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Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

Poprawki Parlamentu w postaci dwóch kolumn

Skreślenia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą w lewej 
kolumnie. Zmianę brzmienia zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą 
w obu kolumnach. Nowy tekst zaznacza się wytłuszczonym drukiem i 
kursywą w prawej kolumnie.

Pierwszy i drugi wiersz nagłówka każdej poprawki wskazuje element 
rozpatrywanego projektu aktu, którego dotyczy poprawka. Jeżeli poprawka 
odnosi się do obowiązującego aktu, do którego zmiany zmierza projekt aktu, 
nagłówek zawiera dodatkowo trzeci wiersz wskazujący obowiązujący akt i 
czwarty wiersz wskazujący przepis tego aktu, którego dotyczy poprawka.

Poprawki Parlamentu w postaci tekstu skonsolidowanego

Nowe fragmenty tekstu zaznacza się wytłuszczonym drukiem i kursywą. 
Fragmenty tekstu, które zostały skreślone, zaznacza się za pomocą symbolu 
▌ lub przekreśla. Zmianę brzmienia zaznacza się przez wyróżnienie nowego 
tekstu wytłuszczonym drukiem i kursywą i usunięcie lub przekreślenie 
zastąpionego tekstu. 
Tytułem wyjątku nie zaznacza się zmian o charakterze ściśle technicznym 
wprowadzonych przez służby w celu opracowania końcowej wersji tekstu.
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody
(COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2018)0337),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez 
Komisję (C8-0220/2018),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia ... 1,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia … 2,

– uwzględniając art. 59 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię przedstawioną przez Komisję 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0000/2018),

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny 
wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zdolność Unii do reagowania na 
coraz większą presję na zasoby wodne 
może wzrosnąć dzięki upowszechnieniu 
ponownego wykorzystywania 

(2) Zdolność Unii do reagowania na 
coraz większą presję na zasoby wodne 
może wzrosnąć dzięki upowszechnieniu 
ponownego wykorzystywania 

                                               
1 [Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0. / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].
2 [Dz.U. C 0 z 0.0.0000, s. 0. / Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].
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oczyszczonych ścieków. W dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2000/60/WE15 ponowne wykorzystanie 
wody wymienia się jako jeden z
dodatkowych środków, które państwa 
członkowskie mogą stosować, by osiągnąć 
cele ilościowe i jakościowe w zakresie 
dobrego stanu wód powierzchniowych i
gruntowych. Dyrektywa Rady 
91/271/EWG16 zawiera wymóg, aby 
oczyszczone ścieki były ponownie 
wykorzystywane w każdym przypadku, 
kiedy jest to właściwe.

oczyszczonych ścieków oraz zwiększeniu 
jakości i ilości dostępnej wody, 
ograniczeniu poboru wód 
powierzchniowych i gruntowych, 
zmniejszeniu wpływu zrzutów na 
odbiorniki wodne oraz promowaniu 
oszczędności wody przez wielokrotne 
wykorzystywanie ścieków komunalnych. 
W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i
Rady 2000/60/WE15 ponowne 
wykorzystanie wody wymienia się jako 
jeden z dodatkowych środków, które 
państwa członkowskie mogą stosować, by 
osiągnąć cele ilościowe i jakościowe w
zakresie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i gruntowych. 
Dyrektywa Rady 91/271/EWG16 zawiera 
wymóg, aby oczyszczone ścieki były 
ponownie wykorzystywane w każdym 
przypadku, kiedy jest to właściwe.

__________________ __________________

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 
22.12.2000, s. 1).

15 Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 
22.12.2000, s. 1).

16 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 
maja 1991 r. dotycząca oczyszczania 
ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z
30.5.1991, s. 40).

16 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 
maja 1991 r. dotycząca oczyszczania 
ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z
30.5.1991, s. 40).

Or. it

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów „Plan ochrony 
zasobów wodnych Europy”17 zawiera 

(3) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i
Komitetu Regionów „Plan ochrony 
zasobów wodnych Europy”17 podkreśla 
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stwierdzenie, że ponowne wykorzystanie 
wody do celów nawadniania lub na 
potrzeby przemysłu jest alternatywnym 
źródłem zaopatrzenia w wodę, które Unia 
powinna wziąć pod uwagę.

potrzebę ustanowienia instrumentu 
regulacyjnego określającego normy na 
szczeblu unijnym w celu ponownego 
wykorzystania wody, usunięcia przeszkód 
w powszechnym korzystaniu z 
alternatywnych źródeł zaopatrzenia w 
wodę, które mogą przyczynić się do 
ograniczenia niedoboru wody i 
zmniejszenia wrażliwości systemów 
zaopatrzenia w wodę.

__________________ __________________

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

Or. it

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady: „Rozwiązanie 
problemu dotyczącego niedoboru wody i
susz w Unii Europejskiej”18 ustanawia 
hierarchię środków, które państwa 
członkowskie powinny uwzględnić w
zarządzaniu niedoborem wody i suszami. 
Stwierdza się w nim, że w regionach, gdzie 
wszystkie środki zapobiegawcze zostały 
wprowadzone zgodnie z hierarchią 
możliwych rozwiązań problemów 
związanych z wodą i w których nadal 
zapotrzebowanie na wodę jest większe niż 
jej podaż, dodatkowa infrastruktura 
wodociągowa może, w pewnych 
okolicznościach i z uwzględnieniem 
aspektu kosztów i korzyści, służyć jako 
alternatywna metoda w celu złagodzenia 
skutków poważnej suszy.

(4) Komunikat Komisji do Parlamentu 
Europejskiego i Rady: „Rozwiązanie 
problemu dotyczącego niedoboru wody i
susz w Unii Europejskiej”18 ustanawia 
hierarchię środków, które państwa 
członkowskie powinny uwzględnić w
zarządzaniu niedoborem wody i suszami.
W tym samym celu w dyrektywie 
2000/60/WE18a należy ustanowić wiążącą 
hierarchię prawidłowej gospodarki 
wodnej. W komunikacie stwierdza się, że 
w regionach, gdzie wszystkie środki 
zapobiegawcze zostały wprowadzone 
zgodnie z hierarchią możliwych rozwiązań 
problemów związanych z wodą i w których 
nadal zapotrzebowanie na wodę jest 
większe niż jej podaż, dodatkowa 
infrastruktura wodociągowa może, w
pewnych okolicznościach i z
uwzględnieniem aspektu kosztów i
korzyści, służyć jako alternatywna metoda 
w celu złagodzenia skutków poważnej 
suszy.
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__________________ __________________

18 COM(2007) 414. 18 COM(2007) 414.

18a Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, 
s. 1).

Or. it

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) W swoim planie działania na rzecz 
gospodarki o obiegu zamkniętym19

Komisja zobowiązała się do podjęcia 
szeregu działań, aby zachęcać do 
ponownego wykorzystywania 
oczyszczonych ścieków poprzez m.in. 
opracowanie wniosku ustawodawczego w
sprawie minimalnych wymagań w zakresie 
ponownego wykorzystania wody.

(5) W swoim planie działania na rzecz 
gospodarki o obiegu zamkniętym19

Komisja zobowiązała się do podjęcia 
szeregu działań, aby zachęcać do 
ponownego wykorzystywania 
oczyszczonych ścieków poprzez m.in. 
opracowanie wniosku ustawodawczego w
sprawie minimalnych wymagań w zakresie 
ponownego wykorzystania wody. Komisja 
powinna zaktualizować swój plan 
działania i podtrzymać priorytetowy 
charakter zasobów wodnych.

__________________ __________________

19 COM(2015) 614. 19 COM(2015) 614.

Or. it

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Ponowne wykorzystanie wody 
mogłoby przyczynić się do odzyskania 
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składników odżywczych zawartych w 
wodzie pobieranej, a wykorzystanie 
odzyskanej wody do celów nawadniania w 
rolnictwie lub leśnictwie mogłoby w 
rzeczywistości być sposobem na 
przywrócenie składników odżywczych, 
takich jak azot, fosfor, potas, do 
naturalnych cykli biogeochemicznych.

Or. it

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Normy zdrowotne w odniesieniu do 
higieny żywności dotyczące produktów 
rolnych nawadnianych odzyskaną wodą 
mogą zostać osiągnięte jedynie w
przypadku, gdy wymagania dotyczące 
jakości odzyskanej wody przeznaczonej do 
nawadniania w rolnictwie nie będą różniły 
się w sposób istotny w poszczególnych 
państwach członkowskich. Harmonizacja 
wymogów przyczyni się również do 
skutecznego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w odniesieniu do tych 
produktów. Należy zatem wprowadzić 
minimalną harmonizację, ustanawiając 
minimalne wymogi dotyczące jakości 
wody i jej monitorowania. Te minimalne 
wymogi powinny obejmować minimalne 
parametry dla wody odzyskanej oraz inne, 
bardziej surowe lub dodatkowe wymogi 
jakościowe, nałożone w razie potrzeby 
przez właściwe organy wraz ze wszelkimi 
odpowiednimi środkami zapobiegawczymi. 
W celu określenia bardziej surowych lub 
dodatkowych wymogów jakościowych 
dotyczących wody, operatorzy zakładów 
oczyszczania powinni wykonywać 
podstawowe zadania w zakresie
zarządzania ryzykiem. Parametry są oparte 
na sprawozdaniu technicznym Wspólnego 

(7) Normy zdrowotne w odniesieniu do 
higieny żywności dotyczące produktów 
rolnych nawadnianych odzyskaną wodą 
mogą zostać osiągnięte jedynie w
przypadku, gdy wymagania dotyczące 
jakości odzyskanej wody przeznaczonej do 
nawadniania w rolnictwie nie będą różniły 
się w sposób istotny w poszczególnych 
państwach członkowskich. Harmonizacja 
wymogów przyczyni się również do 
skutecznego funkcjonowania rynku 
wewnętrznego w odniesieniu do tych 
produktów. Należy zatem wprowadzić 
minimalną harmonizację, ustanawiając 
minimalne wymogi dotyczące jakości, 
częstotliwości monitorowania i procedur 
kontroli wody. Te minimalne wymogi 
powinny obejmować minimalne parametry 
dla wody odzyskanej oraz inne, bardziej 
surowe lub dodatkowe wymogi 
jakościowe, nałożone w razie potrzeby 
przez właściwe organy wraz ze wszelkimi 
odpowiednimi środkami zapobiegawczymi. 
W celu określenia bardziej surowych lub 
dodatkowych wymogów jakościowych 
dotyczących odzyskanej wody instytucja 
zarządzająca powinna we współpracy z 
głównymi zainteresowanymi stronami 
opracować plan zarządzania ryzykiem 
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Centrum Badawczego Komisji i
odzwierciedlają międzynarodowe normy w
zakresie ponownego wykorzystania wody.

oraz określić role i obowiązki 
zainteresowanych stron. Wśród tych 
podmiotów powinien znaleźć się operator 
systemu dystrybucji odzyskanej wody,
odpowiedzialny za utrzymanie jakości 
odzyskanej wody przeznaczonej do 
konkretnego zastosowania. Podobne
zadania powinny zostać powierzone także 
użytkownikom końcowym. Taki plan
zarządzania ryzykiem może składać się z 
konkretnego planu lub być włączony do 
istniejącego planu gospodarki wodnej.
Każdy plan zarządzania ryzykiem 
powinien być stale aktualizowany i 
sporządzany zgodnie ze 
znormalizowanymi procedurami 
uznanymi na szczeblu międzynarodowym.
Parametry są oparte na sprawozdaniu 
technicznym Wspólnego Centrum 
Badawczego Komisji i odzwierciedlają 
międzynarodowe normy w zakresie 
ponownego wykorzystania wody.

Or. it

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Obecność mikrodrobin plastiku 
może stanowić źródło zagrożenia dla 
zdrowia ludzkiego i środowiska, dlatego 
też państwa członkowskie powinny 
zweryfikować potrzebę uwzględnienia 
ewentualnych parametrów i metodyk 
oceny w celu określenia obecności 
mikrodrobin plastiku w odzyskanych 
ściekach.

Or. it
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Przestrzeganie minimalnych 
wymagań w zakresie ponownego 
wykorzystania wody powinno przyczynić 
się do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju określonych w programie działań 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
do roku 2030, a w szczególności do 
realizacji celu 6 polegającego na 
zapewnieniu wszystkim obywatelom 
dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej 
oraz zrównoważonego zarządzania wodą i 
infrastrukturą sanitarną, a także do 
znacznego zwiększenia recyklingu i 
ponownego wykorzystania wody na całym 
świecie. Ponadto celem niniejszego 
rozporządzenia jest zapewnienie 
stosowania art. 37 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej 
dotyczącego ochrony środowiska.

(8) Przestrzeganie minimalnych 
wymagań w zakresie ponownego 
wykorzystania wody powinno przyczynić 
się do osiągnięcia celów zrównoważonego 
rozwoju określonych w programie działań 
ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 
do roku 2030, a w szczególności do 
realizacji celu 6 polegającego na 
zapewnieniu wszystkim obywatelom 
dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej 
oraz zrównoważonego zarządzania wodą i 
infrastrukturą sanitarną, a także do 
znacznego zwiększenia recyklingu i 
ponownego wykorzystania wody na całym 
świecie, co umożliwi przyczynienie się do 
realizacji celu zrównoważonego rozwoju 
ONZ nr 12 dotyczącego odpowiedzialnej 
konsumpcji i produkcji. Ponadto celem 
niniejszego rozporządzenia jest 
zapewnienie stosowania art. 37 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej 
dotyczącego ochrony środowiska.

Or. it

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zarządzanie ryzykiem powinno 
obejmować identyfikację zagrożeń i
zarządzanie ryzykiem w sposób 
proaktywny oraz uwzględniać koncepcję 
produkcji odzyskanej wody o jakości 
wymaganej dla określonych zastosowań. 
Ocena ryzyka powinna opierać się na 
kluczowych zadaniach w zakresie 

(9) Zarządzanie ryzykiem powinno 
obejmować identyfikację zagrożeń i
zarządzanie ryzykiem w sposób 
proaktywny oraz uwzględniać koncepcję 
produkcji, dystrybucji i rozdzielania
odzyskanej wody o jakości wymaganej dla 
określonych zastosowań. Ocena ryzyka 
powinna opierać się na kluczowych 
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zarządzania ryzykiem oraz określać 
wszelkie dodatkowe wymogi dotyczące
jakości wody niezbędne do zapewnienia 
odpowiedniej ochrony środowiska 
naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt.

zadaniach w zakresie zarządzania 
ryzykiem, określonych dla różnych 
zainteresowanych stron, oraz obejmować 
określenie przez właściwy organ wszelkich 
dodatkowych wymogów dotyczących
jakości wody niezbędnych do zapewnienia 
odpowiedniej ochrony środowiska 
naturalnego, zdrowia ludzi i zwierząt.

Or. it

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Współpraca i interakcja pomiędzy 
różnymi zainteresowanymi stronami 
powinna być warunkiem koniecznym do 
tego, by umożliwić opracowanie metod 
uzdatniania odzyskanej wody zgodnie z 
wymogami niezbędnymi dla konkretnych 
zastosowań oraz by umożliwić planowanie 
dostaw odzyskanej wody w zależności od 
zapotrzebowania użytkowników 
końcowych.

Or. it

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu skuteczniejszej ochrony 
środowiska naturalnego i zdrowia 
ludzkiego, odpowiedzialność za jakość
odzyskanej wody powinni ponosić przede 
wszystkim operatorzy zakładów 
oczyszczania. Do celów zgodności z
minimalnymi wymogami i wszelkimi 

(10) W celu skuteczniejszej ochrony 
środowiska naturalnego i zdrowia 
ludzkiego, odpowiedzialność za jakość 
wody odzyskiwanej w punkcie zgodności
powinni ponosić przede wszystkim 
operatorzy zakładów oczyszczania. Do 
celów zgodności z minimalnymi 
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dodatkowymi warunkami, określonymi 
przez właściwy organ, operatorzy 
zakładów oczyszczania powinni 
monitorować jakość odzyskanej wody. 
Należy zatem ustanowić minimalne 
wymogi w zakresie monitorowania, 
obejmujące częstotliwość rutynowego 
monitorowania oraz harmonogram i cele w
zakresie skuteczności działania na potrzeby 
walidacji monitorowania. Niektóre 
wymogi dotyczące rutynowego 
monitorowania są określone zgodnie z
dyrektywą 91/271/EWG.

wymogami i wszelkimi dodatkowymi 
warunkami, określonymi przez właściwy 
organ, operatorzy zakładów odzyskiwania
powinni monitorować jakość odzyskanej 
wody. Należy zatem ustanowić minimalne 
wymogi w zakresie monitorowania, 
obejmujące częstotliwość rutynowego 
monitorowania oraz harmonogram i cele w
zakresie skuteczności działania na potrzeby 
walidacji monitorowania. Niektóre 
wymogi dotyczące rutynowego 
monitorowania są określone zgodnie z
dyrektywą 91/271/EWG. Operator 
systemu dystrybucji i użytkownicy 
końcowi powinni utrzymywać jakość 
odzyskanej wody przeznaczonej do 
konkretnego zastosowania oraz stale 
wdrażać środki zarządzania ryzykiem 
określone w niniejszym rozporządzeniu.

Or. it

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zapewnienie bezpiecznego 
użytkowania odzyskanej wody jest 
niezbędne do propagowania ponownego 
wykorzystania wody na poziomie Unii i
pozyskania większego zaufania 
społeczeństwa w tej dziedzinie. 
Świadczenie usług zaopatrzenia w
odzyskaną wodę do określonych celów 
powinno być zatem dozwolone jedynie na 
podstawie zezwolenia udzielonego przez 
właściwe organy państw członkowskich. 
W celu zapewnienia zharmonizowanego 
podejścia na szczeblu Unii, 
identyfikowalności i przejrzystości, 
przepisy prawa materialnego dotyczące 
zezwolenia powinno zostać określone na 
poziomie Unii. Jednakże szczegóły 
procedur przyznawania zezwoleń powinny 

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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zostać określone przez państwa 
członkowskie. Państwa członkowskie 
powinny być w stanie stosować istniejące 
procedury udzielania zezwoleń, które 
powinny zostać dostosowane do nowych 
wymogów wprowadzonych niniejszym 
rozporządzeniem.

Or. it

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Państwa członkowskie, w których 
odzyskuje się ścieki komunalne, powinny 
prowadzić kampanie informacyjne w celu 
podniesienia świadomości użytkowników 
końcowych i obywateli na temat 
oszczędzania zasobów wodnych 
pochodzących z ponownego wykorzystania 
ścieków komunalnych oraz na temat 
systemu kontroli, który może zapewnić 
zdatność odzyskanej wody do spożycia.

Or. it

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Do celów niniejszego 
rozporządzenia należy wziąć pod uwagę, 
że oczyszczanie i odzyskiwanie ścieków 
komunalnych może odbywać się w tym 
samym miejscu fizycznym przez jeden i 
ten sam zakład lub poprzez kilka 
oddzielnych zakładów (dodatkowe sekcje 
oczyszczania). Ponadto operator 
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oczyszczalni powinien być w stanie 
współpracować z operatorem zakładu 
odzyskiwania.

Or. it

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Rozporządzenie (WE) 852/2004 
ustanawia ogólne przepisy dla 
przedsiębiorstw sektora spożywczego i 
obejmuje produkcję, przetwórstwo, 
dystrybucję i wprowadzanie do obrotu 
żywności przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. Rozporządzenie dotyczy jakości 
zdrowotnej żywności, a jedna z 
najważniejszych zawartych w nim zasad 
mówi, że odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo żywności ponosi w 
pierwszym rzędzie przedsiębiorstwo 
sektora spożywczego. Rozporządzenie 
podlega również szczegółowym 
wytycznym, wśród których szczególnie 
ważne miejsce zajmuje zawiadomienie 
Komisji w sprawie wytycznych 
dotyczących zwalczania zagrożeń 
mikrobiologicznych w świeżych owocach i
warzywach na etapie produkcji 
podstawowej poprzez dobrą higienę
(2017/C 163/01). Cele w zakresie 
skuteczności dotyczące odzyskiwania wody 
ustanowione w niniejszym rozporządzeniu 
nie wykluczają uzyskiwania przez 
przedsiębiorstwa sektora spożywczego 
jakości wody wymaganej do zapewnienia 
zgodności z przepisami rozporządzenia 
852/2004 dzięki zastosowaniu na 
kolejnym etapie kilku wariantów 
oczyszczania wody, niezależnie lub w 
połączeniu z innymi wariantami 
nieobejmującymi oczyszczania.

(13) Rozporządzenie (WE) 852/2004 
ustanawia ogólne przepisy dla 
przedsiębiorstw sektora spożywczego i 
obejmuje produkcję, przetwórstwo, 
dystrybucję i wprowadzanie do obrotu 
żywności przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. Rozporządzenie dotyczy jakości 
zdrowotnej żywności, a jedna z 
najważniejszych zawartych w nim zasad 
mówi, że odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo żywności ponosi w 
pierwszym rzędzie przedsiębiorstwo 
sektora spożywczego. Rozporządzenie 
podlega również szczegółowym 
wytycznym, wśród których szczególnie 
ważne miejsce zajmuje zawiadomienie 
Komisji w sprawie wytycznych 
dotyczących zwalczania zagrożeń 
mikrobiologicznych w świeżych owocach i
warzywach na etapie produkcji 
podstawowej poprzez dobrą higienę
(2017/C 163/01).
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Or. it

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Bez uszczerbku dla rozporządzenia 
(WE) 852/200419a i późniejszych 
wytycznych dotyczących zarządzania 
zagrożeniami mikrobiologicznymi w 
świeżych owocach i warzywach na 
poziomie produkcji podstawowej przez 
dobrą higienę niniejsze rozporządzenie 
powinno przewidywać dodatkowe i 
szczególne środki w zakresie 
wykorzystania odzyskanej wody do 
nawadniania w rolnictwie. Najpóźniej 24 
miesiące po wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja powinna 
sporządzić wytyczne opisujące główne 
zadania w zakresie zarządzania ryzykiem, 
które zostaną powierzone użytkownikom 
końcowym.

19a Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny 
środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 
30.4.2004, s. 1).

Or. it

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) W celu skutecznego promowania 
ponownego wykorzystania uzdatnionej 
wody należy przewidzieć możliwość 
wykorzystania odzyskanej wody 
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przynajmniej do nawadniania w 
rolnictwie, do celów cywilnych i 
środowiskowych. Określenie szczególnych 
zastosowań w ramach niniejszego 
rozporządzenia nie powinno wykluczać 
możliwości określenia przez państwa 
członkowskie dalszych zastosowań
odzyskanych ścieków komunalnych, w 
tym ponownego wykorzystania do celów 
przemysłowych, bez uszczerbku dla 
obowiązku zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony ludzi, zwierząt i 
środowiska.

Or. it

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Aby zwiększyć zaufanie do 
ponownego wykorzystania wody,
informacje powinny być podawane do 
wiadomości publicznej. Udostępnianie 
informacji na temat ponownego 
wykorzystania wody powinno umożliwić 
większą przejrzystość i identyfikowalność 
oraz mogłoby również być korzystne dla 
innych właściwych organów, dla których 
konkretne ponowne wykorzystanie wody 
ma określone implikacje.

(14) Aby zwiększyć zaufanie do 
ponownego wykorzystania wody, do 
wiadomości publicznej należy podawać 
odpowiednie, aktualne i dostępne 
informacje. Udostępnianie informacji na 
temat ponownego wykorzystania wody 
powinno umożliwić większą przejrzystość 
i identyfikowalność oraz mogłoby również 
być korzystne dla innych właściwych 
organów, dla których konkretne ponowne 
wykorzystanie wody ma określone 
implikacje.

Or. it

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Do celów oceny niniejszego 
rozporządzenia Komisja powinna wziąć 
pod uwagę rozszerzenie zakresu 
niniejszego rozporządzenia na ponowne 
wykorzystanie ścieków komunalnych do 
dalszych zastosowań, w tym zastosowań 
przemysłowych i budowlanych. W tym 
kontekście Komisja powinna również 
rozważyć możliwość opracowania nowej 
dyrektywy w sprawie charakterystyki 
wodnej budynków, podobnej do dyrektywy 
w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków, która mogłaby obejmować 
krany, prysznice, toalety i odprowadzanie 
wody deszczowej.

Or. it

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16b) Państwa członkowskie powinny 
również promować ponowne 
wykorzystanie do szczególnych celów 
wody pochodzącej z oczyszczania ścieków 
przemysłowych lub wód podziemnych oraz 
określić wszelkie dodatkowe wymogi 
dotyczące jakości tego rodzaju wody w 
celu zapewnienia wystarczającego 
poziomu ochrony środowiska oraz 
zdrowia ludzi i zwierząt.

Or. it

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków wykonywania niniejszego 
rozporządzenia należy powierzyć Komisji 
uprawnienia wykonawcze do 
przyjmowania szczegółowych zasad 
dotyczących formatu i prezentacji 
informacji, które mają być przekazywane 
do wiadomości publicznej przez państwa 
członkowskie, dotyczących formatu i 
prezentacji informacji o monitorowaniu 
wdrażania niniejszego rozporządzenia, 
które mają być przekazywane przez 
państwa członkowskie, oraz dotyczących 
formatu i prezentacji informacji w 
odniesieniu do ogólnounijnego przeglądu 
sporządzanego przez Europejską Agencję 
Środowiska. Uprawnienia te powinny być 
wykonywane zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011 Parlamentu 
Europejskiego i Rady38.

skreśla się

__________________

38 Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z 
dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające 
przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu 
kontroli przez państwa członkowskie 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s.
13).

Or. it

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Właściwe organy powinny 
sprawdzać zgodność odzyskanej wody z
warunkami określonymi w zezwoleniu. W
przypadku niezgodności z przepisami 

(18) Właściwe organy powinny 
sprawdzać zgodność odzyskanej wody z
warunkami określonymi w zezwoleniu. W
przypadku niezgodności z przepisami 
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organy te powinny zażądać od operatora 
zakładu oczyszczania zastosowania 
niezbędnych środków w celu zapewnienia 
zgodności. Operatorzy zakładów 
oczyszczania powinni bezzwłocznie 
zawiesić wszelkie dostawy odzyskanej 
wody, jeżeli niezgodność z przepisami
powoduje znaczne ryzyko dla środowiska 
lub zdrowia ludzkiego.

organy te powinny zażądać od operatora 
zakładu oczyszczania zastosowania 
niezbędnych środków w celu zapewnienia 
zgodności. Operatorzy zakładów 
oczyszczania powinni bezzwłocznie 
zawiesić wszelkie dostawy odzyskanej
wody, jeżeli przekroczenie określonych 
wartości maksymalnych powoduje 
znaczne ryzyko dla środowiska lub 
zdrowia ludzkiego.

Or. it

Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
minimalne wymogi dotyczące jakości
wody i jej monitorowania oraz obowiązek 
przeprowadzania określonych kluczowych 
zadań w zakresie zarządzania ryzykiem, do 
celów bezpiecznego ponownego 
wykorzystania oczyszczonych ścieków 
komunalnych w ramach zintegrowanego 
zarządzania zasobami wodnymi.

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia 
minimalne wymogi dotyczące jakości
ponownie wykorzystywanych ścieków 
komunalnych i ich monitorowania oraz 
obowiązek przeprowadzania określonych 
kluczowych zadań w zakresie zarządzania 
ryzykiem, do celów bezpiecznego 
ponownego wykorzystania oczyszczonych 
ścieków komunalnych w ramach 
zintegrowanego zarządzania zasobami
wodnymi, i przyczynia się do realizacji 
celów określonych w dyrektywie 
2000/60/WE.

Or. it

Uzasadnienie

Cele niniejszego rozporządzenia przyczyniają się do realizacji ogólnych celów ramowej 
dyrektywy wodnej.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Celem niniejszego rozporządzenia 
jest zagwarantowanie, że odzyskana woda 
będzie się nadawała do zamierzonego 
zastosowania, a co za tym idzie, 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, 
rozwiązanie problemu niedoboru wody i
wynikającego z niego niedoboru wody w
sposób skoordynowany w całej Unii, tym 
samym przyczyniając się do sprawnego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego.

2. Celem niniejszego rozporządzenia 
jest zagwarantowanie, że odzyskana woda 
będzie się nadawała do zamierzonego 
zastosowania, a co za tym idzie, 
zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska,
przy jednoczesnym ograniczeniu 
negatywnych skutków zużycia zasobów 
wodnych i poprawie efektywności, przez 
instrument umożliwiający rozwiązanie 
problemu niedoboru wody i wynikającej z
niego z niego presji na zasoby wodne w
sposób skoordynowany w całej Unii,
przyczyniając się do przejścia na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
zapewniając długoterminową 
konkurencyjność Unii i sprawne 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

Or. it

Uzasadnienie

Cele niniejszego rozporządzenia powinny obejmować przyczynienie się do przejścia na 
gospodarkę o obiegu zamkniętymi efektywne wykorzystanie zasobów wodnych.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
odzyskanej wody przeznaczonej do 
wykorzystania w sposób określony w
sekcji 1 załącznika I.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. „uzdatniona woda” oznacza ścieki 
komunalne, które zostały poddane 
odpowiedniemu oczyszczaniu zgodnie z 
wymogami dyrektywy 91/271/EWG;

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie definicji uzdatnionej wody w celu określenia rodzaju wody, 
która trafia do instalacji odzysku.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. „odzyskiwanie” oznacza 
uzdatnianie ścieków komunalnych przez 
odpowiednie oczyszczanie, tak aby 
nadawały się do dystrybucji w celu 
określonych zastosowań;

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie, co oznacza odzyskiwanie ścieków komunalnych.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. „odzyskana woda” oznacza ścieki 
komunalne, które zostały oczyszczone 
zgodnie z wymogami określonymi w

5. „odzyskana woda” oznacza wodę 
oczyszczoną, która została poddana
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dyrektywie 91/271/EWG i które zostały 
poddane dalszej obróbce w zakładzie
oczyszczania;

dalszej obróbce w zakładzie odzyskiwania;

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasnej interpretacji oraz użycia języka zgodnego z tytułem i celem 
niniejszego rozporządzenia termin „oczyszczona” należy zastąpić w całym tekście terminem 
„odzyskana”.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. „ponownie wykorzystanie wody” 
oznacza wykorzystanie odzyskanych 
ścieków komunalnych o określonej 
jakości, nadających się do zastosowania 
wskazanego w sekcji 1 załącznika I do 
niniejszego rozporządzenia, za pomocą 
sieci dystrybucyjnej, przy częściowym lub 
pełnym zastąpieniu wód 
powierzchniowych lub podziemnych;

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie, co oznacza ponowne wykorzystanie wody.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. „zakład oczyszczania oznacza 
oczyszczalnię ścieków komunalnych lub 
inny zakład, który zajmuje się dalszym 
oczyszczaniem ścieków komunalnych, 
spełniające wymogi określone w
dyrektywie 91/271/EWG, w celu 

6. „zakład odzyskiwania: oznacza 
oczyszczalnię ścieków komunalnych lub 
inny zakład, który zajmuje się dalszym 
oczyszczaniem ścieków komunalnych, 
spełniające wymogi określone w
dyrektywie 91/271/EWG, w celu
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wyprodukowania wody zdatnej do użytku 
w sposób określony w sekcji 1 załącznika I 
do niniejszego rozporządzenia;

wyprodukowania wody zdatnej do użytku 
w sposób określony w sekcji 1 załącznika I 
do niniejszego rozporządzenia;

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasnej interpretacji oraz użycia języka zgodnego z tytułem i celem 
niniejszego rozporządzenia termin „oczyszczanie” należy zastąpić w całym tekście terminem 
„odzyskiwanie”.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. „operator zakładu oczyszczania 
wody” oznacza osobę fizyczną lub prawną, 
która eksploatuje lub kontroluje zakład 
oczyszczania;

7. „operator zakładu odzyskiwania” 
oznacza osobę fizyczną lub prawną, która 
eksploatuje lub kontroluje zakład 
oczyszczania;

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasnej interpretacji oraz użycia języka zgodnego z tytułem i celem 
niniejszego rozporządzenia termin „oczyszczanie” należy zastąpić w całym tekście terminem 
„odzyskiwanie”.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. „sieć dystrybucyjna” oznacza 
urządzenia do doprowadzania 
odzyskanych ścieków komunalnych, w 
tym wszelkie urządzenia do ich 
wyrównywania, dalszego oczyszczania i 
magazynowania, inne niż urządzenia 
zakładu odzyskiwania;
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Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie definicji „sieci dystrybucyjnej”, ponieważ jest to jeden z 
zasadniczych elementów zapewniających dostawy odzyskanej wody.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7b. „operator sieci dystrybucyjnej” 
oznacza osobę fizyczną lub prawną, która 
eksploatuje lub kontroluje sieć 
dystrybucyjną;

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest wprowadzenie definicji „operatora sieci dystrybucyjnej”, ponieważ jest to 
jeden z zasadniczych podmiotów zapewniających dostawy odzyskanej wody.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 7 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7c. „punkt zgodności z przepisami” 
oznacza punkt wyjścia z zakładu 
odzyskiwania;

Or. it

Uzasadnienie

W celu lepszego zrozumienia całego rozporządzenia konieczne jest wprowadzenie definicji 
„punktu zgodności z przepisami”. Definicja ta jest podobna do definicji zawartej w art. 4 
wniosku Komisji.
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Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązki operatorów zakładów
oczyszczania w odniesieniu do jakości 
wody

Obowiązki operatorów zakładów
odzyskiwania w odniesieniu do jakości 
wody

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasnej interpretacji oraz użycia języka zgodnego z tytułem i celem 
niniejszego rozporządzenia termin „oczyszczanie” należy zastąpić w całym tekście terminem 
„odzyskiwanie”.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Operatorzy zakładów oczyszczania
zapewniają, aby odzyskana woda 
przeznaczona do użytku w sposób 
określony w sekcji 1 załącznika I w
punkcie wyjścia z zakładu odzyskiwania 
wody (punkt zgodności z przepisami)
spełniała następujące wymogi:

1. Operatorzy zakładów odzyskiwania
zapewniają, aby odzyskana woda 
przeznaczona do użytku w sposób 
określony w sekcji 1 załącznika I w
punkcie zgodności z przepisami spełniała 
następujące wymogi:

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasnej interpretacji oraz użycia języka zgodnego z tytułem i celem 
niniejszego rozporządzenia termin „oczyszczanie” należy zastąpić w całym tekście terminem 
„odzyskiwanie”.

Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjęcia aktów delegowanych 
zmieniających niniejsze rozporządzenie 
zgodnie z art. 14 celu dostosowania 
wymogów minimalnych określonych w
sekcji 2 załącznika I do postępu 
technicznego i naukowego.

skreśla się

Or. it

Uzasadnienie

Możliwość zmiany istotnych elementów wniosku ustawodawczego musi odbywać się w drodze 
procedury współdecyzji.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do celów produkcji odzyskanej 
wody i zaopatrzenia w odzyskaną wodę 
operator zakładu oczyszczania
przeprowadza działania w zakresie 
zarządzania ryzykiem w porozumieniu z
następującymi podmiotami:

1. Do celów produkcji i dystrybucji
odzyskanej wody, a także zaopatrzenia w
nią właściwy organ przeprowadza 
działania w zakresie zarządzania ryzykiem
we współpracy z następującymi 
podmiotami:

Or. it

Uzasadnienie

Zarządzanie ryzykiem w działaniach związanych z odzyskiwaniem ścieków komunalnych musi 
być prowadzone przez właściwy organ. Organ będzie musiał przyjąć co najmniej rolę 
koordynującą i będzie miał możliwość określenia ról i obowiązków różnych zaangażowanych 
stron.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) operator oczyszczalni ścieków 
komunalnych dostarczający wodę do 
zakładu odzyskiwania wody, jeżeli nie jest 
on tym samym podmiotem co operator 
zakładu odzyskiwania wody;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 40

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) operator zakładu odzyskiwania;

Or. it

Uzasadnienie

Operator zakładu odzyskiwania jest jednym z podmiotów, z którymi organ właściwy musi 
zawsze współpracować w celu właściwego zarządzania ryzykiem

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) operator sieci dystrybucyjnej;

Or. it

Uzasadnienie

Operator sieci dystrybucyjnej jest jednym z podmiotów, z którymi organ właściwy musi 
zawsze współpracować w celu właściwego zarządzania ryzykiem
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Poprawka 42

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wszelkie inne strony uznane za 
istotne przez operatora zakładu 
oczyszczania.

c) wszelkie inne strony uznane za 
istotne przez właściwy organ.

Or. it

Uzasadnienie

Zarządzanie ryzykiem w działaniach związanych z odzyskiwaniem ścieków komunalnych musi 
być prowadzone przez właściwy organ. Organ będzie musiał przyjąć co najmniej rolę 
koordynującą i będzie miał możliwość określenia ról i obowiązków różnych zaangażowanych 
stron.

Poprawka 43

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operator zakładu odzyskiwania
wody opracowuje plan zarządzania 
ryzykiem dotyczący odzyskiwania wody w
oparciu o kluczowe zadania w zakresie 
zarządzania ryzykiem ustanowione w
załączniku II. Plan zarządzania ryzykiem 
dotyczący odzyskiwania wody zawiera 
propozycje wszelkich wymogów, 
dodatkowych w stosunku do wymogów 
określonych w załączniku I, niezbędnych 
do dalszego złagodzenia wszelkiego 
ryzyka i między innymi określa 
zagrożenia, ryzyko oraz odpowiednie 
środki zapobiegawcze.

2. Właściwy organ opracowuje plan 
zarządzania ryzykiem dotyczący 
odzyskiwania wody w oparciu o kluczowe 
zadania w zakresie zarządzania ryzykiem 
ustanowione w załączniku II lit. b) i 
określa role i obowiązki różnych 
zaangażowanych podmiotów. Plan 
zarządzania ryzykiem dotyczący 
odzyskiwania wody zawiera propozycje 
wszelkich wymogów, dodatkowych w
stosunku do wymogów określonych w
załączniku I, niezbędnych do dalszego 
złagodzenia wszelkiego ryzyka i między 
innymi określa zagrożenia, ryzyko oraz 
odpowiednie środki zapobiegawcze, które 
należy powierzyć różnym 
zainteresowanym stronom. Metody 
zarządzania ryzykiem stosowane przez 
wszystkie zainteresowane strony muszą 
opierać się na znormalizowanych 
metodykach uznanych na szczeblu 
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międzynarodowym.

Or. it

Uzasadnienie

Zarządzanie ryzykiem w działaniach związanych z odzyskiwaniem ścieków komunalnych musi 
być prowadzone przez właściwy organ. Organ będzie musiał przyjąć co najmniej rolę 
koordynującą i będzie miał możliwość określenia ról i obowiązków różnych zaangażowanych 
stron.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwy organ dokonuje, co 
najmniej raz na pięć lat, okresowego
przeglądu planu zarządzania ryzykiem, o 
którym mowa w ust. 2, a w stosowanych 
przypadkach wprowadza w nim zmiany.

Or. it

Uzasadnienie

Jednym z zadań właściwego organu jest stałe uaktualnianie planu zarządzania ryzykiem. 
Aktualizacja odbywa się co najmniej w tym samym czasie co przegląd pozwolenia dla 
operatora zakładu odzyskiwania.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjęcia, 
zgodnie z art. 14, aktów delegowanych 
zmieniających niniejsze rozporządzenie w
celu dostosowania do postępu 
technicznego i naukowego kluczowych 
zadań w zakresie zarządzania ryzykiem 
określonych w załączniku II.

skreśla się
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Or. it

Uzasadnienie

Możliwość zmiany istotnych elementów wniosku ustawodawczego musi odbywać się w drodze 
procedury współdecyzji

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek o wydanie zezwolenia na 
dostarczanie odzyskanej wody

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każda dostawa odzyskanej wody 
przeznaczonej do wykorzystania w sposób 
określony w sekcji 1 załącznika I podlega 
obowiązkowi uzyskania zezwolenia.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Operator składa wniosek o
udzielenie zezwolenia, o którym mowa w
ust. 1, lub zmianę istniejącego zezwolenia 
do właściwego organu państwa 
członkowskiego, w którym zakład 
oczyszczania prowadzi lub planuje 
prowadzić działalność.

2. Operator zakładu odzyskiwania
składa wniosek o udzielenie zezwolenia, o
którym mowa w ust. 1, lub zmianę 
istniejącego zezwolenia do właściwego 
organu państwa członkowskiego, w którym 
zakład oczyszczania prowadzi lub planuje 
prowadzić działalność.

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest doprecyzowanie, że osobą, która musi złożyć wniosek do właściwego organu o 
udzielenie pozwolenia jest operator zakładu odzyskiwania.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) plan zarządzania ryzykiem 
dotyczący odzyskiwania wody 
sporządzony zgodnie z art. 5 ust. 2;

a) plan zarządzania ryzykiem 
dotyczący odzyskiwania wody 
sporządzony zgodnie z załącznikiem II lit. 
a);

Or. it

Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) opis sposobu, w jaki zakład
oczyszczania będzie spełniać dodatkowe 
wymogi zaproponowane w planie 
zarządzania ryzykiem dotyczącym 
odzyskiwania wody.

c) opis sposobu, w jaki zakład
odzyskiwania będzie spełniać dodatkowe 
wymogi zaproponowane w planie 
zarządzania ryzykiem dotyczącym 
odzyskiwania wody, o którym mowa w art.
5.
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Or. it

Uzasadnienie

Właściwy organ odpowiedzialny jest za określenie wszelkich dodatkowych warunków, które 
będzie musiał spełnić operator zakładu odzyskiwania.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) inne właściwe organy tego samego 
państwa członkowskiego, a w
szczególności organ odpowiedzialny za 
gospodarkę wodną, jeżeli nie jest on tym 
samym podmiotem co właściwy organ;

a) inne właściwe organy tego samego 
państwa członkowskiego, a w
szczególności organy odpowiedzialne za 
gospodarkę wodną i sektor zdrowia, jeżeli 
nie są one tymi samymi podmiotami co 
właściwy organ;

Or. it

Uzasadnienie

W celu dokonania oceny wniosku o zezwolenie dla operatora zakładu odzyskiwania właściwy 
organ musi również skonsultować się z organem ds. zdrowia.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Właściwy organ podejmuje decyzję 
o przyznaniu zezwolenia lub nie w
terminie 3 miesięcy od daty otrzymania 
kompletnego wniosku, o którym mowa w
art. 6 ust. 3 lit. a). W przypadku gdy 
właściwy organ potrzebuje więcej czasu z
uwagi na złożoność wniosku, informuje o
tym wnioskodawcę, wskazując 
przewidywaną datę udzielenia zezwolenia i
przedstawiając uzasadnienie przedłużenia 
terminu.

2. Właściwy organ dokonuje oceny 
wniosku, korzystając z odpowiedniego 
wsparcia naukowego, i podejmuje decyzję 
o przyznaniu zezwolenia lub nie w
terminie 3 miesięcy od daty otrzymania 
kompletnego wniosku, o którym mowa w
art. 6 ust. 3 lit. a). W przypadku gdy 
właściwy organ potrzebuje więcej czasu z
uwagi na złożoność wniosku, niezwłocznie
informuje o tym wnioskodawcę, wskazując 
przewidywaną datę udzielenia zezwolenia i
przedstawiając uzasadnienie przedłużenia 
terminu. Decyzja ta jest w każdym 
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przypadku podejmowana nie później niż 
sześć miesięcy po otrzymaniu 
kompletnego wniosku, o którym mowa w 
art. 6 ust. 3 lit. a).

Or. it

Uzasadnienie

Po otrzymaniu kompletnego wniosku ze strony operatora zakładu odzyskiwania właściwy 
organ udziela odpowiedzi na wniosek o zezwolenie najpóźniej w terminie sześciu miesięcy.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodatkowe warunki w odniesieniu 
do wymogów zaproponowanych w planie 
zarządzania ryzykiem dotyczącym 
odzyskiwania wody;

b) dodatkowe warunki w odniesieniu 
do wymogów zaproponowanych w planie 
zarządzania ryzykiem dotyczącym 
odzyskiwania wody, w tym warunki 
wymienione w załączniku II lit. d);

Or. it

Uzasadnienie

Dodatkowe warunki w odniesieniu do wymogów, które właściwy organ może ustanowić w 
zezwoleniu, są określone w załączniku II lit. d).

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli takie warunki nie zostały 
jeszcze określone w planie zarządzania 
ryzykiem, o którym mowa w art. 5, 
właściwy organ niezwłocznie aktualizuje 
plan.

Or. it
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Uzasadnienie

Jeżeli dodatkowe wymogi nie są określone w planie zarządzania sporządzonym przez organ, 
ale zostały ustanowione w momencie wydawania zezwolenia, Urząd musi niezwłocznie 
włączyć je do planu zarządzania ryzykiem.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a

Obowiązki operatora systemu dystrybucji i 
użytkownika końcowego

1. Operator systemu dystrybucji jest 
zobowiązany do utrzymania jakości 
odzyskanej wody przeznaczonej do 
konkretnego zastosowania, zgodnie z 
wymogami określonymi w załączniku I 
sekcja 2, oraz do stałego utrzymywania co 
najmniej środków zarządzania ryzykiem 
określonych w załączniku II część C. 
Właściwy organ może określić w planie 
zarządzania ryzykiem dodatkowe środki 
zarządzania, które należy powierzyć 
operatorowi systemu dystrybucji.

2. Użytkownik końcowy jest 
zobowiązany do utrzymania jakości 
odzyskanej wody przeznaczonej do 
konkretnego zastosowania, zgodnie z 
wymogami określonymi w załączniku I 
sekcja 2 Właściwy organ może określić w 
planie zarządzania ryzykiem środki 
zarządzania ryzykiem, które należy 
powierzyć użytkownikowi końcowemu. W 
ciągu 24 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
opracuje wytyczne opisujące główne 
zadania w zakresie zarządzania ryzykiem, 
które zostaną powierzone użytkownikom 
końcowym.

Or. it
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Uzasadnienie

Operator systemu dystrybucji i użytkownicy końcowi mają zasadnicze znaczenie dla 
zapewnienia dostaw odzyskanej wody w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i 
środowiska. W związku z tym podlegają oni obowiązkowi zapewnienia określonej jakości 
odzyskanej wody oraz wdrożenia środków zarządzania ryzykiem.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W przypadku niezgodności z
warunkami właściwy organ wymaga od 
operatora zakładu oczyszczania
bezzwłocznego podjęcia wszelkich 
środków niezbędnych do przywrócenia 
zgodności z warunkami.

2. W przypadku niezgodności z
warunkami właściwy organ wymaga od 
operatora zakładu odzyskiwania
bezzwłocznego podjęcia wszelkich 
środków niezbędnych do przywrócenia 
zgodności z warunkami.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasnej interpretacji oraz użycia języka zgodnego z tytułem i celem 
niniejszego rozporządzenia termin „oczyszczanie” należy zastąpić w całym tekście terminem 
„odzyskiwanie”.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli niezgodność z warunkami 
powoduje znaczne ryzyko dla środowiska 
lub zdrowia ludzkiego, operator zakładu
oczyszczania bezzwłocznie zawiesza 
wszelkie dalsze dostawy odzyskanej wody 
do czasu, aż właściwy organ stwierdzi, że 
zgodność z warunkami została 
przywrócona.

3. Jeżeli wartość punktowa 
jakiegokolwiek parametru jest wyższa od 
maksymalnej wartości referencyjnej, o 
której mowa w załączniku I sekcja 2 lit. a) 
akapit drugi, operator zakładu
odzyskiwania bezzwłocznie zawiesza 
wszelkie dalsze dostawy odzyskanej wody
przeznaczonej do konkretnego
zastosowania. Właściwy organ stwierdza, 
że zgodność została przywrócona dla 
jednego lub kilku konkretnych 
zastosowań dopiero po tym, jak wartość 
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punktowa parametru lub parametrów, z 
powodu których wstrzymano dostawę 
wody, spadła poniżej wartości granicznej 
w trakcie co najmniej trzech kolejnych i 
następujących po sobie kontroli.

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie maksymalnych wartości parametrów referencyjnych, po 
przekroczeniu których operator zakładu odzyskiwania będzie musiał wstrzymać dostawy 
odzyskanej wody i określić metody przywrócenia zgodności.

Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 9a

Środki służące upowszechnianiu wiedzy

Państwa członkowskie muszą prowadzić 
kampanie na rzecz zwiększania 
świadomości społecznej potencjalnych 
użytkowników końcowych i obywateli, 
zwracające uwagę na oszczędność 
zasobów wodnych wynikającą z 
ponownego wykorzystania ścieków 
komunalnych oraz na system kontroli, 
który może zapewnić zdatność do spożycia 
odzyskanej wody.

Or. it

Uzasadnienie

W celu informowania użytkowników końcowych i obywateli o korzyściach z odzyskanej wody i 
jej zdatności do spożycia państwa członkowskie będą musiały organizować kampanie na rzecz 
zwiększania świadomości społecznej na ten temat.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Bez uszczerbku dla dyrektyw 
2003/4/WE i 2007/2/WE państwa 
członkowskie zapewniają, by w internecie 
dostępne dla ogółu społeczeństwa były 
poprawne i aktualne informacje dotyczące 
ponownego użycia wody. Są to informacje 
na temat:

1. Bez uszczerbku dla dyrektyw 
2003/4/WE i 2007/2/WE państwa 
członkowskie zapewniają, by w internecie
lub za pośrednictwem innych przyjaznych 
dla użytkownika środków dostępne dla 
ogółu społeczeństwa były poprawne,
aktualne i dostępne informacje dotyczące 
ponownego użycia wody, przy 
poszanowaniu zasad ochrony danych. Są 
to informacje na temat:

Or. it

Uzasadnienie

Informacje podawane do wiadomości publicznej muszą być poprawne, aktualne i dostępne, 
aby umożliwić dokładne informowanie obywateli.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) odsetka wykorzystania odzyskanej 
wody w stosunku do całkowitej ilości wody 
słodkiej wykorzystanej do celów objętych 
niniejszym rozporządzeniem;

Or. it

Uzasadnienie

Informacje, do których obywatele mogą mieć dostęp, muszą obejmować odsetek odzyskanej 
wody w stosunku do całkowitej ilości wody słodkiej wykorzystywanej do celów niniejszego 
rozporządzenia.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja może, za pomocą aktu 
wykonawczego, ustanowić szczegółowe 
zasady dotyczące formatu i prezentacji 
informacji, które mają zostać udostępnione 
zgodnie z ust. 1. Te akty wykonawcze 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 15.

3. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 14 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia przez 
ustanowienie szczegółowych zasad 
dotyczących formatu i prezentacji 
informacji, które mają zostać udostępnione 
zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

Or. it

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja może – w drodze aktów 
wykonawczych – ustanowić szczegółowe 
przepisy dotyczące formatu i prezentacji 
informacji, które należy dostarczyć
zgodnie z ust. 1, a także szczegółowe 
przepisy dotyczące formatu i prezentacji 
ogólnounijnego przeglądu, o którym mowa 
w ust. 3. Te akty wykonawcze przyjmuje 
się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 15.

4. Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 14 w celu uzupełnienia 
niniejszego rozporządzenia przez 
ustanowienie szczegółowych zasad 
dotyczących formatu i prezentacji 
informacji, które mają zostać 
udostępnione zgodnie z ust. 1 a także
szczegółowych przepisów dotyczących
formatu i prezentacji ogólnounijnego 
przeglądu, o którym mowa w ust. 3
niniejszego artykułu.

Or. it

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja do dnia... 6 years after the 
date of entry into force of this Regulation] 

1. Komisja do dnia... 5 years after the 
date of entry into force of this Regulation] 
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r. przeprowadzi ocenę niniejszego 
rozporządzenia. Ocena powinna opierać się 
co najmniej na następujących elementach:

r. przeprowadzi ocenę niniejszego 
rozporządzenia. Ocena powinna opierać się 
co najmniej na następujących elementach:

Or. it

Uzasadnienie

Pięć lat to wystarczający czas na przeprowadzenie przez Komisję oceny i, w razie potrzeby, 
dokonanie przeglądu na podstawie informacji, które mają być dostarczone przez państwa 
członkowskie.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W kontekście oceny, o której mowa 
w ust. 1, Komisja zwraca szczególną 
uwagę na następujące aspekty:

2. W kontekście oceny, o której mowa 
w ust. 1, Komisja zwraca szczególną 
uwagę na następujące aspekty i może, w 
stosownych przypadkach, przedłożyć 
wniosek dotyczący zmiany:

Or. it

Uzasadnienie

Oprócz oceny niniejszego rozporządzenia Komisja będzie również musiała ocenić potrzebę 
przedstawienia zmiany ustawodawczej.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W kontekście oceny, o której mowa 
w ust. 1, Komisja bada możliwość:

a) rozszerzenia zakresu niniejszego 
rozporządzenia na odzyskaną wodę 
przeznaczoną do dalszych konkretnych 
zastosowań, w tym do ponownego 
wykorzystania do celów przemysłowych;
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b) rozszerzenia wymogów niniejszego 
rozporządzenia na pośrednie 
wykorzystanie ścieków komunalnych;

c) ustanowienia minimalnych 
wymogów dotyczących jakości ścieków 
komunalnych odzyskiwanych w celu 
zasilania wód gruntowych.

Or. it

Uzasadnienie

W ramach oceny Komisja będzie musiała zweryfikować możliwość rozszerzenia zakresu 
niniejszego rozporządzenia na dalsze zastosowania, jak również ocenić ewentualny wniosek 
ustawodawczy w sprawie minimalnych wymogów dotyczących zasilania wód gruntowych.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 4
ust. 3 i art. 5 ust. 3, powierza się Komisji 
na czas nieokreślony od dnia wejścia w
życie niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjmowania
aktów delegowanych, o których mowa w 
art. 5 ust. 3, art. 10 ust. 3 i art. 11 ust. 4, 
powierza się Komisji na okres pięciu lat od 
dnia … the date of entry into force of this 
Regulation] r. Komisja sporządza 
sprawozdanie dotyczące przekazania 
uprawnień nie później niż dziewięć 
miesięcy przed zakończeniem okresu 
pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 
automatycznie przedłużone na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada sprzeciwią się takiemu 
przedłużeniu nie później niż trzy miesiące 
przed końcem każdego okresu.

Or. it

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 3, może 
zostać w dowolnym momencie odwołane 
przez Parlament Europejski lub przez 
Radę. Decyzja o odwołaniu kończy 
przekazanie określonych w niej uprawnień. 
Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 5 ust. 3, art. 10 ust. 3 i art. 11
ust. 4, może zostać w dowolnym 
momencie odwołane przez Parlament 
Europejski lub przez Radę. Decyzja o
odwołaniu kończy przekazanie 
określonych w niej uprawnień. Decyzja o
odwołaniu staje się skuteczna od 
następnego dnia po jej opublikowaniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
lub w określonym w tej decyzji 
późniejszym terminie. Nie wpływa ona na 
ważność jakichkolwiek już 
obowiązujących aktów delegowanych.

Or. it

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Akt delegowany przyjęty zgodnie z
art. 4 ust. 3 i art. 5 ust. 3 wchodzi w życie 
tylko wówczas, gdy ani Parlament 
Europejski, ani Rada nie wyraziły 
sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od 
przekazania tego aktu Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed 
upływem tego terminu, zarówno Parlament 
Europejski, jak i Rada poinformowały 
Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z
inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub 
Rady.

6. Akt delegowany przyjęty na 
podstawie art. 5 ust. 3, art. 10 ust. 3 i art.
11 ust. 4 wchodzi w życie tylko jeśli
Parlament Europejski albo Rada nie 
wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch 
miesięcy od przekazania tego aktu 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub
jeśli, przed upływem tego terminu, 
zarówno Parlament Europejski, jak i Rada 
poinformowały Komisję, że nie wniosą 
sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa 
miesiące z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady.

Or. it



PR\1163743PL.docx 43/70 PE628.362v01-00

PL

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 15 skreśla się

Procedura komitetowa

1. Komisję wspomaga komitet 
ustanowiony na mocy dyrektywy 
2000/60/WE. Komitet ten jest komitetem w 
rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 
182/2011.

2. W przypadku odesłania do 
niniejszego ustępu stosuje się art. 5 
rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Or. it

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia nie przewiduje żadnej procedury komitetowej.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 1 – punkt a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Nawadnianie w rolnictwie a) Wykorzystanie w celu 
nawadniania w rolnictwie.

Or. it

Uzasadnienie

Należy dostosować tekst do innych rodzajów wykorzystania

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 1 – punkt a a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Wykorzystanie do celów cywilnych

Wykorzystanie do celów cywilnych 
oznacza użycie do następujących działań:

- nawadnianie terenów zielonych (w 
tym rabat kwiatowych, ogrodów 
publicznych i parków);

- nawadnianie pól golfowych;

- czyszczenie ulic.

Or. it

Uzasadnienie

Zakres niniejszego rozporządzenia rozszerzono również na zastosowania cywilne. Tego 
rodzaju zastosowania są już realizowane w niektórych państwach członkowskich

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 1 – punkt a b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ab) Wykorzystanie do celów 
środowiskowych

Wykorzystanie do celów środowiskowych 
oznacza użycie do następujących działań:

- utrzymanie minimalnych 
ekologicznych przepływów jednolitych 
części wód;

- przeciwdziałanie ingresji wód 
zasolonych;

- poprawa różnorodności 
biologicznej naturalnych ekosystemów, 
które w większym stopniu zależą od wody.

Or. it

Uzasadnienie

Zakres niniejszego rozporządzenia rozszerzono również na zastosowania środowiskowe. Tego 
rodzaju zastosowania są już realizowane w niektórych państwach członkowskich
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Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2.1. Wymogi minimalne mające 
zastosowanie do wody przeznaczonej do 
nawadniania w rolnictwie

2.1. Wymogi minimalne mające 
zastosowanie do odzyskanej wody 
przeznaczonej do nawadniania w
rolnictwie

Or. it

Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Klasy jakości odzyskanej wody oraz 
dopuszczalne zastosowania i metody 
nawadniania dla każdej klasy 
przedstawiono w tabeli 1. Minimalne 
wymogi w odniesieniu do jakości wody 
przedstawiono w tabeli 2 pkt a). Minimalne 
częstotliwości i docelowe parametry 
skuteczności monitorowania odzyskanej 
wody zostały przedstawiono pkt b) tabeli 3
(monitorowanie rutynowe) i w tabeli 4
(monitorowanie walidujące).

Klasy jakości odzyskanej wody oraz 
dopuszczalne zastosowania i metody 
nawadniania dla każdej klasy w 
odniesieniu do zastosowań, o których 
mowa w sekcji 1 pkt a) przedstawiono w
tabeli 1. Minimalne wymogi w odniesieniu 
do jakości wody przedstawiono w tabeli 2 
pkt a). Minimalne częstotliwości i
docelowe parametry skuteczności 
monitorowania odzyskanej wody zostały 
przedstawiono pkt b) tabeli 3
(monitorowanie rutynowe) i w tabeli 4
(monitorowanie walidujące).

Or. it

Uzasadnienie

Należy dostosować tekst do nowych możliwości wykorzystania

Poprawka 75

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – tabela 1 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tabela 1 Klasy jakości odzyskanej wody 
oraz dopuszczalne zastosowania w
rolnictwie i metody nawadniania

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 76

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – tabela 1

Tekst proponowany przez Komisję

Minimalna klasa jakości 
odzyskanej wody

Kategoria upraw Metoda nawadniania

A Wszystkie rośliny 
spożywcze, w tym uprawy 
okopowe spożywane na 
surowo i rośliny 
spożywcze, których część 
jadalna ma bezpośredni 
kontakt z odzyskaną wodą

Wszystkie metody 
nawadniania 

B Rośliny spożywcze 
spożywane na surowo, 
których część jadalna jest 
produkowana powyżej 
poziomu gruntu i nie ma 
bezpośredniego kontaktu 
z odzyskaną wodą, rośliny 
spożywcze spożywane po 
przetworzeniu i uprawy 
niespożywcze (w tym 
uprawy stosowane jako 
pasza dla zwierząt 
wykorzystywanych do 
produkcji mleka lub 
mięsa)

Wszystkie metody 
nawadniania 

C Tylko nawadnianie 
kropelkowe*

D Uprawy przemysłowe, 
energetyczne i nasienne

Wszystkie metody 
nawadniania 
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______________________

(*) Nawadnianie kropelkowe to system mikropodlewania umożliwiający podlewanie roślin 
kroplami lub małymi strumieniami wody. Polega ono na skrapianiu wodą powierzchni gleby 
lub wprowadzaniu wody bezpośrednio pod jej powierzchnię w bardzo wolnym tempie (2–20
l/godz.) za pomocą systemu plastikowych rurek o małej średnicy wyposażonych w otwory 
nazywane emiterami.

Poprawka

(Nie dotyczy polskiej 
wersji językowej)

Or. it

Poprawka 77

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt a – tabela 2 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tabela 2 Wymogi dotyczące jakości 
odzyskanej wody wykorzystywanej do 
nawadniania w rolnictwie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 78

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt a – tabela 2

Tekst proponowany przez Komisję

Klasa 
jakości 
odzyska
nej
wody

Orientacyjny 
cel technologii

Wymogi jakościowe

E. coli BZT5 (mg/l) TSS Mętność Inne
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(cfu/100 ml) (mg/l) (NTU)

A Oczyszczani
e wtórne, 
filtracja i
dezynfekcja

≤10 
lub 
poniżej 
granicy 
wykry
walnoś
ci

≤10 ≤1
0

≤5 Legionella 
spp.: <1 
000 cfu/l, 
jeżeli 
istnieje 
ryzyko 
rozpylania 
w 
szklarniac
h Nicienie 
jelit (jaja 
helmintów
): ≤ 1 jajo 
na litr dla 
nawadnian
ia pastwisk 
lub upraw 
pastewnyc
h

B Oczyszczani
e wtórne i
dezynfekcja

≤100 Zgodnie z 
dyrektywą Rady 
91/271/EWG1 

(Załącznik I 
tabela 1)

Zgodnie z 
dyrektyw
ą 
91/271/E
WG 
(Załączni
k I tabela 
1)

-

C Oczyszczani
e wtórne i
dezynfekcja

≤1 000 -

D Oczyszczani
e wtórne i
dezynfekcja

≤10 
000

-

______________________

1 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).

Poprawka

Klasa 
jakości 
odzyskanej
wody

Orientacyjne 
odpowiednie 
oczyszczanie

Wartość graniczna

E. coli 
(cfu/100 
ml)

BZT5

(mg/l)
TSS 
(mg/l)

Męt
ność 
(NT
U)

Inne

A Oczyszczanie 
wtórne, filtracja 
i dezynfekcja

≤10 lub 
poniżej 
granicy 
wykrywalnoś
ci

≤10 ≤10 ≤5 Legionell
a spp.: 
<1 000 
cfu/l, 
jeżeli 
istnieje 
ryzyko 
rozpylani
a w 
szklarnia
ch 
Nicienie 

B Oczyszczanie 
wtórne i
dezynfekcja

≤100 Zgodnie z 
dyrektywą Rady 
91/271/EWG1 

(Załącznik I 
tabela 1)

Zgodni
e z
dyrekt
ywą 
91/271
/EWG 

-

C Oczyszczanie 
wtórne i
dezynfekcja

≤1 000 -
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D Oczyszczanie 
wtórne i
dezynfekcja

≤10 000 (Załąc
znik I 
tabela 
1)

- jelit (jaja 
helmintó
w): ≤ 1 
jajo na 
litr dla 
nawadnia
nia 
pastwisk 
lub 
upraw 
pastewny
ch
Salmonel
la: brak

______________________

1 Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków 
komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40).

Or. it

Poprawka 79

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt a – akapit -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zastosowań określonych 
sekcji 1 pkt b) oraz c) uwzględnia się 
wymogi dotyczące jakości wody 
odzyskanej, odpowiadające wymogom 
określonym w tabeli 2 dla kategorii A.

Or. it

Uzasadnienie

Należy dostosować minimalne wymogi dotyczące jakości wody do nowych zastosowań 
zawartych we wniosku

Poprawka 80

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt a – akapit 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Odzyskana woda będzie uważana za 
zgodną z wymogami określonymi w tabeli 
2, jeżeli pomiary spełnią wszystkie 
następujące kryteria:

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 81

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt a – akapit 1 – tiret 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Wskazane wartości dla badania 
obecności E. coli, Legionella spp. oraz 
nicieni jelit są spełnione w co najmniej 90 
% próbek. Żadna z wartości próbek nie 
może przekraczać maksymalnego limitu 
odchylenia o 1 jednostkę logarytmiczną od 
wskazanej wartości w badaniu na obecność 
E. coli i Legionella oraz o 100 % tej 
wartości dla nicieni jelit.

- Wskazane wartości dla badania 
obecności E. coli, Legionella spp. oraz 
nicieni jelit są spełnione w co najmniej 90 
% próbek. Żadna z maksymalnych
wartości próbek nie może przekraczać 
maksymalnego limitu odchylenia o 1 
jednostkę logarytmiczną od wskazanej 
wartości w badaniu na obecność E. coli i
Legionella oraz o 100 % tej wartości dla 
nicieni jelit. Brak salmonelli należy 
odnieść do 100 % próbek.

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie maksymalnych wartości parametrów referencyjnych, powyżej 
których operator zakładu odzyskiwania będzie zobowiązany zawiesić dostawy odzyskanej 
wody

Poprawka 82

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt a – akapit 1 – tiret 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- Wskazane wartości dla BZT5, TSS i
mętności w klasie A są spełnione w co 
najmniej 90 % próbek. Żadna z wartości z
próbek nie może przekraczać 
maksymalnego limitu odchylenia w
granicach 100 % wskazanej wartości.

- Wskazane wartości dla BZT5, TSS i
mętności w klasie A są spełnione w co 
najmniej 90 % próbek. Żadna z
maksymalnych wartości z próbek nie może 
przekraczać maksymalnego limitu 
odchylenia w granicach 100 % wskazanej 
wartości.

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie maksymalnych wartości parametrów referencyjnych, powyżej 
których operator zakładu odzyskiwania będzie zobowiązany zawiesić dostawy odzyskanej 
wody

Poprawka 83

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt b – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Operatorzy zakładu oczyszczania prowadzą 
rutynowe monitorowe w celu sprawdzenia, 
czy woda odzyskana spełnia minimalne 
wymogi jakości wody określone w pkt a). 
Rutynowe monitorowanie zostaje włączone 
do procedury weryfikacji systemów 
ponownego wykorzystania wody.

Operatorzy zakładu odzyskiwania
prowadzą rutynowe monitorowe w celu 
sprawdzenia, czy woda odzyskana spełnia 
minimalne wymogi jakości wody 
określone w pkt a). Rutynowe 
monitorowanie zostaje włączone do 
procedury weryfikacji systemów 
ponownego wykorzystania wody.

Or. it

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasnej interpretacji oraz użycia języka zgodnego z tytułem i celem 
niniejszego rozporządzenia termin „oczyszczanie” należy zastąpić w całym tekście terminem 
„odzyskiwanie”.

Poprawka 84

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt b – akapit 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Próbki do weryfikacji zgodności z 
parametrami mikrobiologicznymi w 
punkcie zgodności z przepisami są 
pobierane zgodnie z normą EN ISO 
19458.

Or. it

Uzasadnienie

Ta sama norma ISO, obecna już w dyrektywie w sprawie wody pitnej, została wdrożona w 
odniesieniu do pobierania próbek parametrów mikrobiologicznych do celów walidacji.

Poprawka 85

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt b – tabela 3 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tabela 3 Minimalne częstotliwości 
rutynowego monitorowania odzyskanej 
wody wykorzystywanej do nawadniania w
rolnictwie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 86

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt b – tabela 3

Tekst proponowany przez Komisję

Minimalna częstotliwość monitorowania

Klasa 
jakości 
odzyskanej

E. coli BZT5 TSS Mętność Legionella 
spp. 
(stosownych 
przypadkach

Nicienie 
jelit (w 
stosownych 
przypadkach
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wody ) )

A Raz na 
tydzień

Raz na 
tydzień

Raz na 
tydzień

W sposób 
ciągły 

Raz na 
tydzień

Dwa razy w
miesiącu lub 
częstotliwoś
ć określona 
przez 
operatora 
zakładu 
oczyszczani
a w
zależności 
od liczby jaj 
w ściekach 
dostarczany
ch do 
zakładu 
oczyszczani
a

B Raz na 
tydzień

Zgodnie z 
dyrektywą 
91/271/EW
G 
(Załącznik I, 
sekcja D)

Zgodnie z 
dyrektywą 
91/271/EW
G 
(Załącznik I, 
sekcja D)

-

C Dwa razy w
miesiącu

-

D Dwa razy w
miesiącu

-

Poprawka

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. it

Poprawka 87

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt b – akapit 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku zastosowań określonych 
sekcji 1 pkt b) oraz c) uwzględnia się 
minimalne częstotliwości rutynowego 
monitorowania odzyskanej wody, 
odpowiadające częstotliwościom 
określonym w tabeli 3 dla kategorii A.

Or. it

(Należy umieścić po tabeli 3.)
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Uzasadnienie

Należy dostosować wymogi dotyczące minimalnych częstotliwości monitorowania wody do 
nowych zastosowań zawartych we wniosku

Poprawka 88

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt b – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Monitorowanie walidujące należy wykonać 
przed oddaniem zakładu oczyszczania do 
użytku, przy modernizacji urządzeń i przy 
wprowadzaniu nowych urządzeń lub 
procesów.

Monitorowanie walidujące należy wykonać 
przed oddaniem do użytku zakładu 
odzyskiwania, przy modernizacji urządzeń 
i przy wprowadzaniu nowych urządzeń lub 
procesów, lub za każdym razem, gdy 
wydawane jest nowe zezwolenie lub 
zmieniane jest istniejące zezwolenie.

Or. it

Uzasadnienie

Monitorowanie walidujące zakładu odzyskiwania musi zostać przeprowadzone także w 
przypadku przyznania nowego zezwolenia lub zmiany istniejącego zezwolenia.

Poprawka 89

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt b – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Monitorowanie walidujące przeprowadza 
się w przypadku objętej najbardziej 
rygorystycznymi wymogami klasy jakości 
wody – klasy A – w celu oceny zgodności 
z docelowymi parametrami skuteczności 
działania (redukcja log10). Monitorowanie 
walidujące obejmuje monitorowanie 
mikroorganizmów wskaźnikowych z
każdej grupy czynników 
chorobotwórczych (bakterii, wirusów i
pierwotniaków). Wybrane mikroorganizmy 
wskaźnikowe to: E. coli w odniesieniu do 
bakterii chorobotwórczych, F-specyficzne 
colifagi, colifagi somatyczne lub colifagi w

Monitorowanie walidujące przeprowadza 
się w przypadku klasy A, objętej 
najbardziej rygorystycznymi wymogami 
klasy jakości odzyskanej wody do 
zastosowań, o których mowa w sekcji 1 
pkt b) oraz c),w celu oceny zgodności z
docelowymi parametrami skuteczności 
działania (redukcja log10). Monitorowanie 
walidujące obejmuje monitorowanie 
mikroorganizmów wskaźnikowych z
każdej grupy czynników 
chorobotwórczych (bakterii, wirusów i
pierwotniaków). Wybrane mikroorganizmy 
wskaźnikowe to: E. coli w odniesieniu do 
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odniesieniu do wirusów chorobotwórczych 
oraz spory Clostridium perfringens lub 
bakterie przetrwalnikowe redukujące 
siarczany w odniesieniu do pierwotniaków. 
Parametry skuteczności działania (redukcja 
log10) w odniesieniu do monitorowania 
walidującego wybranych 
mikroorganizmów wskaźnikowych 
przedstawiono w tabeli 4 i muszą one być 
spełnione przy wyjściu z zakładu 
oczyszczania (punkt zgodności z
warunkami) z uwzględnieniem stężenia 
nieczyszczonych ścieków wprowadzanych 
do oczyszczalni ścieków komunalnych.

bakterii chorobotwórczych, F-specyficzne 
colifagi, colifagi somatyczne lub colifagi w
odniesieniu do wirusów chorobotwórczych 
oraz spory Clostridium perfringens lub 
bakterie przetrwalnikowe redukujące 
siarczany w odniesieniu do pierwotniaków. 
Parametry skuteczności działania (redukcja 
log10) w odniesieniu do monitorowania 
walidującego wybranych 
mikroorganizmów wskaźnikowych 
przedstawiono w tabeli 4 i muszą one być 
spełnione w punkcie zgodności z
warunkami, z uwzględnieniem stężenia 
nieczyszczonych ścieków wprowadzanych 
do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Or. it

Uzasadnienie

Należy dostosować wymogi dotyczące monitorowania walidującego odzyskanej wody do 
nowych zastosowań zawartych we wniosku.

Poprawka 90

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt b – tabela 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Tabela 4 Monitorowanie walidujące 
odzyskanej wody wykorzystywanej do 
nawadniania w rolnictwie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. it

Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 91

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt b – tabela 4

Tekst proponowany przez Komisję



PE628.362v01-00 56/70 PR\1163743PL.docx

PL

Klasa jakości odzyskanej wody Mikroorganizmy wskaźnikowe 
(*)

Parametry skuteczności dla 
łańcucha przetwarzania 
(redukcja log10)

A E. coli ≥ 5,0

Ogółem colifagi/F-specyficzne 
colifagi/colifagi 
somatyczne/colifagi(**) 

≥ 6,0 

spory/ przetrwalnikowe 
bakterie redukujące siarczany 
Clostridium perfringens(***)

≥ 5,0

Poprawka

(Nie dotyczy polskiej wersji 
językowej)

Or. it

Poprawka 92

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt b – tabela 4 – przypis 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(*) Referencyjne czynniki
chorobotwórcze Campylobacter, Rotavirus 
i Cryptosporidium mogą również zostać 
wykorzystane do celów monitorowania 
walidującego zamiast zaproponowanych 
mikroorganizmów wskaźnikowych. W
takim przypadku powinny mieć 
zastosowanie następujące parametry 
skuteczności w zakresie redukcji log10: 
Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) i 
Cryptosporidium (≥ 5,0).

(*) Referencyjne czynniki 
chorobotwórcze Campylobacter, Rotavirus 
i Cryptosporidium mogą również zostać 
wykorzystane do celów monitorowania 
walidującego zamiast zaproponowanych 
mikroorganizmów wskaźnikowych. W
takim przypadku powinny mieć 
zastosowanie następujące parametry 
skuteczności w zakresie redukcji log10: 
Campylobacter (≥ 5,0), Rotavirus (≥ 6,0) i 
Cryptosporidium (≥ 5,0). Krajowy organ 
właściwy do spraw zdrowia może 
ustanowić dodatkowe wskaźniki na 
podstawie jednostkowych przypadków, 
jeżeli jest to uzasadnione potrzebą 
zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzi, zwierząt i ochrony 
środowiska.



PR\1163743PL.docx 57/70 PE628.362v01-00

PL

Or. it

Poprawka 93

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – sekcja 2 – punkt 2.1 – punkt b – akapit 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metody analizy do celów monitorowania 
są walidowane i dokumentowane przez 
operatora zgodnie z normą EN ISO/IEC-
17025 lub innymi normami krajowymi lub 
międzynarodowymi, które zapewniają 
równoważną jakość.

Metody analizy do celów monitorowania 
są walidowane i dokumentowane przez 
operatora zgodnie z normą EN ISO/IEC-
17025 lub innymi normami krajowymi lub 
międzynarodowymi, które zapewniają 
równoważną jakość. Operator instalacji 
odzysku wody zobowiązany jest 
zagwarantować, by laboratoria wybrane 
do monitorowania walidującego stosowały 
praktyki zarządzania jakością zgodnie z 
ISO/IEC 17025.

Or. it

Uzasadnienie

W odniesieniu do laboratoriów wybranych do monitorowania walidującego wprowadzono tę 
samą normę ISO, która jest już obecna w dyrektywie w sprawie wody pitnej.

Poprawka 94

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Zadania powierzone operatorowi 
zakładu

Or. it

(Należy umieścić po nagłówku „Kluczowe zadania w zakresie zarządzania ryzykiem”)

Uzasadnienie

Minimalne zadania wykonywane przez operatora zakładu muszą być określone w planie 
zarządzania ryzykiem
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Poprawka 95

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-1. Przeprowadzenie analizy 
wydajności zakładu odzyskiwania ścieków 
komunalnych, uwzględniającej co 
najmniej koszty rozwoju instalacji w 
odniesieniu do terytorialnego 
zapotrzebowania na odzyskaną wodę, 
potencjalnych użytkowników końcowych, 
zapotrzebowania zakładu na uzdatnioną 
wodę oraz dokonującej oceny jakości 
wody doprowadzanej.

Or. it

Uzasadnienie

Minimalne zadania wykonywane przez operatora zakładu muszą być określone w planie 
zarządzania ryzykiem

Poprawka 96

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zapewnienie, by w przypadku gdy 
nie jest ponowne wykorzystany cały 
oczyszczony zrzut, zakład odzyskiwania 
ścieków komunalnych był wyposażona w 
alternatywny zrzut oczyszczonych ścieków.

Or. it

Uzasadnienie

Minimalne zadania wykonywane przez operatora zakładu muszą być określone w planie 
zarządzania ryzykiem
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Poprawka 97

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Zapewnienie, by wprowadzone 
zostały odpowiednie systemy i procedury 
kontroli jakości, w tym monitorowanie 
odzyskanej wody pod kątem odpowiednich 
parametrów, oraz zapewnienie, by 
ustanowione zostały odpowiednie 
programy konserwacji urządzeń.

Or. it

Uzasadnienie

Minimalne zadania wykonywane przez operatora zakładu muszą być określone w planie 
zarządzania ryzykiem

Poprawka 98

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2c. Zapewnienie, by wprowadzone 
zostały systemy monitorowania 
środowiska umożliwiające wykrywanie 
wszelkich negatywnych skutków 
ponownego wykorzystywania wody, a
także zapewnienie informacji zwrotnych 
pochodzących z monitorowania oraz 
odpowiedniej walidacji i dokumentacji 
wszystkich procesów i procedur. Zaleca 
się, aby operator zakładu oczyszczania 
stworzył i utrzymywał system zarządzania 
jakością certyfikowany zgodnie z ISO 
9001 lub równoważną normą.

Or. it

Uzasadnienie

Minimalne zadania wykonywane przez operatora zakładu muszą być określone w planie 
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zarządzania ryzykiem

Poprawka 99

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2d. Zapewnienie, by wprowadzony 
został odpowiedni system w celu 
zarządzania incydentami i sytuacjami 
kryzysowymi, w tym procedury 
odpowiedniego informowania wszystkich 
zainteresowanych stron o takich 
zdarzeniach, i prowadzenie regularnie 
aktualizowanego planu reagowania w
sytuacjach nadzwyczajnych.

Or. it

Uzasadnienie

Minimalne zadania wykonywane przez operatora zakładu muszą być określone w planie
zarządzania ryzykiem

Poprawka 100

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Zadania powierzone właściwemu 
organowi

Or. it

(Należy umieścić po punkcie 2)

Uzasadnienie

Minimalne zadania wykonywane przez właściwy organ muszą być określone w planie 
zarządzania ryzykiem
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Poprawka 101

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2e. Identyfikacja potencjalnych 
zagrożeń, w szczególności obecność 
zanieczyszczeń i czynników 
chorobotwórczych oraz potencjał pod 
względem wystąpienia niebezpiecznych 
zdarzeń, takich jak awaria systemu, 
przypadkowe wycieki lub skażenia w
opisanym systemie odzyskiwania wody.

Or. it

Uzasadnienie

Minimalne zadania wykonywane przez właściwy organ muszą być określone w planie 
zarządzania ryzykiem

Poprawka 102

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Identyfikacja środowisk, populacji i
jednostek, które są bezpośrednio lub 
pośrednio narażone na określone 
potencjalne zagrożenia, z uwzględnieniem 
konkretnych czynników środowiskowych, 
takich jak lokalne warunki 
hydrogeologiczne, topologia, typ gleby i
ekologia, oraz czynników związanych z
rodzajem upraw oraz praktykami 
rolniczymi. Należy również uwzględnić 
możliwe nieodwracalne lub 
długoterminowe negatywne skutki operacji 
odzyskiwania wody.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. it
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Uzasadnienie

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka 103

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4 – akapit 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Poniższe wymogi i obowiązki zostaną, jako 
minimum, uwzględnione przy 
dokonywaniu oceny ryzyka:

Przy dokonywaniu oceny ryzyka 
przestrzega się, jako minimum, poniższych 
wymogów i obowiązków:

Or. it

Uzasadnienie

Przy ocenie ryzyka należy przestrzegać co najmniej wymienionych poniżej minimalnych norm.

Poprawka 104

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) Zadania powierzone operatorowi 
systemu dystrybucyjnego

1. Zapewnienie, by sieć dystrybucji 
odzyskanych ścieków było oddzielona i 
zbudowana w sposób umożliwiających 
uniknięcie ryzyka zanieczyszczenia sieci 
dostarczania i dystrybucji wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2. Zapewnienie, by sieć dystrybucji 
odzyskanych ścieków była właściwie 
oznakowana, a miejsca z otwartymi 
kanałami były odpowiednio wskazane za 
pomocą wyraźnie widocznych znaków, 
nawet jeśli ścieki są mieszane z wodą z 
innych źródeł.

Or. it

(Należy umieścić po pkt 4 akapit trzeci 3 lit. r))
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Uzasadnienie

Minimalne zadania wykonywane przez operatora sieci dystrybucji muszą być określone w 
planie zarządzania ryzykiem

Poprawka 105

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt d (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) Warunki dotyczące dodatkowych 
wymogów

Or. it

(Należy umieścić przed punktem 5.)

Uzasadnienie

Punkt d) jest niezależnym punktem i zawiera wykaz dodatkowych wymogów, które właściwy 
organ może określić w zezwoleniu.

Poprawka 106

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 5 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli jest to konieczne i właściwe, aby 
zapewnić wystarczający poziom ochrony 
środowiska i zdrowia ludzkiego, należy 
określić wymogi dotyczące jakości wody i
monitorowania, które są dodatkowe w
stosunku do wymogów określonych w
załączniku I lub bardziej rygorystyczne niż 
te wymogi.

Jeżeli jest to konieczne i właściwe, aby 
zapewnić wystarczający poziom ochrony 
środowiska i zdrowia ludzkiego, organ 
właściwy określa wymogi dotyczące 
jakości wody i monitorowania, które są 
dodatkowe w stosunku do wymogów 
określonych w załączniku I lub bardziej 
rygorystyczne niż te wymogi.

Or. it

Uzasadnienie

Na podstawie warunków określonych w art. 5 właściwy organ jest odpowiedzialny za 
określenie dodatkowych wymogów.
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Poprawka 107

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 5 – akapit 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) innych substancji budzących nowe 
obawy;

e) inne zanieczyszczenia, które
okazały się znaczące w wyniku analiz 
środowiskowych przeprowadzonych na 
szczeblu lokalnym;

Or. it

Uzasadnienie

Konieczne jest dalsze wyjaśnienie tekstu w celu zweryfikowania i podkreślenia, że dodatkowe 
warunki powinny uwzględniać zanieczyszczenia mające znaczenie na szczeblu lokalnym.

Poprawka 108

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 5 – akapit 2 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

fa) obecność mikrodrobin plastiku;

Or. it

Uzasadnienie

Pośród dodatkowych warunków należy również zawrzeć ocenę obecności mikrodrobin 
plastiku w odzyskanej wodzie.

Poprawka 109

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt e (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) Środki zapobiegawcze

Or. it

(Należy umieścić po punkcie 5.)
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Uzasadnienie

Punkt e) jest niezależnym punktem i zawiera listę środków zapobiegawczych, które mogą 
zostać określone w planie zarządzania ryzykiem

Poprawka 110

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 6 – tabela 1

Tekst proponowany przez Komisję

Klasa jakości odzyskanej wody Szczególne środki zapobiegawcze

A - Świnie nie mogą mieć kontaktu z
paszą nawadnianą odzyskaną wodą, chyba że 
istnieją wystarczające dane wskazujące na to, 
że ryzykiem związanym z konkretnym 
przypadkiem można zarządzać.

B - Zakaz zbierania nawadnianych 
mokrych upraw lub produktów, które 
znajdowały się na ziemi.

- Wyłączenie bydła mlecznego w
okresie laktacji z wypasu na pastwiskach, 
dopóki one nie wyschną. 

- Przed pakowaniem pasza musi zostać 
wysuszona lub zakiszona. 

- Świnie nie mogą mieć kontaktu z
paszą nawadnianą odzyskaną wodą, chyba że 
istnieją wystarczające dane wskazujące na to, 
że ryzykiem związanym z konkretnym 
przypadkiem można zarządzać.

C - Zakaz zbierania nawadnianych 
mokrych upraw lub produktów, które 
znajdowały się na ziemi.

- Wyłączenie zwierząt wypasanych z
wypasu na pastwiskach przez pięć dni od 
ostatniego nawadniania.

- Przed pakowaniem pasza musi zostać 
wysuszona lub zakiszona.

- Świnie nie mogą mieć kontaktu z
paszą nawadnianą odzyskaną wodą, chyba że 



PE628.362v01-00 66/70 PR\1163743PL.docx

PL

istnieją wystarczające dane wskazujące na to, 
że ryzykiem związanym z konkretnym 
przypadkiem można zarządzać.

D - Zakaz zbierania nawadnianych 
mokrych upraw lub produktów, które 
znajdowały się na ziemi.

Poprawka

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. it

Poprawka 111

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Należy zapewnić wprowadzenie 
odpowiednich systemów i procedur 
kontroli jakości, w tym monitorowanie 
odzyskanej wody pod kątem odpowiednich 
parametrów oraz zapewnić ustanowienie 
odpowiednich programów konserwacji 
urządzeń.

skreśla się

Or. it

Uzasadnienie

Przepisy, o których mowa w punktach 7, 8 i 9, należą do głównych zadań powierzonych 
operatorowi instalacji, jak określono w poprawce 96.

Poprawka 112

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. Należy zapewnić wprowadzenie 
systemów monitorowania środowiska 

skreśla się
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umożliwiających wykrywanie wszelkich 
negatywnych skutków ponownego 
wykorzystywania wody, a także zapewnić 
informacje zwrotne pochodzące z
monitorowania oraz odpowiednią 
walidację i dokumentację wszystkich 
procesów i procedur.

Zaleca się, aby operator zakładu 
oczyszczania stworzył i utrzymywał system 
zarządzania jakością certyfikowany 
zgodnie z ISO 9001 lub równoważną 
normą. 

Or. it

Uzasadnienie

Przepisy, o których mowa w punktach 7, 8 i 9, należą do głównych zadań powierzonych 
operatorowi instalacji, jak określono w poprawce 96.

Poprawka 113

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. Należy zapewnić wprowadzenie 
odpowiedniego systemu w celu 
zarządzania incydentami i sytuacjami 
kryzysowymi, w tym procedury 
odpowiedniego informowania wszystkich 
zainteresowanych stron o tego rodzaju 
zdarzeniach i prowadzić regularnie 
aktualizowany plan reagowania w
sytuacjach nadzwyczajnych.

skreśla się

Or. it

Uzasadnienie

Przepisy, o których mowa w punktach 7, 8 i 9, należą do głównych zadań powierzonych 
operatorowi instalacji, jak określono w poprawce 96.
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UZASADNIENIE

Informacje ogólne

Rosnąca globalna konkurencja o korzystanie z zasobów wodnych stanowi coraz większe 
zagrożenie dla gospodarki, społeczności i ekosystemów, od których są one uzależnione. 
Wystarczy pomyśleć, że w 2017 r. globalne pobory wyniosły około 6 000 kilometrów 
sześciennych i szacuje się, że w 2050 r. mogą one wzrosnąć do około 8 700 kilometrów 
sześciennych, a w 2100 r. osiągnąć prawie 12 700 kilometrów sześciennych. 

Ten ciągły wzrost zapotrzebowania, w połączeniu ze skutkami zmiany klimatu i wynikającym 
z niej wzrostem średnich temperatur, budzi niepokój, że może zwiększyć się powierzchnia 
obszarów ubogich w wodę.

Kwestia prawidłowego i efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi staje się tym 
samym jeszcze bardziej nagląca, a zatem słusznie woda jest coraz częściej uważana za cenne i 
deficytowe dobro.

Europa nie jest kontynentem suchym, jednak źródła wody są obecnie przedmiotem troski w 
odniesieniu do co najmniej połowy ludności UE.

W związku z geografią i klimatem Europy zasoby wodne nie są równomiernie rozłożone na 
terytorium UE, a sytuacja ta pogorszyła się w wyniku działalności człowieka. Na przykład w 
Europie Południowej rozwój turystyki doprowadził do wzrostu zapotrzebowania na wodę, 
powodując pustynnienie i ingresję wód zasolonych do wodonośnych warstw niektórych 
słodkowodnych obszarów przybrzeżnych. Według badań przeprowadzonych przez EEA 
wskaźnik zużycia wody w krajach takich jak Cypr, Bułgaria, Belgia, Hiszpania, Włochy i 
Malta, wynosi obecnie 20 % lub więcej. Powoduje to poważny niepokój dotyczący zasobów 
wodnych. O ile prawdą jest, że w Europie Południowej niedobór wody jest poważniejszy, nie 
można powiedzieć, że problem ten ogranicza się tylko do tych obszarów: od 1976 r., jak 
podkreśliła Komisja Europejska, prawie wszystkie państwa członkowskie doświadczyły 
okresów suszy, a obecnie wiele z nich zgłasza częste problemy związane z niedoborem wody, 
jak również nadmierną eksploatacją wód gruntowych.

Zjawisko niedoboru wody dotyka co najmniej 11 % ludności Europy i 17 % terytorium UE. Od 
1980 r. liczba susz w Europie wzrosła, co spowodowało koszty szacowane na 100 mld EUR w 
ciągu ostatnich 30 lat.

Rozmiary strat gospodarczych dobrze ilustrują susze, które wystąpiły latem 2017 r.; w samym 
sektorze rolnictwa we Włoszech przewiduje się straty w wysokości 2 mld EUR. Tendencja ta 
najprawdopodobniej się utrzyma, a niedobór wody nie jest już problemem kilku zakątków w
Europie, lecz zjawiskiem obecnym w całej UE. 

Znalezienie odpowiednich rozwiązań na szczeblu UE w celu ochrony wody ma zatem 
zasadnicze znaczenie dla utrzymania wysokiego poziomu dobrobytu obywateli i ochrony 
środowiska.

Kontekst wniosku

Już w komunikacie „Plan ochrony zasobów wodnych Europy” z 2012 r. Komisja Europejska 
określiła ponowne wykorzystanie ścieków komunalnych jako jeden z alternatywnych środków 
w zakresie zaopatrzenia w wodę o niewielkim wpływie na środowisko, który mógłby rozwiązać 
problem niedoboru wody.

Prawodawstwo UE, w szczególności ramowa dyrektywa wodna (2000/60/WE), wspomina już 
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o ponownym wykorzystaniu ścieków komunalnych jako dodatkowym sposobie efektywnego 
gospodarowania zasobami wodnymi.

Korzyści z tego działania nie są jednak jeszcze w pełni wykorzystane ze względu na brak 
jasnych przepisów i określonych zasad. 

Według danych przekazanych przez Komisję Europejską całkowity potencjał ponownego 
wykorzystania wody do 2025 r. wynosi około 6,6 mld m3 w porównaniu z obecnym 
potencjałem równym 1,1 mld m3 rocznie. Takie działanie wymagałoby inwestycji poniżej 
700 mln EUR i pozwoliłoby na ponowne wykorzystanie ponad 50 % całkowitej ilości wody 
teoretycznie dostępnej do nawadniania z oczyszczalni ścieków w UE oraz na zlikwidowanie 
ponad 5 % bezpośredniego poboru z wód powierzchniowych i podziemnych.

Wniosek Komisji dąży do osiągnięcia tych celów przez ustanowienie zharmonizowanych norm 
na szczeblu unijnym, aby uniknąć sytuacji, w której różne wymogi w państwach członkowskich 
miałyby negatywny wpływ na równe warunki działania i powodowałyby przeszkody we 
właściwym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego.

Wniosek Komisji ogranicza się do odzyskanej wody wykorzystywanej do nawadniania w 
rolnictwie, ponieważ rolnictwo jest jednym z głównych sektorów wykorzystujących wodę. 
Wniosek ma również na celu zapewnienie bezpieczeństwa odzyskanych ścieków, a tym samym 
ochrony obywateli i środowiska. 

Sprawozdawca popiera potrzebę rozporządzenia określającego na szczeblu UE 
zharmonizowane kryteria ponownego wykorzystania ścieków komunalnych. Z tego powodu 
Komisja uważa wniosek za użyteczny instrument służący zapewnieniu bezpieczeństwa i 
lepszemu rozpowszechnieniu działań związanych z odzyskiwaniem wody.

Komisja uważa jednak, że konieczne jest wprowadzenie pewnych zmian w celu objaśnienia 
prawodawstwa, w szczególności definicji, ról i obowiązków różnych zaangażowanych 
podmiotów oraz głównych działań w zakresie zarządzania ryzykiem. Sprawozdawca uważa 
ponadto, że ważne jest rozszerzenie zakresu tego rozporządzenia na zastosowania cywilne i 
środowiskowe, tak aby umożliwić zwiększenie korzyści z ponownego wykorzystania wody. 

Należy dokładniej określić różnicę między wodą „uzdatnioną”, tj. wodą poddaną właściwemu 
uzdatnianiu zgodnie z wymogami dyrektywy 91/271/EWG, a wodą odzyskaną, objętą 
zakresem niniejszego rozporządzenia.

Konieczne jest określenie głównych podmiotów zaangażowanych w odzyskiwanie ścieków 
komunalnych. Z tego powodu, oprócz roli operatora zakładu uzdatniania, operatora zakładu 
odzyskiwania i użytkownika końcowego, definiowana i regulowana jest również rola operatora 
sieci dystrybucji.

Sprawozdawca popiera wymóg opracowania planu zarządzania ryzykiem w zakresie 
odzyskiwania odzyskanej wody, ale uważa, że zadanie to powinno być koordynowane przez 
właściwy organ, który może zapewnić dokładniejszą i bardziej niezależną ocenę całego 
łańcucha dostaw wody. Załącznik II określa minimalne zadania powierzone różnym 
podmiotom.

W odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących jakości wody odzyskanej 
sprawozdawca popiera parametry zaproponowane przez Komisję na podstawie badania JRC, 
jednak uważa, że konieczne jest włączenie dodatkowego parametru „Salmonella” w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa żywności przeznaczonej dla obywateli.

Ważne jest, aby nie ograniczać możliwych zastosowań wyłącznie do nawadniania w rolnictwie, 
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lecz rozszerzać je, jak ma to już miejsce w kilku państwach członkowskich, również na cele 
cywilne (nawadnianie terenów zielonych lub pól golfowych) oraz środowiskowe 
(przeciwdziałanie ingresji wód zasolonych lub utrzymanie minimalnych przepływów 
ekologicznych). Sprawozdawca uważa, że zastosowania te powinny być traktowane w taki sam 
sposób jak parametry dla najbardziej rygorystycznej klasy, tj. klasy A. Sprawozdawca 
postanowił nie ustalać zharmonizowanych parametrów ponownego wykorzystania do celów 
przemysłowych, jednak uważa, że ponowne wykorzystanie powinno być wspierane i 
regulowane na szczeblu krajowym na podstawie jednostkowych przypadków.

Sprawozdawca uważa również, że niezbędne jest zwrócenie uwagi na potrzebę podjęcia działań 
informacyjnych, które mogą podnieść świadomość na temat oszczędzania zasobów wodnych 
dzięki ponownemu wykorzystaniu ścieków komunalnych oraz na temat systemu kontroli, który 
może zapewnić zdatność do spożycia odzyskanej wody. 

Wreszcie sprawozdawca ubolewa, że we wniosku Komisji nie uwzględniono 
zharmonizowanych zasad dotyczących zasilania wód gruntowych. Z tego powodu wzywa więc 
do przeglądu, który byłby przyspieszony do 5 lat, oceniającego potrzebę przedłożenia wniosku 
ustawodawczego w tym zakresie. Sprawozdawca zwraca się także do Komisji o zbadanie 
potrzeby ustanowienia szczegółowych zasad dotyczących pośredniego ponownego 
wykorzystania wody. 
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