghatározott 
célkitűzések elérése érdekében szükséges. 
Adott esetben a Bizottság megfelelő 
közösségi szintű fellépéseket javasol.

Indokolás
Az ellenőrzési intézkedéseket figyelembe kell venni az intézkedési program kidolgozása során.
Csupán az EQS-ek meghatározása a tisztítórendszerek javítását eredményezné a felszíni 
víztestek védelmének javítása nélkül. A forrásnál való ellenőrzések hatása jelentős a 
kibocsátások csökkentésére nézve, és e fenntartható megközelítéssel elérhetőek a vízről szóló 
keret-irányelv célkitűzései.
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A tagállamok által elfogadott intézkedéseknek kockázati és költség-hatékonysági 
megközelítésen kell alapulniuk, és meg kell határozni egy olyan eszközt, amely lehetővé teszi a 
természetes folyamat során bekövetkező vagy abból származó anyagveszteségek 
számszerűsítését.

Módosítás: 15
4b. CIKK (új)

4b. cikk
Harmadik országokból eredő szennyezés

A Bizottság legkésőbb egy évvel az 
irányelv hatályba lépése után jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak a harmadik országokból eredő 
szennyezés helyzetéről. E jelentés alapján 
és amennyiben szükségesnek ítélik, az 
Európai Parlament és a Tanács javaslatok 
megfogalmazását kéri a Bizottságtól.

Indokolás

A harmadik országokból eredő szennyezés kérdésével az Európai Bizottságnak kell 
foglalkoznia.

Módosítás: 16
I. MELLÉKLET, MELLÉKLET ÉS A. RÉSZ CÍME

I. MELLÉKLET: AZ ELSŐBBSÉGI 
ANYAGOKRA ÉS EGYES EGYÉB 
SZENNYEZŐ ANYAGOKRA
VONATKOZÓ KÖRNYEZETMINŐSÉGI 
ELŐÍRÁSOK

I. MELLÉKLET: AZ ELSŐBBSÉGI 
ANYAGOKRA VONATKOZÓ 
KÖRNYEZETMINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK

A. RÉSZ: A felszíni vízben lévő elsőbbségi 
anyagokra vonatkozó környezetminőségi 
előírások (EQS)

Környezetminőségi előírások (EQS) a 
felszíni vízben 

Indokolás

Nincs indok az elsőbbségi anyagok egyéb szennyezőanyagoktól való megkülönböztetésére. 
Ebből logikusan következik tehát ezek egyetlen táblázatban való összefoglalása.
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Módosítás: 17
I. MELLÉKLET, B. RÉSZ, CÍM

B. RÉSZ: EGYÉB SZENNYEZŐ 
ANYAGOKRA VONATKOZÓ 
KÖRNYEZETMINŐSÉGI ELŐÍRÁSOK 
(EQS)

törölve

Indokolás

Ha a 16. módosítás elfogadásra kerül, az összes szennyezőanyag az I. melléklet A. részében 
szerepel majd, az „elsőbbségi anyagok” és az „egyéb szennyező anyagok” közötti 
különbségtétel nélkül. A B. rész címe tehát tárgytalanná válik. 

Módosítás: 18
I. MELLÉKLET, C. RÉSZ, (3) BEKEZDÉS, MÁSODIK ALBEKEZDÉS

Ha a fémek természetes háttér-
koncentrációja magasabb az EQS-ben 
rögzített értéknél, vagy ha a víz minőségét 
keménysége, pH-értéke, illetve bármely 
más 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.

Amikor a fémek természetes háttér-
koncentrációja mérhető, akkor az 
hozzáadódik az EQS-re megállapított 
értékhez. Ha a fémek biológiai 
hozzáférhetőségét a keménység, a pH-
érték, illetve bármely más minőségi
paraméter 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.

Indokolás

A természetes koncentrációs szintek jelentős mértékben befolyásolhatják az EQS-nek való 
megfelelést még akkor is, ha a természetes koncentráció önmagában alacsonyabb az EQS-nél. 
A tagállamok ezt figyelembe vehetik. 

A módosítás második része nyelvi jellegű: mivel a francia változat már nem tesz említést a 
fémek biológiai hozzáférhetőségéről, az angol nyelvű változattal ellentétben.

Módosítás: 19
II. MELLÉKLET
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X. MELLÉKLET, TÁBLÁZAT, 33A.-33I. SOROK (új)

Sorszám CAS-szám EU2 szám Az elsőbbségi anyag neve Elsőbbségi 
veszélyes
anyagnak 
minősül

(33a) nem 
alkalmazható

xxx-xxx-x teljes DDT1 X

(33b) 50-29-3 200-024-3 para-para-DDT X
(33c) 309-00-2 206-215-8 Aldrin X.
(33d) 60-57-1 200-484-5 Dieldrin X
(33e) 72-20-8 200-775-7 Endrin X
(33f) 465-73-6 207-366-2 Izodrin X
(33g) 56-23-5 200-262-8 Széntetraklorid X
(33h) 127-18-4 204-825-9 Tetraklór-etilén X
(33i) 79-01-6 201-167-4 Triklór-etilén X

A teljes DDT a következő izomerek összegét foglalja magában: 1,1,1-triklór-2,2bisz(p-klórfenil)etán (CAS 
szám 50-29-3); 1,1,1-triklór2(o-klórfenil)-2-(p-klórfenil)etán (CAS szám 789-02-6); 1,1-diklór-2,2bisz(p-
klórfenil)etilén (CAS szám 72-55-9) és 1,1-diklór-2,2bisz(p-klórfenil)etán (CAS szám 72-54-8).
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INDOKOLÁS

Az irányelv indokául a víz területén folytatott közösségi politika keretét megteremtő 
irányelvben leírt kötelezettség szolgál. 
A keret-irányelv 16. cikke tudniillik az Európai Bizottság számára különböző javaslattételi 
kötelezettségeket sorol fel, melyek közé tartoznak a víznek a vízi környezetre illetve azon 
keresztül jelentős veszélyt jelentő bizonyos szennyező anyagok vagy szennyező anyag 
csoportok által történő szennyezése elleni speciális intézkedések, az elsőbbségi anyagok és 
ezek közül az elsőbbségi veszélyt jelentő anyagok listájának összeállítása, valamint a felszíni 
vizekben, az üledékekben és a biótában található elsőbbségi anyagok koncentrációira 
alkalmazandó minőségi előírások rögzítése.

Ezek a környezetminőségi előírások egy szennyező anyag vagy szennyező anyag csoport 
vízben, üledékben vagy biótában található koncentrációi, amelyek nem léphetők túl az emberi 
egyészség és a környezet védelme érdekében (a keret-irányelv 2. cikkének 35. pontja). Az itt 
javasolt irányelv tehát 41 növényvédő szer típus, nehézfém és más, a vízben élő növényekre 
és állatokra, valamint az emberi egészségre nézve veszélyes vegyi anyag felszíni vizekben 
található koncentrációjának határértékeit rögzíti. Javaslata kidolgozása során a Bizottság 
állítása szerint hosszan gondolkodott az elsőbbségi anyagokra vonatkozó speciális ellenőrző 
intézkedések uniós szinten való bevezetésének lehetőségén. A javaslat hatásvizsgálata 
állítólag kimutatta, hogy az ilyen jellegű intézkedések jelenleg nem indokoltak, tekintettel a 
számos, már létező vagy majd elfogadásra kerülő közösségi eszközre, amelyek célja a 
kibocsátás csökkentése.

Világossá kell tehát tenni a két szöveg közötti kapcsolatot, és meg kell szüntetni a 
kétértelműségeket. Meg kell tehát vizsgálni a célkitűzéseket és az ezek elérésére javasolt 
intézkedéseket a keret-irányelvben felsorolt kötelezettségek fényében, de azok helyességének 
felmérése mellett. 

E tekintetben az előadó hangsúlyozza, hogy ez a származékos irányelv egy olyan átfogó 
megközelítés része, amelynek célja a bizonyos elsőbbséginek minősített anyagok felszíni 
vizekbe való kibocsátása elleni küzdelem. E szöveg elsődleges célja tehát nem a víz 
fogyaszthatósági kritériumainak rögzítése. 
A Bizottság nem javasolt kibocsátásokat ellenőrző intézkedéseket mivel úgy ítéli meg, hogy 
azokhoz különböző szövegek kapcsolódnak (REACH, IPPC,...). Mindazonáltal meg kell 
győződni arról, hogy ezek az intézkedések egymással nem ellentétesek, nem fedik egymást és 
főleg arról, hogy nem marad lefedetlen kibocsátási, bevezetési vagy veszteségi forrás, észben 
tartva bizonyos anyagok történeti és természetes jelenlétének különleges eseteit.

Az előadó megpróbált tehát választ adni a fenti kérdésekre és a diffúz szennyezés 
problémakörére. 
Ezen kívül az előadó felhívja a Bizottságot, hogy határozzon meg közös módszereket az 
megfelelő védelmi szint biztosítása, valamint a verseny torzulásainak elkerülése céljából. 
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A Bizottság javaslata megkülönböztetést vezet be az elsőbbségi anyagok és az egyéb 
szennyező anyagok között. E különbségtétel hatása nem más, mint a zavar előidézése, ily 
módon az előadó javasolja e nyolc „egyéb szennyező anyag” elsőbbségi anyaggá való 
minősítését, sőt, azok veszélyes elsőbbségi anyagként való felvételét, tekintettel azok belső 
tulajdonságaira.

A kikötői térségek sajátos esetével is foglalkozni kell. A kikötők tulajdonképpen olyan 
térségek, amelyekben a mederkotrási műveletek miatt a telített állapotban lévő anyagok 
erősen képződnek. E különleges helyzetre tehát megfelelő választ kell adni.

Az előadó felhívja a Bizottságot, hogy foglalkozzon a harmadik országokból eredő 
szennyezés eseteinek kérdésével.

Végezetül pedig az előadó úgy véli, hogy bizonyos kérdéseket érdemes vitára bocsátani. A 
jelentés előkészítő szakaszában megkeresett egyes személyek csodálkozásuknak adtak hangot 
annak kapcsán, hogy egyes EQS-értékek nem felelnek meg a CIRCA-ban (Communication & 
Information Resource Centre Administrator) rendelkezésre bocsátott dokumentumokban leírt 
metodológiának. Ezért tehát az előadó hangsúlyozza a következő anyagokra vonatkozó 
műszaki vita szükségességét: benzol, kadmium, hexaklór-benzol, hexaklór-butadién, higany, 
nikkel, ólom, PAH. Az eszmecserékből egyet nem értés tűnik ki különösképpen a higany 0,05 
µg.L-1 EQS-értéke kapcsán, amely nem veszi figyelembe a metilhigannyal összefüggő 
másodlagos mérgezést, valamint a kadmium 0,2 µg.L-1 EQS-értéke kapcsán. A véletlenszerű 
szennyezések tekintetében az irányelv alapján lehetséges kivételeknek összhangban kell 
lenniük a víz keret-irányelvvel, vagyis ezeket a Bizottságnak pontosítania kell.


