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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Remiantis penkiomis Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (IPCC) ataskaitomis1, 
paskelbtomis 1983–2012 m., kiekvienas iš trijų paskutinių dešimtmečių buvo vis šiltesnis 
pasauliniu lygmeniu nei bet kuris ankstesnis dešimtmetis nuo XIX a. šeštojo dešimtmečio. 
1983–2012 m. laikotarpis veikiausiai yra šilčiausias 30 metų laikotarpis per pastaruosius 
1 400 metų. Paskutiniu metu vykstanti klimato kaita labai paveikė žemės ūkį ir ekonomiką ir 
manoma, kad per pastaruosius trisdešimt metų dėl klimato kaitos poveikio padaugėjo didelių 
sausrų ir padidėjo jų daroma žala aplinkai bei ekonominė žala. 1976–2006 m. laikotarpiu nuo 
sausros nukentėjusių vietovių ir žmonių skaičius išaugo beveik 20 proc., o bendros dėl sausrų 
patiriamos išlaidos pasiekė 100 mlrd. EUR (Europos Komisija, 2012 m.). Jei atsižvelgtume į 
tai, kad Europos žemės ūkyje apie ketvirtadalis bendro surinkto gėlo vandens kiekio 
naudojama drėkinimui, o Pietų ir Pietryčių Europoje drėkinimui naudojama apie 60 proc. –
kai kuriose vandens zonose iki 80 proc. – bendro surinkto gėlo vandens kiekio, vandens 
išsaugojimą ir alternatyvių vandens tiekimo drėkinimo reikmėms žemės ūkyje priemonių 
ieškojimą laikytume prioritetais.

Pagal priimtus teisės aktus ir patvirtintą įvairių krypčių Sąjungos politiką, pvz., Vandens 
pagrindų direktyvą2 ir ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą3, esama galimybių reguliuoti 
vandens iš komunalinių nuotekų valymo sistemų pakartotinį naudojimą drėkinimo reikmėms 
žemės ūkyje, kad būtų galima laiku kompensuoti galimą ir faktinį šių išteklių trūkumą. 

Vadovaudamasi atsargumo principu ir taikydama geriausią pasaulinę patirtį ir Pasaulio 
sveikatos organizacijos nustatytus apribojimus ir parengtas rekomendacijas4, Komisija pasiūlė 
reglamentą, kuriuo ES lygmeniu nustatomi vandens iš komunalinių nuotekų valymo sistemų 
pakartotinio naudojimo standartai, procedūros ir priemonės.

Kadangi Komisija neatliko konkrečių su vandens pakartotiniu naudojimu žemės ūkyje 
susijusios rizikos tyrimų, pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto remiamasi 
geriausia trečiųjų šalių (JAV, Naujosios Zelandijos, Australijos) ir valstybių narių, jau 
naudojančių žemės ūkyje regeneruotą vandenį, patirtimi. Kadangi reglamentas bus taikomas 
tik veiklos vykdytojams, ketinantiems valyti ir tiekti rinkai regeneruotą vandenį iš 
komunalinių nuotekų valymo įrenginių, manytume, kad siūlomi minimalūs reikalavimai dėl 
pagrindinių parametrų yra tinkami ir leidimų tiekti regeneruotą vandenį suteikimo metodika ir 
procedūra leidžia užtikrinti pageidaujamą visuomenės saugos lygį tiek ūkininkams, tiek 
vartotojams. Pasiūlymu bus sudarytos sąlygos kompetentingoms institucijoms leidimų tiekti 
regeneruotą vandenį suteikimo administracinės procedūros metu taikyti griežtesnes nei šiame 
reglamente nustatytas taisykles ir, jei reikia, keisti leidimų suteikimo sąlygas.

Sykiu teisės aktas ir šio reglamento įgyvendinimo sąnaudos neturi trukdyti veiklos 
vykdytojams nuotekų valymo įrenginius pritaikyti nuotekų pakartotiniam naudojimui žemės 

                                               
1 IPCC, 2013 m.: „Klimato kaita 2014. Penktoji Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos vertinimo ataskaita“ 
[Pagrindinė redakcinė grupė, R. K. Pachauri ir L. A. Meyer]. IPCC, Ženeva, Šveicarija.
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
2 COM(2015) 614.
3 Direktyva 2000/60/EB, OL 327, 2000 12 22, p. 1.
4 PSO gairės dėl saugaus nuotekų, ekskrementų ir buitinių nuotekų naudojimo žemės ūkyje (PSO, 2006 m.).
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ūkyje. Todėl reikėtų vengti bet kokios nepagrįstos naštos ar sąnaudų veiklos vykdytojams. 
Būtina užtikrinti, kad rizikos valdymo planų rengimo teisės aktai būtų vienodai taikomi visoje 
Sąjungoje ir kad visos valstybės narės suprastų ir vienodai taikytų siūlomus rizikos vertinimo 
reikalavimus.

Atsižvelgiant į siūlomo naujo teisės akto svarbą ir galimą poveikį esamai padėčiai šioje 
srityje, šio reglamento įsigaliojimo terminas ir galutinis valymo įrenginių suderinimo su 
reglamento reikalavimais terminas turėtų būti pratęstas nuo vienų metų, kaip buvo siūlyta iš 
pradžių, iki dvejų metų nuo reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
dienos. 

Kaip Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nariai, mes siekiame 
užtikrinti visuomenės saugą ir pasitikėjimą, kad maistas ir žemės ūkio produktai yra sveiki ir 
kokybiški, sykiu užtikrinant gėlo vandens tiekimą Europos žemės ūkiui, ypač pietinėse ir 
rytinėse Sąjungos dalyse, drėkinimo reikmėms.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) vanduo nėra eilinis komercinis 
produktas, bet priklauso paveldui, kurį 
būtina apsaugoti, ginti ir išsaugoti;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Vandens išteklių poreikis Sąjungoje 
nuolat auga, todėl vandens ima stigti ir 
blogėja jo kokybė. dėl miestų plėtros ir 

(1) Vandens išteklių poreikis Sąjungoje 
nuolat auga, todėl vandens ima stigti ir 
blogėja jo kokybė. Visų pirma dėl miestų 
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žemės ūkio veiklos smarkiai sumažėjusį 
gėlo vandens prieinamumą dar labiau 
pablogina klimato kaita ir sausros;

plėtros ir ūkininkavimo metodų smarkiai 
sumažėjusį gėlo vandens prieinamumą ir 
tiekimą dar labiau pablogina klimato kaita, 
nenuspėjamos oro sąlygos ir sausros;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 a) šiuo metu pakartotinio vandens 
naudojimo sprendimų įsisavinimas tebėra 
ribotas, palyginti su jų potencialu, kuris iš 
esmės nėra išnaudotas;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 b) būtina skatinti efektyviai naudoti 
išteklius ir mažinti neigiamą poveikį 
vandens aplinkai, ypač vandens stygiui, 
skatinant saugų išvalytų nuotekų 
pakartotinį naudojimą;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1 c) vandens išteklių Europoje sparčiai 
mažėja, todėl vandens ima stigti ir blogėja 
jo kokybė. Dėl klimato kaitos, sausrų ir 
miestų vystymosi kyla didelių sunkumų, 
susijusių su gėlo vandens ištekliais. Todėl 
plačiau naudodama išvalytą nuotekų 
vandenį Europa turėtų geriau spręsti vis 
didėjančio vandens trūkumo rizikos 
klausimą;
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) plačiau naudodama išvalytą 
nuotekų vandenį Sąjunga galėtų geriau 
spręsti vis didėjančio vandens trūkumo 
problemą. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2000/60/EB15 pakartotinis 
vandens naudojimas minimas kaip viena iš 
papildomų priemonių, kurią valstybės 
narės gali nuspręsti taikyti, kad 
įgyvendintų direktyvos tikslus pasiekti 
kokybiškai ir kiekybiškai gerą paviršinio ir
požeminio vandens būklę. Tarybos 
direktyva 91/271/EEB16 reikalaujama, kad 
išvalytos nuotekos, jei tik galima, būtų 
naudojamos pakartotinai;

(2) plačiau naudodama išvalytą 
nuotekų vandenį Sąjunga galėtų geriau 
spręsti vis didėjančio vandens trūkumo 
problemą. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2000/60/EB15 pakartotinis 
vandens naudojimas minimas kaip viena iš 
papildomų priemonių, kurią valstybės 
narės gali nuspręsti taikyti, kad 
įgyvendintų direktyvos tikslus pasiekti 
kokybiškai ir kiekybiškai gerą paviršinio ir 
požeminio vandens būklę, nes tai labai 
svarbu žmonijai ir ekosistemai. Tarybos 
direktyva 91/271/EEB16 reikalaujama, kad 
išvalytos nuotekos, jei tik galima, būtų 
naudojamos pakartotinai;

_________________

15 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 
12 22, p. 1).

15 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 
12 22, p. 1).

16 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 
(OL L 135, 1991 5 30, p. 40).

16 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 
91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 
(OL L 135, 1991 5 30, p. 40).

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) poveikis aplinkai ir energijos 
sąnaudos, kurių reikia gėlo vandens 
gavimui ir vežimui, yra didelės;

Pakeitimas 8
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Europos vandens išteklių 
išsaugojimo metmenys“17 pakartotinis 
vandens naudojimas drėkinimo ar 
pramonės reikmėms nurodytas kaip 
alternatyvi vandens tiekimo galimybė, į 
kurią Sąjunga turėtų atkreipti dėmesį;

(3) Komisijos komunikate Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos 
ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „Europos vandens išteklių 
išsaugojimo metmenys“17 pakartotinis 
vandens naudojimas drėkinimo ar 
pramonės reikmėms nurodytas kaip 
alternatyvi vandens tiekimo galimybė, į 
kurią Sąjunga turėtų atkreipti dėmesį, 
siekdama tvaraus vystymosi, gyventojų 
apsaugos ir ateities kartų poreikių 
tenkinimo;

_________________ _________________

17 COM(2012) 673. 17 COM(2012) 673.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 2008 m. spalio 9 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl vandens 
trūkumo ir sausrų problemos Europos 
Sąjungoje sprendimo1a primenama, kad 
tvarkant vandens išteklius pirmenybė 
turėtų būti teikiama į paklausą 
orientuotam požiūriui, ir laikomasi 
nuomonės, kad tvarkydama vandens 
išteklius Sąjunga turėtų laikytis visa 
apimančio požiūrio, pagal kurį būtų 
derinamos paklausos valdymo, esamų 
vandens ciklo išteklių optimizavimo ir 
naujų vandens išteklių kūrimo priemonės, 
o rengiant šį požiūrį reikia atsižvelgti į 
aplinkos, socialinius ir ekonominius 
aspektus;

__________________

1a2008/2074(INI).
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) manoma, kad pakartotinis tinkamai 
išvalytų nuotekų, pavyzdžiui, miesto 
nuotekų valymo įrenginiuose arba 
pramoniniuose įrenginiuose, naudojimas 
daro mažesnį poveikį aplinkai negu kiti 
alternatyvūs vandens tiekimo būdai, kaip 
antai vandens perdavimas ar gėlinimas,
tačiau toks pakartotinis naudojimas 
Sąjungoje taikomas ribotai. Taip iš dalies 
yra dėl to, kad nėra bendrų Sąjungos 
aplinkos ir sveikatos apsaugos standartų ir, 
kiek tai susiję su žemės ūkio produktais, 
dėl kliūčių laisvam tokių produktų, laistytų 
regeneruotu vandeniu, judėjimui;

(6) manoma, kad pakartotinis tinkamai 
išvalytų nuotekų, pavyzdžiui, miesto 
nuotekų valymo įrenginiuose arba 
pramoniniuose įrenginiuose, naudojimas 
daro mažesnį poveikį aplinkai negu kiti 
alternatyvūs vandens tiekimo būdai, kaip 
antai vandens perdavimas ar gėlinimas.
tačiau toks pakartotinis naudojimas 
Sąjungoje taikomas ribotai. Taip iš dalies 
yra didelių pakartotinio išvalytų nuotekų 
naudojimo sistemos išlaidų ir dėl to, kad 
nėra bendrų Sąjungos aplinkos ir sveikatos 
apsaugos standartų ir, kiek tai susiję su 
žemės ūkio produktais, dėl galimos tokių 
produktų keliamos rizikos sveikatai ir 
aplinkai ir dėl galimų kliūčių laisvam 
tokių produktų, laistytų regeneruotu 
vandeniu, judėjimui. Be to, reikėtų 
atsižvelgti į tai, kad tam tikrose valstybėse 
narėse drėkinimo infrastruktūra yra 
nepakankama arba jos visai nėra;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) jei norima užtikrinti veiksmingą 
pakartotinį miesto nuotekų išteklių 
naudojimą, reikia pripažinti, kad ne visų 
rūšių išvalytas vanduo gali būti 
naudojamas visoms kultūroms. Todėl 
ūkininkai turi būti mokomi, kaip 
optimaliai kultūriniams augalams naudoti 
įvairias išvalyto vandens rūšis taip, kad 
naudojamo vandens kokybė nesukeltų 
rizikos sveikatai;
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) su maisto higiena susijusius 
sveikatos apsaugos standartus, taikomus 
regeneruotu vandeniu laistomiems žemės 
ūkio produktams, galima pasiekti tik jeigu 
valstybėse narėse regeneruoto vandens, 
skirto drėkinimo reikmėms žemės ūkyje, 
kokybės reikalavimai nebus labai skirtingi. 
Reikalavimų suvienodinimas taip pat 
prisidės prie veiksmingo tokių produktų 
vidaus rinkos veikimo. Todėl tikslinga 
užtikrinti minimalų suderinimą nustatant 
minimaliuosius vandens kokybės ir 
stebėsenos reikalavimus. Tie minimalūs 
reikalavimai turėtų apimti minimaliuosius 
regeneruoto vandens parametrus ir kitus 
griežtesnius arba papildomus kokybės 
reikalavimus, kuriuos, jei reikia, kartu su 
bet kokiomis susijusiomis prevencinėmis 
priemonėmis nustato kompetentingos 
institucijos. Siekiant nustatyti griežtesnius 
arba papildomus vandens kokybės 
reikalavimus, vandens regeneravimo 
įrenginių veiklos vykdytojai turėtų vykdyti 
pagrindines rizikos valdymo užduotis. 
Parametrai pagrįsti Komisijos Jungtinio 
tyrimų centro technine ataskaita ir atspindi 
tarptautinius pakartotinio vandens 
naudojimo standartus;

(7) lygiaverčius su maisto higiena 
susijusius sveikatos apsaugos standartus, 
taikomus regeneruotu vandeniu 
laistomiems žemės ūkio produktams, 
galima pasiekti visoje Sąjungoje tik jeigu 
valstybėse narėse regeneruoto vandens, 
skirto drėkinimo reikmėms žemės ūkyje, 
kokybės reikalavimai nebus labai skirtingi. 
Reikalavimų suvienodinimas taip pat 
prisidės prie veiksmingo tokių produktų 
vidaus rinkos veikimo. Todėl tikslinga 
užtikrinti minimalų suderinimą nustatant 
minimaliuosius vandens kokybės ir 
stebėsenos reikalavimus, suteikiant 
valstybėms narėms galimybę juos 
praplėsti ir taikyti griežtesnius standartus 
ir įvertinti riziką, susijusią su 
konkrečiomis vietos sąlygomis, visų pirma 
dėl pavojaus aplinkai. Tie minimalūs 
reikalavimai turėtų apimti minimaliuosius 
regeneruoto vandens parametrus ir kitus 
griežtesnius arba papildomus kokybės 
reikalavimus, kuriuos, jei reikia, kartu su 
bet kokiomis susijusiomis prevencinėmis 
priemonėmis nustato kompetentingos 
institucijos. Siekiant nustatyti griežtesnius 
arba papildomus vandens kokybės 
reikalavimus, vandens regeneravimo 
įrenginių veiklos vykdytojai turėtų vykdyti 
pagrindines rizikos valdymo užduotis. 
Parametrai pagrįsti Komisijos Jungtinio 
tyrimų centro technine ataskaita ir atspindi 
tarptautinius pakartotinio vandens 
naudojimo standartus;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7 a) drėkinimui žemės ūkyje turėtų būti 
nustatyti minimalūs kokybės reikalavimai, 
įskaitant mikrobiologinius, fizinius ir 
cheminius parametrus, susijusius su 
ribinėmis vertėmis ir stebėsenos 
dažnumu;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7b) siekiant užtikrinti saugų vandens 
naudojimą ir apsaugoti aplinką bei 
visuomenės sveikatą, vandens, naudojamo 
drėkinimui, nustatant kokybės 
reikalavimus turėtų būti atsižvelgta į 
mokslo pažangą, ypač susijusią su 
mikroteršalų ir naujų „besiformuojančių“ 
medžiagų kontrolę;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) rizikos valdymas turėtų apimti 
rizikos nustatymą ir aktyvų valdymą, taip 
pat konkrečioms reikmėms tinkamos 
kokybės regeneruoto vandens gamybos 
sąvoką. Rizikos vertinimas turėtų būti 
pagrįstas pagrindinėmis rizikos valdymo 
užduotimis ir jį atliekant turėtų būti 
nustatomi papildomi vandens kokybės 
reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti 
aplinkos ir žmonių bei gyvūnų sveikatą;

(9) rizikos valdymas turėtų apimti 
rizikos nustatymą ir aktyvų valdymą, taip 
pat konkrečioms reikmėms tinkamos 
kokybės regeneruoto vandens gamybos 
sąvoką. Rizikos vertinimas turėtų būti 
pagrįstas pagrindinėmis rizikos valdymo 
užduotimis ir jį atliekant turėtų būti 
nustatomi papildomi vandens kokybės 
reikalavimai, būtini siekiant užtikrinti 
aplinkos ir žmonių bei gyvūnų sveikatą, 
visų pirma dėl išvalytų nuotekų 
naudojimo žemės ūkio paskirties žemėje, 
skirtoje maisto gamybai;
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) siekdami veiksmingai apsaugoti 
aplinką ir žmonių sveikatą, regeneravimo 
įrenginių veiklos vykdytojai pirmiausia 
turėtų būti atsakingi už regeneruoto 
vandens kokybę. Siekdami laikytis 
minimaliųjų reikalavimų ir visų 
kompetentingų institucijų nustatytų 
papildomų sąlygų, regeneravimo įrenginių 
veiklos vykdytojai turėtų stebėti 
regeneruoto vandens kokybę. Todėl 
tikslinga nustatyti minimalius stebėsenos 
reikalavimus, apimančius įprastinės 
stebėsenos dažnumą ir patvirtinamosios 
stebėsenos laiką ir tikslinius rodiklius. Tam 
tikri įprastinei stebėsenai taikomi 
reikalavimai nustatyti pagal Direktyvą 
91/271/EEB;

(10) siekdami veiksmingai apsaugoti
aplinką, žmonių sveikatą ir dirvožemio 
kokybę, regeneravimo įrenginių veiklos 
vykdytojai ir kompetentingos institucijos 
pirmiausia yra atsakingos už regeneruoto 
vandens kokybę. Siekiant užtikrinti, kad 
naudotojų, ypač ūkininkų, vandens 
kokybė atitinka nustatytus parametrus, 
regeneravimo įrenginių operatoriai turėtų 
stebėti regeneruoto vandens kokybę pagal 
minimalius reikalavimus ir pagal visas 
kitas kompetentingos valdžios institucijos 
nustatytas papildomas sąlygas. Todėl 
tikslinga nustatyti minimalius stebėsenos 
reikalavimus, apimančius įprastinės 
stebėsenos dažnumą ir patvirtinamosios 
stebėsenos laiką ir tikslinius rodiklius. Tam 
tikri įprastinei stebėsenai taikomi 
reikalavimai nustatyti pagal Direktyvą 
91/271/EEB;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) būtina užtikrinti saugų regeneruoto 
vandens naudojimą, taip skatinant 
pakartotinį vandens naudojimą visoje 
Sąjungoje ir didinant visuomenės 
pasitikėjimą juo. Todėl regeneruoto 
vandens tiekimas konkrečioms reikmėms 
turėtų būti leidžiamas tik turint valstybių 
narių kompetentingų institucijų suteiktą 
leidimą. Siekiant visoje Sąjungoje 
užtikrinti suderintą požiūrį, atsekamumą ir 
skaidrumą, turėtų būti nustatytos esminės 
taisyklės Sąjungos lygmeniu. Tačiau 
leidimų suteikimo procedūrų konkrečias 

(11) būtina ir svarbu užtikrinti 
ekonomikos patikimumą ir saugumą, 
pasitelkiant saugų ir patikimą regeneruoto 
vandens naudojimą, skatinant vystyti
pakartotinį vandens naudojimą visoje 
Sąjungoje, raginant ES ūkininkus taikyti 
tokią praktiką ir didinant visuomenės 
pasitikėjimą juo. Todėl regeneruoto 
vandens tiekimas konkrečioms reikmėms 
turėtų būti leidžiamas tik turint valstybių 
narių kompetentingų institucijų suteiktą 
leidimą. Siekiant visoje Sąjungoje 
užtikrinti suderintą požiūrį, atsekamumą ir 
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sąlygas turėtų nustatyti valstybės narės. 
Valstybės narės turėtų turėti galimybę 
taikyti galiojančias leidimų suteikimo 
procedūras, kurios turėtų būti pritaikytos 
atsižvelgiant į šiuo reglamentu nustatytus 
reikalavimus;

skaidrumą, turėtų būti nustatytos esminės 
taisyklės Sąjungos lygmeniu. Tačiau 
leidimų suteikimo procedūrų konkrečias 
sąlygas turėtų nustatyti valstybės narės, 
kurių kompetentingos institucijos pačios 
atsako už rizikos, susijusios su 
pakartotiniu vandens naudojimu, 
vertinimą. Valstybės narės turėtų turėti 
galimybę taikyti galiojančias leidimų 
suteikimo procedūras, kurios turėtų būti 
pritaikytos atsižvelgiant į šiuo reglamentu 
nustatytus reikalavimus;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) jeigu reikalingas regeneruoto 
vandens paskirstymas, tokiam 
paskirstymui turėtų būti gautas leidimas. 
Jei laikomasi visų reikalavimų, valstybės 
narės kompetentinga institucija turėtų 
išduoti leidimą, kuriame  būtų nurodytos 
visos saugiam regeneruoto vandens 
paskirstymui galutiniam vartotojui 
būtinos sąlygos ir priemonės, nustatytos 
atliekant rizikos vertinimą;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Reglamentu (EB) 852/2004 
nustatomos bendros taisyklės maisto 
tvarkymo subjektams ir reglamentuojama 
žmonėms vartoti skirtų maisto produktų 
gamyba, apdirbimas, paskirstymas ir 
tiekimas rinkai. Į tą reglamentą taip pat 
įtrauktas maisto sveikumo klausimas ir 
vienas iš jo pagrindinių principų yra tas, 
kad pagrindinė atsakomybė už maisto 

(13) Reglamentu (EB) 852/2004 
nustatomos bendros taisyklės maisto 
tvarkymo subjektams ir reglamentuojama 
žmonėms vartoti skirtų maisto produktų 
gamyba, apdirbimas, paskirstymas ir 
tiekimas rinkai. Į tą reglamentą taip pat 
įtrauktas maisto sveikumo klausimas ir 
vienas iš jo pagrindinių principų yra tas, 
kad pagrindinė atsakomybė už maisto
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saugą tenka maisto tvarkymo subjektui. 
Yra parengta išsamių to reglamento 
taikymo gairių, visų pirma paminėtinas 
Komisijos rekomendacinis dokumentas dėl 
šviežių vaisių ir daržovių mikrobiologinės 
rizikos šalinimo pirminės gamybos etape 
laikantis tinkamos higienos (2017/C 
163/01). Šiame reglamente nustatyti 
regeneruoto vandens valymo tiksliniai 
rodikliai maisto tvarkymo subjektų 
neatleidžia nuo atsakomybės užtikrinti 
tokią vandens kokybę, kokios reikalaujama 
pagal Reglamentą 852/2004, vėlesniame 
etape naudojant keletą vandens valymo 
būdų pavieniui arba derinant su kitomis 
ne valymo priemonėmis;

saugą tenka maisto tvarkymo subjektui. 
Yra parengta išsamių to reglamento 
taikymo gairių, visų pirma paminėtinas 
Komisijos rekomendacinis dokumentas dėl 
šviežių vaisių ir daržovių mikrobiologinės 
rizikos šalinimo pirminės gamybos etape 
laikantis tinkamos higienos (2017/C 
163/01). Šiame reglamente nustatyti 
regeneruoto vandens valymo tiksliniai 
rodikliai maisto tvarkymo subjektų 
neatleidžia nuo atsakomybės užtikrinti 
tokią vandens kokybę, kokios reikalaujama 
pagal Reglamentą 852/2004.
Nepažeidžiant ūkininkų atsakomybės už 
jų produktų kokybę, kompetentingoms 
institucijoms turėtų būti pavesta įvertinti 
riziką ir pavojus, susijusius su 
regeneruoto vandens naudojimu;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant skatinti pasitikėjimą 
pakartotiniu vandens naudojimu, 
visuomenei turėtų būti teikiama 
informacija. Informacijos apie pakartotinį 
vandens naudojimą teikimas turėtų suteikti 
galimybę užtikrinti didesnį skaidrumą ir 
atsekamumą ir taip pat galėtų būti labai 
svarbus atitinkamoms institucijoms, 
kurioms tam tikras pakartotinis vandens 
naudojimas daro poveikį;

(14) Jei norima pasiekti Sąjungos 
tausaus išteklių naudojimo tikslus, svarbi 
užduotis tenka vartotojų atsakomybės 
jausmo ugdymui. Visų pirma, reikėtų 
peržiūrėti gamtos išteklių, ypač vandens 
išteklių, naudojimo būdus, siekiant juos 
sutaupyti. Siekiant skatinti pasitikėjimą 
pakartotiniu vandens naudojimu ir 
užtikrinti vartotojų pritarimą šiam 
tvariam metodui, visuomenei turėtų būti 
teikiama informacija ir pasiūlyta atlygio ir 
paskatų sistema. Informacijos apie 
pakartotinį vandens naudojimą teikimas 
turėtų suteikti galimybę užtikrinti didesnį 
skaidrumą ir atsekamumą ir taip pat galėtų 
būti labai svarbus atitinkamoms 
institucijoms, kurioms tam tikras 
pakartotinis vandens naudojimas daro 
poveikį;

Pakeitimas 21
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Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) būtina užtikrinti finansavimą, kad 
būtų padengtos „bendrosios“ gamybos, 
paskirstymo ir saugaus regeneruoto 
vandens naudojimo sistemos išlaidos;

Pagrindimas

Bendrosios išlaidos apima: gamybos įmonės ir (arba) paskirstymo tinklo statybą, veikimą, 
priežiūrą ir kokybinę stebėseną rizikos valdymo ir leidimų suteikimo tikslais.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) būtina sustiprinti stebėsenos, 
vertinimo ir informacijos kokybę ir 
kiekybę, visų pirma teritorijose, kuriose 
aplinką labai teršia pramonės ir žemės 
ūkio veikla ir kuriose nėra tinkamų 
nuotekų valymo ir surinkimo įrenginių 
bei vandens regeneravimo įrenginių ir 
kurios tokiu būdu pažeidžia Europos 
teisę;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) siekiant priderinti galiojančius 
minimaliuosius reikalavimus ir pagrindines 
rizikos valdymo užduotis prie mokslo ir 
technikos pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti teisės aktus siekiant iš dalies 
pakeisti minimaliuosius reikalavimus ir 

(16) siekiant priderinti galiojančius 
minimaliuosius reikalavimus ir pagrindines 
rizikos valdymo užduotis prie mokslo ir 
technikos pažangos, pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti teisės aktus siekiant iš dalies 
pakeisti minimaliuosius reikalavimus ir 
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pagrindines rizikos valdymo užduotis. Be 
to, siekiant užtikrinti aukštą aplinkos ir 
žmonių sveikatos apsaugos lygį, Komisija 
taip pat turėtų turėti galimybę priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais, nustatant 
technines specifikacijas, būtų papildytos 
pagrindinės rizikos valdymo užduotys. 
Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 
darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 
taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 
konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros37 nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

pagrindines rizikos valdymo užduotis, 
nedarant neigiamo poveikio galimybėms 
pakartotinai naudoti tinkamai išvalytas 
nuotekas. Be to, siekiant užtikrinti aukštą 
aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos lygį, 
Komisija taip pat turėtų turėti galimybę 
priimti deleguotuosius aktus, kuriais, 
nustatant technines specifikacijas, būtų 
papildytos pagrindinės rizikos valdymo 
užduotys. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir 
kad tos konsultacijos būtų vykdomos 
vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 
teisėkūros37 nustatytais principais. Visų 
pirma siekiant užtikrinti vienodas 
galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 
darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus 
dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 
valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

_________________ _________________

37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1. 37 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) kompetentingos institucijos turėtų 
tikrinti regeneruoto vandens atitiktį leidime 
nurodytoms sąlygoms. Neatitikties atveju 
jos turėtų pareikalauti regeneravimo 
įrenginių veiklos vykdytojo imtis būtinų 
priemonių atitikčiai užtikrinti. Kai dėl 
neatitikties kyla didelis pavojus aplinkai ir 
žmonių sveikatai, regeneravimo įrenginių 
veiklos vykdytojai turėtų nedelsdami 
nutraukti bet kokį regeneruoto vandens 

(18) siekiant sumažinti tokį išvalytų 
nuotekų naudojimo žemės ūkio paskirties 
žemėje, skirtoje maisto gamybai, keliamą 
pavojų turėtų būti taikomi aukšto lygio 
standartai. Kompetentingos institucijos 
turėtų tikrinti regeneruoto vandens atitiktį 
leidime nurodytoms sąlygoms. Neatitikties 
atveju jos turėtų pareikalauti regeneravimo 
įrenginių veiklos vykdytojo imtis būtinų 
priemonių atitikčiai užtikrinti. Kai dėl 
neatitikties kyla didelis pavojus aplinkai ir 
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tiekimą; žmonių sveikatai, regeneravimo įrenginių 
veiklos vykdytojai turėtų nedelsdami 
nutraukti bet kokį regeneruoto vandens 
tiekimą; Kompetentingos institucijos 
turėtų glaudžiai bendradarbiauti su 
ūkininkais, kad būtų sukurtos palankios 
sąlygos pakartotinai naudoti regeneruotą 
vandenį;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) siekiant vystyti ir kuo labiau 
skatinti pakartotinai naudoti tinkamai 
išvalytas nuotekas, Europos Sąjunga 
pagal programą „Europos horizontas“ 
turi remti šios srities mokslinius tyrimus ir 
plėtrą, kad būtų gerokai pagerintas 
tinkamai išvalytų nuotekų ir progresyvių 
panaudojimo metodų patikimumas;

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) šiuo reglamentu siekiama skatinti 
tvariai naudoti vandenį. Todėl Komisija 
turėtų įsipareigoti naudoti Sąjungos 
programas, įskaitant programą LIFE, kad 
paremtų vietos iniciatyvas, susijusias su 
tinkamai išvalytų nuotekų pakartotiniu 
naudojimu;

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šio reglamento tikslas yra 
užtikrinti, kad regeneruotas vanduo būtų 
saugus naudoti pagal numatytą paskirtį ir 
taip užtikrinti aukšto lygio žmonių ir 
gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugą, 
koordinuotai spręsti vandens trūkumo 
problemą ir dėl jos kylantį neigiamą 
poveikį vandens ištekliams visoje 
Sąjungoje, kartu prisidedant prie 
veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

2. Šio reglamento tikslas yra 
užtikrinti, kad regeneruotas vanduo būtų 
saugus naudoti pagal numatytą paskirtį ir 
taip užtikrinti maksimalią žmonių ir 
gyvūnų sveikatos bei aplinkos apsaugą, 
koordinuotai spręsti vandens trūkumo 
problemą ir dėl jos kylantį neigiamą 
poveikį vandens ištekliams visoje 
Sąjungoje, kartu prisidedant prie 
veiksmingo vidaus rinkos veikimo.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Šiuo reglamentu didelį vandens 
kiekį naudojantys naudotojai, įskaitant 
ūkininkus, turėtų būti skatinami vystyti 
tvarius vandens naudojimo metodus, 
kurie padėtų taupyti vandenį.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 b. Šiuo reglamentu turėtų būti 
sudarytos sąlygos naudoti naujus vandens 
naudojimo sprendimus, kuriais siekiama 
spręsti su klimato kaita susijusius 
klausimus.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 5 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. regeneruotas vanduo – miesto 
nuotekos, išvalytos pagal Direktyvos 
91/271/EEB reikalavimus ir papildomai 
išvalytos regeneravimo įrenginyje;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

   

Pagrindimas

Tekste anglų k. būtina suderinti terminus „plant“ ir „facility“ su ES aplinkos teisės aktais. Šis 
pakeitimas tekstui lietuvių k. poveikio neturi.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. regeneravimo įrenginys – miesto 
nuotekų valymo įrenginys arba kitas 
įrenginys, kuriame toliau valomos 
Direktyvoje 91/271/EEB nustatytus 
reikalavimus atitinkančios miesto nuotekos 
siekiant gauti vandenį, tinkamą naudoti šio 
reglamento I priedo 1 skirsnyje nurodyta 
paskirtimi;

6. regeneravimo įrenginys – miesto 
nuotekų valymo įrenginys arba kitas 
įrenginys, kuriame toliau valomos 
Direktyvoje 91/271/EEB nustatytus 
reikalavimus atitinkančios miesto nuotekos 
siekiant gauti regeneruotą vandenį, 
tinkamą naudoti šio reglamento I priedo 1 
skirsnyje nurodyta paskirtimi;

(Tekste anglų k. terminas „reclamation 
plant“ keičiamas terminu „reclamation 
facility“. Šis pakeitimas tekstui lietuvių k. 
poveikio neturi.)

Pagrindimas

Tekste anglų k. būtina suderinti terminus „plant“ ir „facility“ su ES aplinkos teisės aktais. Šis 
pakeitimas tekstui lietuvių k. poveikio neturi.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. regeneravimo įrenginio veiklos 
vykdytojas– fizinis arba juridinis asmuo, 
valdantis arba kontroliuojantis 
regeneravimo įrenginį;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

   

Pagrindimas

Tekste anglų k. būtina suderinti terminus „plant“ ir „facility“ su ES aplinkos teisės aktais. Šis 
pakeitimas tekstui lietuvių k. poveikio neturi.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 a. atitikties vieta – vandens išleidimo 
iš regeneravimo įrenginio vieta;

Pagrindimas

Terminas „atitikties vieta“ turėtų būti apibrėžtas dalyje „Terminų apibrėžtys“, kaip jau 
apibrėžtas 4 straipsnyje.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 11 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11b. mikroteršalai – tai labai mažos 
koncentracijos nepageidautinos 
medžiagos, nustatomos aplinkoje, kaip 
nurodyta Direktyvos 2000/60/EB VIII 
priede;
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 11 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 c. regeneruoto vandens tiekėjas –
fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už 
regeneruoto vandens paskirstymą arba 
tinklo kontrolę.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vandens regeneravimo įrenginių veiklos 
vykdytojų prievolės, susijusios su vandens 
kokybe

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Regeneravimo įrenginių veiklos 
vykdytojai užtikrina, kad regeneruotas 
vanduo, skirtas naudoti I priedo 1 skirsnyje 
nurodyta paskirtimi, vandens išleidimo iš 
regeneravimo įrenginio vietoje (atitikties 
vietoje) atitiktų:

1. Regeneravimo įrenginių veiklos 
vykdytojai užtikrina, kad regeneruotas 
vanduo, skirtas naudoti I priedo 1 skirsnyje 
nurodyta paskirtimi, atitikties vietoje 
atitiktų:

Pagrindimas

Turi būti suderinta su siūlomomis apibrėžtimis.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) visas kompetentingos institucijos 
nustatytas papildomas su vandens kokybe 
susijusias sąlygas, nurodytas leidime pagal 
7 straipsnio 3 dalies b ir c punktus.

(b) visas kompetentingos institucijos 
nustatytas pagrįstas papildomas su 
vandens kokybe susijusias sąlygas, 
nurodytas leidime pagal 7 straipsnio 3 
dalies b ir c punktus.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Siekdamas užtikrinti, kad būtų 
laikomasi 1 dalyje nurodytų reikalavimų ir 
sąlygų, regeneravimo įrenginio veiklos 
vykdytojas vykdo vandens kokybės 
stebėseną pagal:

2. Siekdamas užtikrinti, kad būtų 
laikomasi 1 dalyje nurodytų reikalavimų ir 
sąlygų, atitinkamas regeneravimo 
įrenginio veiklos vykdytojas vykdo 
vandens kokybės stebėseną pagal:

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 a. Praėjus atitikties vietą, atsakomybė 
už vandens kokybę nebepriklauso 
regeneravimo įrenginio veiklos 
vykdytojui, tačiau ji tenka kitai 
pakartotinio vandens naudojimo 
grandinės grandžiai.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamas gaminti ir tiekti 
regeneruotą vandenį, regeneravimo 
įrenginio veiklos vykdytojas valdo riziką 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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konsultuodamasis su šiais subjektais:

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) miesto nuotekų valymo įrenginio (-
ių) veiklos vykdytoju, tiekiančiu vandenį į 
regeneravimo įrenginį, jei tai nėra 
regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b a) regeneruoto vandens tiekėjas (-ai);

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) bet kuria kita suinteresuotąja šalimi, 
kuri, įrenginio veiklos vykdytojo nuomone, 
yra svarbi.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Regeneravimo įrenginio veiklos 
vykdytojas parengia pakartotinio vandens 
naudojimo rizikos valdymo planą, pagrįstą 
II priede nustatytomis pagrindinėmis 

2. Atitinkamas regeneravimo 
įrenginio veiklos vykdytojas parengia 
pakartotinio vandens naudojimo rizikos 
valdymo planą, pagrįstą II priede 
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rizikos valdymo užduotimis. Pakartotinio 
vandens naudojimo rizikos valdymo plane, 
be I priede nurodytų reikalavimų, siūlomi 
bet kokie papildomi reikalavimai, 
reikalingi siekiant toliau mažinti bet kokią 
riziką, ir, be kita ko, nustatomi pavojai, 
rizika ir atitinkamos prevencinės 
priemonės.

nustatytomis pagrindinėmis rizikos 
valdymo užduotimis, už kurį atsako 
veiklos vykdytojas.

Pakartotinio vandens naudojimo rizikos 
valdymo plane, be I priede nurodytų 
reikalavimų, siūlomi bet kokie papildomi 
reikalavimai, reikalingi siekiant toliau 
mažinti bet kokią riziką, ir, be kita ko, 
nustatomi pavojai, rizika ir atitinkamos 
prevencinės priemonės.

Gavęs pakankamai informacijos, 
regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas 
apie tai praneša galutiniam naudotojui.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei drėkinamo kultūrinio augalo rūšis 
į rinką pateikiama keliomis skirtingomis 
formomis ir kurioms taikomos kelios 
skirtingas vandens kokybės klasės, 
regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas 
privalo ūkininkui tiekti atitinkamos 
aukščiausios kokybės klasės vandenį.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nacionalinės vandentvarkos 
institucijos kartu su Komisija rengia 
specialistų mokymus ir informacinius 
susitikimus, skirtus nacionalinių 
agentūrų darbuotojams, kurie bus 
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atsakingi už veiklos vykdytojų leidimų 
paraiškų vertinimą; kita vertus, Komisija 
įsipareigoja parengti ir nacionalinėms 
valdžios institucijoms išplatinti brošiūras 
ir galbūt internetinį turinį, susijusį su 
taisyklėmis ir reikalavimais, 
reglamentuojančiais minimalius 
pakartotinio vandens naudojimo 
standartus.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 a straipsnis

Regeneruoto vandens paskirstymas 

1. Bet kokiam regeneruoto vandens, skirto 
naudoti pagal I priedo 1 skirsnyje 
nurodytą paskirtį, paskirstymui turi būti 
gautas leidimas.

2. Kompetentinga institucija per 3 
mėnesius nuo prašymo gavimo datos 
nusprendžia, ar suteikti leidimą.

3. Leidime turi būti nurodytos visos 
saugiam regeneruoto vandens 
paskirstymui galutiniam vartotojui 
būtinos sąlygos ir priemonės, nustatytos 
pagal 6 straipsnį atliekant rizikos 
vertinimą. 

4. Leidimas reguliariai peržiūrimas bent 
kas penkerius metus ir, jei reikia, 
pakeičiamas. 

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentinga institucija tikrina, 
ar regeneruotas vanduo atitikties vietoje 

1. Prieš suteikdama leidimą, 
kompetentinga institucija tikrina, ar 
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atitinka leidime nurodytas sąlygas. 
Atliekant atitikties patikrą naudojamos šios 
priemonės:

regeneruotas vanduo atitikties vietoje 
atitinka leidime nurodytas sąlygas. 
Atliekant atitikties patikrą naudojamos šios 
priemonės: 

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neatitikties atveju kompetentinga 
institucija reikalauja regeneravimo 
įrenginio veiklos vykdytojo imtis reikiamų 
priemonių, kad būtų nedelsiant atkurta 
atitiktis.

2. Neatitikties atveju, kuri nustatoma 
išdavus leidimą, kompetentinga institucija 
reikalauja, kad regeneravimo įrenginio 
veiklos vykdytojas sustabdytų regeneruoto 
vandens tiekimą, kol nebus pritaikytos 
reikiamos priemonės jų atitikčiai atkurti, 
ir apie tai informuoti galutinius 
naudotojus, kuriems įtakos gali turėti ši 
situacija.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu dėl neatitikties kyla didelė 
rizika aplinkai ar žmonių sveikatai, 
regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas 
nedelsdamas nutraukia bet kokį tolesnį 
regeneruoto vandens tiekimą, kol 
kompetentinga institucija nustato, kad 
atitiktis yra atkurta.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu įvyksta incidentas, dėl kurio 
nesilaikoma leidime nurodytų sąlygų, 

4. Jeigu įvyksta incidentas, dėl kurio 
nesilaikoma leidime nurodytų sąlygų, 
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regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas 
nedelsdamas informuoja kompetentingą 
instituciją ir galintį (-čius) nukentėti
galutinį (-ius) naudotoją (-us) ir pateikia 
kompetentingai institucijai informaciją, 
reikalingą tokio incidento poveikiui 
įvertinti.

regeneravimo įrenginio veiklos vykdytojas 
nedelsdamas informuoja kompetentingą 
instituciją, visus regeneruoto vandens 
tiekėjus ir galutinį (-ius) naudotoją (-us) ir 
pateikia kompetentingai institucijai 
informaciją, reikalingą tokio incidento 
poveikiui įvertinti.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Pagal Reglamentą (EB) Nr. 
852/2004, nustatantį maisto sektoriaus 
veiklos vykdytojams taikytinas bendrąsias 
taisykles, kurios apima žmonėms vartoti 
skirtų maisto produktų gamybą, 
perdirbimą, paskirstymą ir prekybą, 
kompetentingos institucijos turi 
informuoti naudotoją apie tai, koks yra 
didžiausias maistinių medžiagų kiekis, 
esantis pristatytame tinkamai išvalytų 
nuotekų vandenyje, kad ūkininkas galėtų 
įsitikinti, jog jis laikosi atitinkamose ES 
taisyklėse nustatyto maistinių medžiagų 
kiekio.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija kartą per 10 metų arba, 
kai to reikalauja padėtis, peržiūri 
minimalius regeneruoto vandens kokybės 
standartus, remdamasi ES, o ne 
trečiosiose šalyse, atliktais tyrimais.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
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13 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) atliktais bandymais, visų pirma 
susijusiais su nuotekų dumblo ir biodujų 
gamybos nuotekų naudojimu žemės ūkyje.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) didėjantį mikroteršalų ir naujų 
„besiformuojančių“ medžiagų kiekį 
pakartotinai naudojamame vandenyje.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo ... [vieni metai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos].

Jis taikomas nuo ... [praėjus 24 mėnesiams
po šio reglamento įsigaliojimo datos].

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kiek reikia atlikti pritaikymų, kad esami įrenginiai atitiktų reglamentą, 
tobulinant esamą įrangą, keičiant eksploatavimą ir kontrolę ir visų pirma atliekant rizikos 
vertinimą ir nustatant rizikos valdymo planą bei priskiriant atsakomybę, siūlomas vienų metų 
laikotarpis turėtų būti pratęstas iki ne mažiau kaip dvejų metų, kad būtų galima laikytis 
reikalavimų.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Aprašyti pakartotinio vandens 1. Aprašyti pakartotinio vandens 
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naudojimo sistemą nuo nuotekų patekimo į 
miesto nuotekų valymo įrenginį iki jų 
naudojimo vietos, įskaitant nuotekų 
šaltinius, valymo etapus ir regeneravimo 
įrenginyje naudojamas technologijas, 
tiekimo ir saugojimo infrastruktūrą, 
numatomą naudojimo paskirtį, naudojimo 
vietą ir tiekiamą regeneruoto vandens 
kiekį. Šios užduoties tikslas – pateikti 
išsamų visos pakartotinio vandens 
naudojimo sistemos aprašymą.

naudojimo sistemą nuo nuotekų patekimo į 
miesto nuotekų valymo įrenginį iki jų 
naudojimo vietos, įskaitant nuotekų 
šaltinius, valymo etapus ir regeneravimo 
įrenginyje naudojamas technologijas, 
tiekimo, paskirstymo ir saugojimo 
infrastruktūrą, numatomą naudojimo 
paskirtį, naudojimo vietą ir tiekiamą 
regeneruoto vandens kiekį. Šios užduoties 
tikslas – pateikti išsamų visos pakartotinio 
vandens naudojimo sistemos aprašymą.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 punkto 2 dalies b papunkčio i dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i. pavojaus pobūdžio patvirtinimas, 
įskaitant, jei reikia, dozės ir atsako ryšį;

i. pavojaus pobūdžio patvirtinimas, 
įskaitant, jei reikia, dozės ir atsako ryšį, 
bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros 
institucijomis;

Pagrindimas

Dozės ir atsako ryšiui ir rizikos vertinimo tyrimams reikia tam tikrų įgūdžių, žinių ir 
duomenų, kuriuos galėtų pateikti valstybių narių sveikatos priežiūros institucijos.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b a) rizikos gyvūnų sveikatai 
vertinimas.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 dalies 3 pastraipos b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įpareigojimą, kad geriamas vanduo 
saugomose teritorijose atitiktų Tarybos 
direktyvoje 98/83/EB40 nustatytus 
reikalavimus;

(b) įpareigojimą, kad geriamas vanduo 
saugomose teritorijose atitiktų Tarybos 
direktyvoje 98/83/EB40 nustatytus 
reikalavimus, įskaitant susijusius su 
hormonais, vaistais ir mikroplastikais;

__________________ __________________

40 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 
98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto 
vandens kokybės (OL L 330, 1998 12 5, p. 
32).

40 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 
98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto 
vandens kokybės (OL L 330, 1998 12 5, p. 
32).

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 4 dalies 3 pastraipos m a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ma) reikalavimai, taikomi siekiant 
išvengti taršos ar endokrininę sistemą 
ardančių medžiagų daromo poveikio 
sveikatai, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente 
1107/20091a;

__________________

1a 2009 m. spalio 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos 
produktų pateikimo į rinką (OL L 309, 
2009 11 24, p. 1). 

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 5 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) pesticidais; b) pesticidais, įskaitant endokrininę 
sistemą ardančiomis medžiagomis;
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 5 punkto 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) vaistais; d) vaistais ir hormonais;

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 5 punkto 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) kitomis susirūpinimą keliančiomis 
medžiagomis;

e) kitomis susirūpinimą keliančiomis 
medžiagomis, kaip antai mikroplastikais;

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6 punkto 1 lentelės 2 eilutės 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Kiaulės neturi būti šeriamos pašaru, kuris 
buvo drėkinamas regeneruotu vandeniu, 
jeigu nėra pakankamai duomenų, kad 
rizika konkrečiais atvejais gali būti 
suvaldyta.

- Maistiniai gyvūnai neturi būti šeriami
pašaru, kuris buvo drėkinamas regeneruotu 
vandeniu, jeigu nėra pakankamai duomenų, 
kad rizika konkrečiais atvejais gali būti 
suvaldyta. 

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 6 punkto 1 lentelės 3 eilutės 3 stulpelio 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Neganyti žindančių pieninių galvijų 
neišdžiūvusiose ganyklose.

– Neganyti žindančių pieninių galvijų 
ganyklose penkias dienas po paskutinio 
laistymo.
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8 punkto 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rekomenduojama, kad regeneravimo 
įrenginio veiklos vykdytojas įdiegtų ir 
prižiūrėtų kokybės valdymo sistemą, 
sertifikuotą pagal ISO 9001 arba 
lygiaverčius standartus.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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