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КРАТКА ОБОСНОВКА

Според петте доклада на Междуправителствения комитет по изменение на климата 
(IPCC)1, публикувани между 1983 и 2012 г., всяко от последните три десетилетия е 
било последователно по-топло на глобално равнище от всички предхождащи го 
десетилетия от 1850 г. насам. Периодът между 1983 и 2012 г. е може би най-топлият 
тридесет годишен период за последните 1 400 години. Последните промени на климата 
засегнаха значително земеделието и икономиката и се счита, че през изминалите 30 
години  последиците от тях доведоха до чувствително увеличение на честотата и 
интензитета на сушите и щетите от тях за околната среда и икономиката. Между 1976 и 
2006 г. броят на районите и хората, засегнати от суши, нарасна с почти 20%, а общият 
размер на щетите, причинени от суши, възлезе на 100 милиарда евро (Европейска 
комисия, 2012 г.). Ако вземем предвид факта, че европейското селско стопанство 
използва около една четвърт от общия обем на добитата прясна вода за напояване, като 
в Южна и Югоизточна Европа този процент достига около 60%, а в някои райони и до 
80%, опазването на водата и намирането на алтернативни източници на вода за 
напояване в селското стопанство се превръща в приоритет.

Въз основа на приетото законодателство и следваните от Съюза политики, като 
Рамковата директива за водите2 и Плана за действие на ЕС за кръгова икономика3, се 
разкриват възможности за регулиране на повторното използване на водата от градските 
пречиствателни станции за отпадъчни води за напояване в селското стопанство за 
своевременно компенсиране на потенциален и действителен недостиг на този 
жизненоважен ресурс. 

Следвайки принципа на предпазните мерки и прилагайки най-добрия световен опит, 
както и ограниченията и препоръките на Световната здравна организация4, Комисията 
предлага регламент, с който да се установят стандарти, процедури и мерки за повторно 
използване на водата от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на 
равнището на ЕС.

Тъй като Комисията не е провела специални проучвания относно рисковете, 
произтичащи от повторното използване на вода в земеделието, законодателното 
предложение се основава на най-добрия опит в трети страни (САЩ, Нова Зеландия, 
Австралия), както и в държави членки, които вече използват рециклирана вода в 
земеделието. Предвид на това че регламентът ще се прилага само към стопанските 
оператори, които възнамеряват да пречистват и да пускат на пазара рециклирана вода 
от пречиствателни станции за градски отпадъчни води, считам, че предложените 
минимални изисквания по отношение на предложените ключови показатели, както и
процедурата по издаване на разрешително за снабдяване с рециклирана вода, за 
подходящи за гарантиране на търсеното равнище на безопасност както за земеделските 
стопани, така и за потребителите; Предложението ще даде възможност на 

                                               
1 IPCC, 2014 г.: Climate Change 2014: Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Женева, Швейцария.
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
2 COM(2015) 614
3 Директива 2000/60/ЕО, ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1
4WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater in Agriculture (WHO, 2006a)
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компетентните органи да прилагат по-строги от предвидените в регламента правила по 
време на административната процедура за одобрение на разрешителните за снабдяване 
с рециклирана вода, както и да променят условията за одобрение на разрешителните, 
ако е необходимо.

В същото време законодателната уредба и разходите по прилагане на регламента не 
следва да възпират стопанските оператори да адаптират пречиствателните станции за 
отпадъчни води за повторно използване на отпадъчните води в селското стопанство. 
Ето защо следва да се избягват всякакви необосновани тежести или разходи за 
стопанските оператори. Необходимо е да се осигури еднаквото прилагане на 
законодателната рамка за разработването на планове за управление на риска в целия 
Съюз и еднообразното прилагане и разбиране от държавите членки на предложените 
изисквания за оценка на риска.

Предвид значението и възможното въздействие на предложеното ново законодателство 
върху сегашната ситуация в тази област, крайният срок за влизане в сила на настоящия 
регламент, както и крайният срок за привеждане на пречиствателните станции в 
съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, следва да бъде удължен от една 
година, съгласно първоначалното предложение, на две години от датата на 
публикуване на регламента в Официален вестник на Европейския съюз. 

Като членове на комисията по земеделие и развитие на селските райони стремежът ни е 
да бъде гарантирана обществената безопасност и доверието в здравословността и 
високото качество на храните и селскостопанските продукти и същевременно да бъде 
осигурена подходяща прясна вода за европейското селско стопанство, особено в 
южните и източните части на Съюза.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните 
изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Водата не е обикновен 
търговски продукт, а по-скоро 
наследство, което следва да бъде 



AD\1171160BG.docx 5/37 PE626.778v02-00

BG

опазвано, защитавано и третирано 
като такова.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Водните ресурси на Съюза са 
подложени на все по-голям натиск, 
което води до недостиг на вода и до 
влошаване на качеството. По-специално 
изменението на климата и сушите 
допринасят значително за натиска върху 
наличието на прясна вода в резултат на 
градското развитие и селското 
стопанство.

(1) Водните ресурси на Съюза са 
подложени на все по-голям натиск, 
което води до недостиг на вода и до 
влошаване на качеството. По-специално 
изменението на климата, 
непредвидимите метеорологични 
условия и сушите допринасят 
значително за натиска върху наличието 
и снабдяването с прясна вода в 
резултат на градското развитие и 
селскостопанските практики.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 a) Понастоящем прилагането на 
решения за повторно използване на 
водата остава ограничено спрямо 
техния потенциал, който остава до 
голяма степен неизползван.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) Необходимо е да се насърчава 
ефективното използване на ресурсите 
и да се намали натискът върху 
водната среда, и по-специално 
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недостигът на вода, чрез насърчаване 
на развитието на безопасно повторно 
използване на пречистени отпадъчни 
води.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1в) Все по-голяма част от водните 
ресурси на Европа са подложени на 
нарастващ натиск, което води до 
недостиг на вода и до влошаване на 
нейното качество. Изменението на 
климата, сушите и градското 
развитие поставят под значителен 
натиск снабдяването с прясна вода. В 
този контекст способността на 
Европа да реагира на увеличаващите 
се рискове, свързани с водните 
ресурси, следва да се подобри чрез по-
широко разпространение на 
повторното използване на 
пречистени отпадъчни води.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Способността на Съюза да 
реагира на нарастващия натиск върху 
водните ресурси би могла да се подобри 
чрез по-широкообхватно повторно 
използване на пречистени отпадъчни 
води. Повторното използване на водата 
се посочва в Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
като една от допълнителните мерки, 
които държавите членки могат да решат 
да приложат за постигане на 
определените в Директивата цели за 

(2) Способността на Съюза да 
реагира на нарастващия натиск върху 
водните ресурси би могла да се подобри 
чрез по-широкообхватно повторно 
използване на пречистени отпадъчни 
води. Повторното използване на водата 
се посочва в Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета15

като една от допълнителните мерки, 
които държавите членки могат да решат 
да приложат за постигане на 
определените в Директивата цели за 
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добро качествено и количествено 
състояние на повърхностните и 
подземните води. Съгласно Директива 
91/271/ЕИО16 се изисква пречистените 
отпадъчни води да се използват 
повторно, когато това се сметне за 
подходящо.

добро качествено и количествено 
състояние на повърхностните и 
подземните води, което е от огромно 
значение за хората и екосистемата. 
Съгласно Директива 91/271/ЕИО16 се 
изисква пречистените отпадъчни води 
да се използват повторно, когато това се 
сметне за подходящо.

_________________

15 Директива 2000/60/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите (ОВ L 
327, 22.12.2000 г., стр. 1).

15 Директива 2000/60/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2000 г. за установяване на 
рамка за действията на Общността в 
областта на политиката за водите (ОВ L 
327, 22.12.2000 г., стр. 1).

16 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 
21 май 1991 г. за пречистването на 
градските отпадъчни води (ОВ L 135, 
30.5.1991 г., стр. 40).

16 Директива 91/271/ЕИО на Съвета от 
21 май 1991 г. за пречистването на 
градските отпадъчни води (ОВ L 135, 
30.5.1991 г., стр. 40).

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2 a) Въздействието върху околната 
среда на добиването и 
транспортирането на прясна вода и 
енергията, необходима за това, са 
значителни.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите „План 
за опазване на водните ресурси на 
Европа“17 повторното използване на 

(3) В съобщението на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите „План 
за опазване на водните ресурси на 
Европа“17 повторното използване на 
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водата за напояване или за промишлени 
цели бе посочено като алтернативен 
вариант за водоснабдяване, на който 
Съюзът следва да обърне внимание.

водата за напояване или за промишлени 
цели бе посочено като алтернативен 
вариант за водоснабдяване, на който 
Съюзът следва да обърне внимание с 
оглед на устойчивото развитие, 
защитата на населението и 
задоволяването на потребностите на 
бъдещите поколения.

_________________ _________________

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

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В своята резолюция от 9 
октомври 2008 г. относно 
посрещането на 
предизвикателствата, свързани с 
недостига на вода и сушите в 
Европейския съюз1а Европейският 
парламент припомня, че при 
управлението на водните ресурси 
следва да се предпочита подход, 
основаващ се на търсенето, и 
изразява становището, че Съюзът 
следва да възприеме цялостен подход 
при управлението на водните ресурси, 
съчетаващ мерки за управление на 
търсенето, мерки за оптимизиране на 
наличните ресурси във водния цикъл и 
мерки за създаване на нови ресурси, и 
че подходът трябва да включва 
екологични, социални и икономически 
съображения.

__________________

1a 2008/2074(INI)
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Счита се, че повторното 
използване на подходящо пречистени 
отпадъчни води, например от градски 
пречиствателни станции за отпадъчни 
води или промишлени инсталации, 
оказва по-слабо въздействие върху 
околната среда от други алтернативни 
източници на водоснабдяване, например 
преноса на водни ресурси или 
обезсоляване, но то се използва само в 
ограничена степен в Съюза. Това 
изглежда се дължи на липсата на общи 
екологични и здравни стандарти на 
Съюза по отношение на повторното 
използване на водата, а по-специално по 
отношение на селскостопанските 
продукти — на потенциалните пречки 
пред свободното движение на 
селскостопански продукти, напоявани с 
рециклирани води.

(6) Счита се, че повторното 
използване на подходящо пречистени 
отпадъчни води, например от градски 
пречиствателни станции за отпадъчни 
води или промишлени инсталации, 
оказва по-слабо въздействие върху 
околната среда от други алтернативни 
източници на водоснабдяване, например 
преноса на водни ресурси или 
обезсоляване. Но такова повторно 
използване се използва само в 
ограничена степен в Съюза. Това 
изглежда се дължи на високите разходи 
за системите за повторно използване 
на води, както и на липсата на общи 
екологични и здравни стандарти на 
Съюза по отношение на повторното 
използване на водата, а по-специално по 
отношение на селскостопанските 
продукти – на потенциалните рискове за 
здравето и околната среда и 
потенциалните пречки пред 
свободното движение на 
селскостопански продукти, напоявани с 
рециклирани води. Същевременно 
следва да се има предвид, че в някои 
държави членки инфраструктурата 
за напояване е неподходяща или не 
съществува такава.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) За да се гарантира ефективно 
повторно използване на ресурсите от 
градски отпадъчни води, трябва да се 
приеме, че не всички рециклирани води 
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могат да се използват за всички 
култури. Ето защо е необходимо 
земеделските стопани да се обучават 
да използват различните видове 
рециклирани води по оптимален 
начин за културите, при които 
водата, използвана за напояване, няма 
последствия за общественото здраве.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Здравните стандарти за 
хигиената на храните по отношение на 
селскостопанските продукти, напоявани 
с рециклирана вода, могат да бъдат 
постигнати само ако изискванията за 
качество за рециклираната вода, 
предназначена за напояване в селското 
стопанство, не се различават 
съществено между отделните държави 
членки. Хармонизирането на 
изискванията също така ще допринесе 
за ефикасното функциониране на 
вътрешния пазар по отношение на тези 
продукти. Поради това е подходящо да 
се извърши минимално хармонизиране, 
като се определят минимални 
изисквания по отношение на качеството 
и мониторинга на водите. Тези 
минимални изисквания следва да 
включват минимални параметри за 
рециклирана вода и други, по-строги 
или допълнителни изисквания за 
качество, които при необходимост се 
налагат от компетентните органи заедно 
с евентуалните превантивни мерки. За 
да се определят по-строги или 
допълнителни изисквания за качеството 
на водата, операторите на 
инсталациите за рециклиране следва 
да изпълняват ключови задачи по 
управление на риска. Параметрите са 
основани на техническия доклад на 

(7) Еднакви здравни стандарти за 
хигиената на храните по отношение на 
селскостопанските продукти, напоявани 
с рециклирана вода, могат да бъдат 
постигнати навсякъде в Съюза само ако 
изискванията за качество за 
рециклираната вода, предназначена за 
напояване в селското стопанство, не се 
различават съществено между 
отделните държави членки. 
Хармонизирането на изискванията също 
така ще допринесе за ефикасното 
функциониране на вътрешния пазар по 
отношение на тези продукти. Поради 
това е подходящо да се извърши 
минимално хармонизиране, като се 
определят минимални изисквания по 
отношение на качеството и мониторинга 
на водите, като същевременно се 
позволява на държавите членки да 
въвеждат по-високи стандарти и да 
правят оценка на рисковете съгласно 
специфичните условия на място, 
особено за околната среда. Тези 
минимални изисквания следва да 
включват минимални параметри за 
рециклирана вода и други, по-строги 
или допълнителни изисквания за 
качество, които при необходимост се 
налагат от компетентните органи заедно 
с евентуалните превантивни мерки. За 
да се определят по-строги или 
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Съвместния изследователски център на 
Комисията и отразяват международните 
стандарти относно повторното 
използване на водата.

допълнителни изисквания за качеството 
на водата, операторите на 
съоръжението за рециклиране следва 
да изпълняват ключови задачи по 
управление на риска. Параметрите са 
основани на техническия доклад на 
Съвместния изследователски център на 
Комисията и отразяват международните 
стандарти относно повторното 
използване на водата.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7 a) Следва да бъдат установени 
минимални изисквания за качество на 
водата за напояване в селското 
стопанство, включващи 
микробиологични и физико-химични 
параметри, свързаните с тях 
гранични стойности и честота на 
мониторинга.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Изискванията за качество на 
водата за напояване следва да 
отчитат научния прогрес, по-
специално при контрола на 
микрозамърсителите и 
„нововъзникващите“ вещества, за да 
се гарантира безопасното използване 
на водата и да се опазят околната 
среда и здравето на хората.

Изменение 15



PE626.778v02-00 12/37 AD\1171160BG.docx

BG

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Управлението на риска следва да 
се състои от идентифициране и 
управление на рискове по проактивен 
начин и да включва идеята за 
производство на рециклирана вода с 
необходимото качество за конкретни 
цели. Оценката на риска следва да бъде 
основана на ключови задачи за 
управление на риска и при нея следва да 
се определят всички допълнителни 
изисквания за качеството на водата, 
които са необходими, за да се гарантира 
достатъчна защита на околната среда и 
здравето на хората и животните.

(9) Управлението на риска следва да 
се състои от идентифициране и 
управление на рискове по проактивен 
начин и да включва идеята за 
производство на рециклирана вода с 
необходимото качество за конкретни 
цели. Оценката на риска следва да бъде 
основана на ключови задачи за 
управление на риска и при нея следва да 
се определят всички допълнителни 
изисквания за качеството на водата, 
които са необходими, за да се гарантира 
достатъчна защита на околната среда и 
здравето на хората и животните, по-
специално отнасящи се до 
използването на пречистени 
отпадъчни води на земеделски площи, 
използвани за производството на 
храни.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) С цел ефективна защита на 
околната среда и здравето на хората 
операторите на инсталациите за 
рециклиране следва да носят основната 
отговорност за качеството на 
рециклираната вода. Операторите на 
инсталациите за рециклиране следва 
да осъществяват мониторинг на 
качеството на рециклираната вода с 
оглед на спазването на минималните 
изисквания и на всички допълнителни 
изисквания, определени от 
компетентния орган. Поради това е 
подходящо да се установят минимални 
изисквания за мониторинг, които 
включват честотата на редовния 

(10) С цел ефективна защита на 
околната среда, здравето на хората и 
качеството на почвите операторите 
на съоръженията за рециклиране и 
компетентните органи следва да 
носят основната отговорност за 
качеството на рециклираната вода. С 
цел да се гарантира за 
потребителите и по-специално за 
земеделските стопани, качество на 
водата в съответствие с 
определените параметри, операторите 
на съоръженията за рециклиране 
следва да осъществяват мониторинг на 
качеството на рециклираната вода с 
оглед на спазването на минималните 
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мониторинг, както и определяне на 
график и на цели за ефективност на 
мониторинга за валидиране. Някои 
изисквания за редовен мониторинг са 
посочени в съответствие с Директива 
91/271/ЕИО.

изисквания и на всички допълнителни 
изисквания, определени от 
компетентния орган. Поради това е 
подходящо да се установят минимални 
изисквания за мониторинг, които 
включват честотата на редовния 
мониторинг, както и определяне на 
график и на цели за ефективност на 
мониторинга за валидиране. Някои 
изисквания за редовен мониторинг са 
посочени в съответствие с Директива 
91/271/ЕИО.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Необходимо е да се гарантира 
безопасното използване на рециклирана 
вода, като по този начин се насърчи 
повторното използване на водата на 
равнище ЕС и се повиши общественото 
доверие в тази практика. Поради това 
снабдяването с рециклирана вода за 
конкретни цели следва да се позволява 
само въз основа на разрешително, 
издадено от компетентните органи на 
държавите членки. За да се гарантира 
хармонизиран подход на равнището на 
Съюза, както и проследимост и 
прозрачност, материалноправните 
норми за това разрешително следва да 
бъдат определени на равнището на 
Съюза. Подробностите във връзка с 
процедурите за издаване на 
разрешителните обаче следва да бъдат 
определени от държавите членки. 
Държавите членки следва да бъдат в 
състояние да прилагат съществуващите 
процедури за издаване на разрешителни, 
които следва да бъдат пригодени, така 
че да се отчетат изискванията, въведени 
с настоящия регламент.

(11) Необходимо и важно е да се 
гарантира икономическата 
надеждност и сигурността 
посредством безопасното и сигурно
използване на рециклирана вода, като 
по този начин се насърчи развитието 
на повторното използване на водата на 
равнище ЕС и възприемането на тази 
практика от земеделските стопани в 
ЕС и се повиши общественото доверие 
в нея. Поради това снабдяването с 
рециклирана вода за конкретни цели 
следва да се позволява само въз основа 
на разрешително, издадено от 
компетентните органи на държавите 
членки. За да се гарантира 
хармонизиран подход на равнището на 
Съюза, както и проследимост и 
прозрачност, материалноправните 
норми за това разрешително следва да 
бъдат определени на равнището на 
Съюза. Подробностите във връзка с 
процедурите за издаване на 
разрешителните обаче следва да бъдат 
определени от държавите членки, 
чиито компетентни органи 
отговарят за оценката на рисковете 
от повторното използване на водата. 
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Държавите членки следва да бъдат в 
състояние да прилагат съществуващите 
процедури за издаване на разрешителни, 
които следва да бъдат пригодени, така 
че да се отчетат изискванията, въведени 
с настоящия регламент.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11 a) Ако е необходимо разпределение 
на рециклирана вода, всяко такова 
разпределение следва да подлежи на 
разрешение. Ако са изпълнени всички 
изисквания, компетентният орган в 
държавата членка следва да издаде 
разрешително, което следва да 
съдържа всички необходими условия и 
мерки, установени в оценката на 
риска за безопасно разпределение на 
рециклирана вода до крайния 
потребител.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Регламент (ЕО) 852/2004 
определя общи правила за операторите 
на предприятия за храни и обхваща 
производството, преработката, 
разпространението и пускането на 
пазара на храни, предназначени за 
консумация от човека. В него се 
разглежда здравословното качество на 
храните, като един от главните 
принципи, залегнали в него е, че 
основната отговорност за безопасността 
на храните се носи от оператора на 
предприятието за храни. Този регламент 

(13) Регламент (ЕО) 852/2004 
определя общи правила за операторите 
на предприятия за храни и обхваща 
производството, преработката, 
разпространението и пускането на 
пазара на храни, предназначени за 
консумация от човека. В него се 
разглежда здравословното качество на 
храните, като един от главните 
принципи, залегнали в него е, че 
основната отговорност за безопасността 
на храните се носи от оператора на 
предприятието за храни. Този регламент 
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е също така обект на подробни 
указания, като от особено значение е 
Известието на Комисията относно 
Ръководство за справяне с 
микробиологичните рискове по 
отношение на пресните плодове и 
зеленчуци при първичното 
производство посредством добра 
хигиена (2017/C 163/01). Целите за 
ефективност за рециклираната вода, 
определени в настоящия регламент не 
препятстват операторите на 
предприятия за храни да постигнат 
качеството на водата, необходимо за да 
спазят Регламент 852/2004, като 
използват на последващ етап няколко 
варианта за пречистване на водата, 
самостоятелно или в комбинация с 
други варианти, невключващи 
пречистване.

е също така обект на подробни 
указания, като от особено значение е 
Известието на Комисията относно 
Ръководство за справяне с 
микробиологичните рискове по 
отношение на пресните плодове и 
зеленчуци при първичното 
производство посредством добра 
хигиена (2017/C 163/01). Целите за 
ефективност за рециклираната вода, 
определени в настоящия регламент не 
препятстват операторите на 
предприятия за храни да постигнат 
качеството на водата, необходимо за да 
спазят Регламент 852/2004. Въпреки 
отговорността на земеделския 
стопанин за качеството на неговите 
продукти, на компетентните органи 
следва да се възложи оценката на 
рисковете и опасностите от 
използването на рециклирана вода.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се повиши доверието в 
практиката на повторно използване на 
водата, на обществеността следва да се 
предоставя информация. Достъпността 
до информация относно повторното 
използване на водата следва да позволи 
повишена прозрачност и проследимост 
и също така би могло да бъде от особен 
интерес за други съответни органи, за 
които е от значение конкретното 
повторно използване на водата.

(14) За постигането на целите на 
Съюза относно икономичното 
използване на ресурсите, 
повишаването на отговорността на 
потребителите също е от 
съществено значение. На първо място 
е необходимо да се разгледат 
практиките на използване на 
природните ресурси, включително на 
водните ресурси, с оглед на 
икономичното им използване. За да се 
повиши доверието в практиката на 
повторно използване на водата и да се 
осигури възприемането от 
потребителите на тази устойчива 
практика, на обществеността следва да 
се предоставя информация, заедно със 
система за награждаване и 
стимулиране на потребителите. 
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Достъпността до информация относно 
повторното използване на водата следва 
да позволи повишена прозрачност и 
проследимост и също така би могло да 
бъде от особен интерес за други 
съответни органи, за които е от 
значение конкретното повторно 
използване на водата.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Необходимо е да се гарантира 
финансиране за покриване на
„общите разходи“ за системата за 
производство, разпределение и 
използване на рециклирана вода.

Обосновка

Общите разходи включват: изграждането, експлоатацията, поддръжката на 
производствената инсталация и/или на разпределителната мрежа и мониторинга на 
качеството за целите на управлението на риска и за получаване на разрешителното.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) Необходимо е повишаване на 
качеството и увеличаване на 
количеството по отношение на 
мониторинга, оценката и 
информацията преди всичко в 
области с влошена в екологично 
отношение среда в резултат на силно 
замърсяващи промишлени и 
селскостопански дейности, които 
изостават в изграждането на 
канализационни системи и 
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съоръжения за събиране и 
рециклиране на отпадъчни води в 
нарушение на европейското 
законодателство.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) С цел адаптиране на 
съществуващите минимални изисквания 
и ключовите задачи за управление на 
риска към научно-техническия прогрес, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
с които да изменя минималните 
изисквания и ключовите задачи за 
управление на риска. В допълнение към 
това, за да се гарантира високо ниво на 
защита на околната среда и здравето на 
хората, Комисията също така следва да 
бъде в състояние да приема делегирани 
актове за допълване на ключовите 
задачи за управление на риска чрез 
определяне на технически 
спецификации. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, които да бъдат съобразени с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.37

По-специално с цел осигуряване на 
равно участие при изготвянето на 
делегирани актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като експертите 
на тези две институции имат редовен 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 

(16) С цел адаптиране на 
съществуващите минимални изисквания 
и ключовите задачи за управление на 
риска към научно-техническия прогрес, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
с които да изменя минималните 
изисквания и ключовите задачи за 
управление на риска, без обаче да се 
компрометират възможностите за 
повторно използване на подходящо 
пречистени отпадъчни води. В 
допълнение към това, за да се гарантира 
високо ниво на защита на околната 
среда и здравето на хората, Комисията 
също така следва да бъде в състояние да 
приема делегирани актове за допълване 
на ключовите задачи за управление на 
риска чрез определяне на технически 
спецификации. От особена важност е по 
време на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, които да бъдат съобразени с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.37

По-специално с цел осигуряване на 
равно участие при изготвянето на 
делегирани актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като експертите 
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изготвянето на делегирани актове. на тези две институции имат редовен 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
изготвянето на делегирани актове.

_________________ _________________

37 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1. 37 ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Компетентните органи следва да 
проверяват съответствието на 
рециклираната вода с условията, 
посочени в разрешителното. В случай на 
несъответствие те следва да изискват от 
оператора на инсталацията за 
рециклиране да предприеме 
необходимите мерки за осигуряване на 
съответствие. Операторите на 
инсталациите за рециклиране следва 
незабавно да преустановят снабдяването 
с рециклирана вода, когато 
несъответствието поражда значителен 
риск за околната среда или здравето на 
хората.

(18) С цел намаляване на тези 
рискове използването на пречистени 
отпадъчни води на земеделски площи 
за производството на храни следва да 
отговаря на високи стандарти.
Компетентните органи следва да 
проверяват съответствието на 
рециклираната вода с условията, 
посочени в разрешителното. В случай на 
несъответствие те следва да изискват от 
оператора на съоръжението за 
рециклиране да предприеме 
необходимите мерки за осигуряване на 
съответствие. Операторите на 
съоръженията за рециклиране следва 
незабавно да преустановят снабдяването 
с рециклирана вода, когато 
несъответствието поражда значителен 
риск за околната среда или здравето на 
хората. Компетентните органи следва 
да работят в тясно сътрудничество 
със селскостопанските 
производители, за да улесняват 
повторното използване на 
рециклираните води.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) С цел да се развива и насърчава, 
доколкото е възможно, практиката 
за повторно използване на 
пречистени отпадъчни води, е 
необходимо Европейският съюз да 
подкрепя научноизследователската и 
развойната дейност в тази област 
чрез програмата „Хоризонт Европа“, 
за да се осигури сериозно развитие по 
отношение на надеждността на 
подходящо рециклираната вода и на 
сигурни методи за използване.

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) С настоящия регламент се 
цели насърчаване на устойчивото 
използване на водата. Във връзка с 
това Европейската комисия следва да 
се ангажира да използва програмите 
на Съюза, включително програмата 
LIFE, в подкрепа на местни 
инициативи, включващи повторното 
използване на подходящо пречистени 
отпадъчни води.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Целта на настоящия регламент е 
да се гарантира, че рециклираната вода 
е безопасна за употребата, за която е 
предназначена, осигурявайки по този 
начин високо ниво на защита на 
здравето на хората и на животните, а 
също и на околната среда, решаване на 

2. Целта на настоящия регламент е 
да се гарантира, че рециклираната вода 
е безопасна за употребата, за която е 
предназначена, осигурявайки по този 
начин максимално ниво на защита на 
здравето на хората и на животните, а 
също и на околната среда, решаване на 
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проблема с недостига на вода и 
произтичащия от него натиск върху 
водните ресурси по координиран начин 
навсякъде в Съюза, допринасяйки също 
така по този начин за ефикасното 
функциониране на вътрешния пазар.

проблема с недостига на вода и 
произтичащия от него натиск върху 
водните ресурси по координиран начин 
навсякъде в Съюза, допринасяйки също 
така по този начин за ефикасното 
функциониране на вътрешния пазар.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. С настоящия регламент се 
цели насърчаване на потребителите 
на големи количества вода, 
включително на селскостопанските 
производители, да разработват 
устойчиви практики за използване на 
вода, които пестят водата.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. С настоящия регламент се 
цели да се даде възможност за 
прилагането на решения в областта 
на използване на водните ресурси за 
справяне с предизвикателствата, 
свързани с изменението на климата.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. „рециклирана вода“ означава 
градски отпадъчни води, които са 
пречистени в съответствие с 

5. „рециклирана вода“ означава 
градски отпадъчни води, които са 
пречистени в съответствие с 
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установените в Директива 91/271/ЕИО 
изисквания и са преминали през 
допълнително пречистване в 
инсталация за рециклиране;

установените в Директива 91/271/ЕИО 
изисквания и са преминали през 
допълнително пречистване в 
съоръжението за рециклиране;

(Замяната на понятието „инсталация 
за рециклиране“ със „съоръжение за 
рециклиране“ се прилага в целия текст. 
Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Необходимо е хармонизиране на понятията „инсталация“ и „съоръжение“ със 
законодателството на ЕС в областта на околната среда. Съоръжението за 
рециклиране на вода би могло да бъде част от пречиствателната инсталация и да се 
управлява от различен оператор.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. „инсталация за рециклиране“ 
означава градска пречиствателна 
станция за отпадъчни води или друга 
пречиствателна станция за 
допълнително пречистване на градски 
отпадъчни води в съответствие с 
установените в Директива 91/271/ЕИО 
изисквания с цел производството на 
вода, която е годна за някоя от 
употребите, посочени в приложение I, 
раздел 1 към настоящия регламент;

6. „съоръжение за рециклиране“ 
означава градска пречиствателна 
станция за отпадъчни води или друга 
пречиствателна станция за 
допълнително пречистване на градски 
отпадъчни води в съответствие с 
установените в Директива 91/271/ЕИО 
изисквания с цел производството на
рециклирана вода, която е годна за 
някоя от употребите, посочени в 
приложение I, раздел 1 към настоящия 
регламент;

(Замяната на понятието „инсталация
за рециклиране“ със „съоръжение за 
рециклиране“ се прилага в целия текст. 
Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Необходимо е хармонизиране на понятията „инсталация“ и „съоръжение“ със 
законодателството на ЕС в областта на околната среда. Съоръжението за 
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рециклиране на вода би могло да бъде част от пречиствателната инсталация и да се 
управлява от различен оператор.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. „оператор на инсталация за 
рециклиране“ означава физическо или 
юридическо лице, което управлява или 
контролира инсталация за 
рециклиране;

7. „оператор на съоръжение за 
рециклиране“ означава физическо или 
юридическо лице, което управлява или 
контролира съоръжение за 
рециклиране;

(Замяната на понятието „инсталация 
за рециклиране“ със „съоръжение за 
рециклиране“ се прилага в целия текст. 
Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Необходимо е хармонизиране на понятията „инсталация“ и „съоръжение“ със 
законодателството на ЕС в областта на околната среда. Съоръжението за 
рециклиране на вода би могло да бъде част от пречиствателната инсталация и да се 
управлява от различен оператор.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 11 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. „място на определяне на 
съответствието“ означава изхода на 
съоръжението за рециклиране.

Обосновка

Понятието „място на определяне на съответствието“ следва да се включи към 
определенията съгласно определението в член 4.
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 11 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11б. „микрозамърсител“ означава 
нежелана субстанция, открита в 
околната среда, с много ниска 
концентрация, както е упоменато в 
приложение VIII, Директива 
2000/60/ЕО.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 11 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11в. „разпределител на рециклирана 
вода“: физическо или юридическо 
лице, което разпределя рециклирана 
вода или контролира 
разпределителната мрежа за 
рециклирана вода.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължения на операторите на 
инсталации за рециклиране по 
отношение на качеството на водата

Задължения на операторите на 
съоръжения за рециклиране по 
отношение на качеството на водата

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторите на инсталациите
за рециклиране гарантират, че на изхода 
на инсталацията за рециклиране 
(мястото на определяне на 
съответствието) рециклираната вода, 
предназначена за някоя от употребите, 
посочени в приложение I, раздел 1, 
отговаря на следните изисквания:

1. Операторите на съоръженията
за рециклиране гарантират, че на 
мястото на определяне на 
съответствието рециклираната вода, 
предназначена за някоя от употребите, 
посочени в приложение I, раздел 1, 
отговаря на следните изисквания:

Обосновка

В съответствие с предложените определения.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички допълнителни условия 
във връзка с качеството на водата, 
определени от компетентния орган в 
съответното разрешително съгласно 
член 7, параграф 3, букви б) и в).

б) всички добре обосновани, 
допълнителни условия във връзка с 
качеството на водата, определени от 
компетентния орган в съответното 
разрешително съгласно член 7, параграф 
3, букви б) и в).

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С цел осигуряване спазването на 
изискванията и условията, посочени в 
параграф 1, операторът на 
инсталацията за рециклиране 
осъществява мониторинг на качеството 
на водата в съответствие със следното:

2. С цел осигуряване спазването на 
изискванията и условията, посочени в 
параграф 1, съответният оператор на 
съоръжението за рециклиране 
осъществява мониторинг на качеството 
на водата в съответствие със следното:
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. След мястото на определяне на 
съответствието, качеството на 
водата вече не е отговорност на 
оператора на съоръжението за 
рециклиране, а става отговорност на 
следващия участник във веригата за 
повторно използване на водата.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на производството и 
снабдяването с рециклирани води 
операторът на инсталацията за 
рециклиране извършва управление на 
риска в консултации със следните 
страни:

1. За целите на производството и 
снабдяването с рециклирани води 
операторът на съоръжението за 
рециклиране извършва управление на 
риска в консултации със следните 
страни:

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) оператора на градската(ите) 
пречиствателна(и) станция(и) за 
отпадъчни води, които снабдяват 
инсталацията за рециклиране с вода, 
ако е различен от оператора на 
инсталацията за рециклиране;

a) оператора на градската(ите) 
пречиствателна(и) станция(и) за 
отпадъчни води, които снабдяват 
съоръжението за рециклиране с вода, 
ако е различен от оператора на 
съоръжението за рециклиране;

Изменение 43

Предложение за регламент
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Член 5 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „разпределител/и на 
рециклирана вода“;

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всички други страни, за които 
операторът на инсталацията за 
рециклиране счита, че имат отношение.

в) всички други страни, за които 
операторът на съоръжението за 
рециклиране счита, че имат отношение.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Операторът на инсталацията
за рециклиране изготвя план за 
управлението на риска от повторното 
използване на водата, основан на 
ключовите задачи за управление на 
риска, определени в приложение II. В 
плана за управлението на риска от 
повторното използване на водата се 
предлагат допълнителни изисквания 
към посочените в приложение I, които 
са необходими за по-нататъшно 
смекчаване на рисковете и, наред с 
другото, се определят опасностите, 
рисковете и подходящите превантивни 
мерки.

2. Съответният оператор на 
съоръжението за рециклиране изготвя 
план за управлението на риска от 
повторното използване на водата, 
основан на ключовите задачи за 
управление на риска, определени в 
приложение II, за които носи 
отговорност.

В плана за управлението на риска от 
повторното използване на водата се 
предлагат допълнителни изисквания 
към посочените в приложение I, които 
са необходими за по-нататъшно 
смекчаване на рисковете и, наред с 
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другото, се определят опасностите, 
рисковете и подходящите превантивни 
мерки.

Операторът на съоръжението за 
рециклиране информира крайния 
потребител веднага щом бъде събрана 
достатъчно информация.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако видът култура, която трябва 
да се напоява, ще се предлага на 
пазара в няколко различни форми и 
попада в няколко различни класа по 
отношение на качеството на 
пречистената вода, от оператора на 
съоръжението за рециклиране се 
изисква да доставя на земеделския 
стопанин вода от най-високия от 
съответните класове за качество.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Националните органи по 
водите съвместно с Комисията 
организират специализирани обучения 
и информационни сесии за персонала 
на националната агенция, която ще 
отговаря за оценяването на 
заявленията за издаване на 
разрешително от операторите; от 
своя страна Комисията изготвя и 
разпространява сред националните 
органи информационни брошури и по 
възможност онлайн съдържание 
относно правилата и изискванията, 
уреждащи минималните стандарти 
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за повторно използване на водата.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a

Разпределение на рециклираната вода

1. Разпределението на рециклирана 
вода, предназначена за някоя от 
употребите, посочени в приложение 
I, раздел 1, подлежи на издаването на 
разрешително.

2. В тримесечен срок от 
получаването на заявлението 
компетентният орган взема решение 
дали да издаде разрешителното.

3. Разрешителното съдържа всички 
необходими условия и мерки за 
безопасно разпределение на 
рециклираната вода до крайния 
потребител, установени в оценката 
на риска, извършена в съответствие с 
член 6. 

4. Разрешителното подлежи на 
редовен преглед, който се извършва 
най-малко на всеки пет години, и при
необходимост се изменя. 

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи следва да 
проверяват съответствието на 
рециклираната вода на мястото на 
определяне на съответствието с 
условията, посочени в разрешителното. 
Проверката на съответствието се 

1. Преди издаването на 
разрешително компетентните органи 
следва да проверяват съответствието на 
рециклираната вода на мястото на 
определяне на съответствието с 
условията, посочени в разрешителното. 
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извършва със следните средства: Проверката на съответствието се 
извършва със следните средства: 

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В случай на несъответствие 
компетентният орган изисква от 
оператора на инсталацията за 
рециклиране незабавно да предприеме
всички необходими мерки за 
привеждане в съответствие.

2. В случай на несъответствие, 
установено след издаването на 
разрешително, компетентният орган 
изисква от оператора на съоръжението
за рециклиране да преустанови 
снабдяването с рециклирана вода до 
предприемането на всички 
необходими мерки за привеждане в 
съответствие и да информира 
разпределителите на рециклирана 
вода и крайните потребители, които 
е възможно да са засегнати от 
положението.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато несъответствието 
поражда значителен риск за околната 
среда или здравето на хората, 
операторът на инсталацията за 
рециклиране незабавно преустановя по-
нататъшното снабдяване с рециклирана 
вода до момента, в който компетентният 
орган определи, че отново е постигнато 
съответствие.

3. Когато несъответствието 
поражда значителен риск за околната 
среда или здравето на хората, 
операторът на съоръжението за 
рециклиране незабавно преустановя по-
нататъшното снабдяване с рециклирана 
вода до момента, в който компетентният 
орган определи, че отново е постигнато 
съответствие.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай на инцидент, който 
влияе на съответствието с условията на 
разрешителното, операторът на 
инсталацията за рециклиране 
незабавно информира компетентния 
орган и крайния(ите) потребител(и), 
който(ито) е възможно да бъде(ат) 
засегнат(и), и съобщава на 
компетентния орган информацията, 
необходима за оценка на въздействието 
от този инцидент.

4. В случай на инцидент, който 
влияе на съответствието с условията на 
разрешителното, операторът на 
съоръжението за рециклиране 
незабавно информира компетентния 
орган и всички разпределители на 
рециклирана вода, както и 
крайния(ите) потребител(и), който(ито) 
е възможно да бъде(ат) засегнат(и), и 
съобщава на компетентния орган 
информацията, необходима за оценка на 
въздействието от този инцидент.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В съответствие с Регламент 
(ЕО) № 852/2004 за създаване на общи 
правила за операторите на 
предприятия за храни, който обхваща 
производството, преработката, 
разпространението и пускането на 
пазара на храни, предназначени за 
консумация от човека, 
компетентните органи трябва да 
съобщават на потребителя 
максималното съдържание на 
хранителни вещества в подходящо 
пречистените отпадъчни води, за да 
може земеделският стопанин да се 
увери, че спазва равнищата на 
съдържание на хранителни вещества, 
които са му предписани от правилата 
на ЕС.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията поема 
задължението да извършва на всеки 
10 години или когато ситуацията го 
налага, преглед на минималните 
стандарти за качество на 
рециклираната вода въз основа на 
проучвания, за предпочитане 
проведени в ЕС, а не в трети 
държави.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) проведените опити, по-
специално по отношение на 
използването в селското стопанство 
на утайки от отпадъчни води, както 
и отпадъчни води от инсталации за 
метанизация.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) растящото наличие на 
микрозамърсители и 
„нововъзникващи“ вещества в 
повторно използваните води.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от ... [една година след Той се прилага от ... [две години след 
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датата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

датата на влизане в сила на настоящия 
регламент].

Обосновка

Като се имат предвид подобренията, които следва да бъдат направени в 
съществуващите съоръжения, за да бъдат те приведени в съответствие с 
настоящия регламент, напр. чрез подобряване на съществуващото оборудване, чрез
промяна на функционирането и контрола и преди всичко чрез извършване на оценка на 
риска и изготвяне на план за управление на риска и възлагане на отговорности, 
предложеният срок от една година следва да бъде удължен поне на две години, за да 
се даде възможност за постигане на съответствие.

Изменение 58

Предложение за регламент
Приложение II – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Опишете системата за повторно 
използване на водата, от постъпването 
на отпадъчните води в градската 
пречиствателна станция за отпадъчни 
води, до точката на използване, 
включително източниците на отпадъчни 
води, стъпалата и технологиите на 
пречистване в инсталацията за 
рециклиране, инфраструктурата за 
снабдяване и съхранение, предвидената 
употреба, мястото на използване и 
количествата рециклирана вода, които 
ще се доставят. Целта на тази задача е 
да се представи подробно описание на 
цялата система за повторно използване 
на водата.

1. Опишете системата за повторно 
използване на водата, от постъпването 
на отпадъчните води в градската 
пречиствателна станция за отпадъчни 
води, до точката на използване, 
включително източниците на отпадъчни 
води, стъпалата и технологиите на 
пречистване в съоръжението за 
рециклиране, инфраструктурата за 
снабдяване, разпределение и 
съхранение, предвидената употреба, 
мястото на използване и количествата 
рециклирана вода, които ще се доставят. 
Целта на тази задача е да се представи 
подробно описание на цялата система за 
повторно използване на водата.

Изменение 59

Предложение за регламент
Приложение II – част 4 – параграф 2 – буква б – точка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i. потвърждаване на естеството на 
опасностите, включително, когато е 

i. потвърждаване на естеството на 
опасностите, включително, когато е 
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целесъобразно, зависимостта „доза—
реакция“;

целесъобразно, зависимостта „доза—
реакция“ в сътрудничество със 
здравните органи;

Обосновка

За определянето на зависимостите „доза—реакция“ и за оценка на риска са 
необходими определени умения, знания и данни, които здравните органи в държавите 
членки биха могли да предоставят.

Изменение 60

Предложение за регламент
Приложение II – част 4 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) оценка на рисковете за 
здравето на животните

Изменение 61

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част 4 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задължението защитените 
територии за питейна вода да отговарят 
на изискванията на Директива 98/83/ЕО 
на Съвета40 ;

б) задължението защитените 
територии за питейна вода да отговарят 
на изискванията на Директива 98/83/ЕО 
на Съвета40, включително по 
отношение на хормони, лекарства и 
пластмасови микрочастици;

__________________ __________________

40 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 
ноември 1998 г. относно качеството на 
водите, предназначени за консумация от 
човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).

40 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 
ноември 1998 г. относно качеството на 
водите, предназначени за консумация от 
човека (ОВ L 330, 5.12.1998 г., стр. 32).

Изменение 62

Предложение за регламент
Приложение II – част 4 – параграф 3 – буква м а (нова)



PE626.778v02-00 34/37 AD\1171160BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ма) изискванията за 
предотвратяване на замърсяването 
или на последици за здравето, 
причинени от вещества, нарушаващи 
функциите на ендокринната система, 
както е посочено в Регламент (ЕО) 
№ 1107/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета1a

__________________

1aРегламент (ЕО) № 1107/2009 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 21 октомври 2009 г. относно 
пускането на пазара на продукти за 
растителна защита (ОВ L 309, 
24.11.2009 г., стр. 1). 

Изменение 63

Предложение за регламент
Приложение ІІ – част 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пестициди; б) пестициди, включително 
вещества, нарушаващи функциите на 
ендокринната система;

Изменение 64

Предложение за регламент
Приложение ІІ – точка 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) лекарствени продукти; г) лекарствени продукти и 
хормони;

Изменение 65

Предложение за регламент
Приложение II – точка 5 – параграф 1 - буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) други вещества, които пораждат 
нови опасения;

д) други вещества, които пораждат 
нови опасения, като пластмасови 
микрочастици;

Изменение 66

Предложение за регламент
Приложение II – точка 6 – таблица 1 – ред 2 – колона 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Свинете не трябва да се хранят с 
фураж, напояван с рециклиранa водa, 
освен ако са налице достатъчно данни, 
че рисковете в конкретния случай могат 
да се управляват.

Животните, отглеждани за 
производство на храни, не трябва да се 
хранят с фураж, напояван с рециклиранa 
водa, освен ако са налице достатъчно 
данни, че рисковете в конкретния 
случай могат да се управляват. 

Изменение 67

Предложение за регламент
Приложение II – точка 6 – таблица 1 – ред 3 – колона 2 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- Недопускане на дойни млекодайни 
крави на пасището до изсъхването му.

Недопускане на дойни млекодайни 
крави на пасището в продължение на 
пет дни след последното напояване.

Изменение 68

Предложение за регламент
Приложение II – раздел 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Препоръчва се операторът на 
инсталацията за рециклиране да 
установи и поддържа система за 
управление на качеството, 
сертифицирана по ISO 9001 или 
равностоен стандарт.

Препоръчва се операторът на 
съоръжението за рециклиране да 
установи и поддържа система за
управление на качеството, 
сертифицирана по ISO 9001 или 
равностоен стандарт.
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