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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Podle pěti zpráv Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC)1 zveřejněných mezi lety 
1983 a 2012 bylo každé z posledních tří desetiletí celosvětově vždy o něco teplejší než to 
předchozí, přičemž svou průměrnou teplotou překonala tato desetiletí všechna desetiletí po 
roce 1850. Období od roku 1983 do roku 2012 je pravděpodobně nejteplejším 30letým 
obdobím za posledních 1400 let. Změna klimatu měla v posledních letech velký dopad na 
zemědělství a hospodářství a odhaduje se, že se v jejím důsledku  v posledních třiceti letech 
výrazně zvýšila frekvence a intenzita období sucha a škody jimi způsobené na životním 
prostředí a v hospodářství. Mezi lety 1976 a 2006 vzrostl počet oblastí a lidí postižených 
suchem o téměř 20 % a celkové náklady vzniklé v souvislosti se suchem dosáhly 100 miliard 
EUR (Evropská komise, 2012). Pokud vezmeme v úvahu skutečnost, že evropské zemědělství 
využívá k zavlažování přibližně čtvrtinu celkového množství zachycené sladké vody, přičemž 
v jižní a jihovýchodní Evropě je to 60 % a v některých vodních oblastech až 80 %, stává se 
ochrana vodních zdrojů a hledání alternativních zdrojů vody pro zavlažování jedním z 
nejdůležitějších úkolů.

V souladu s přijatými právními předpisy a politickými opatřeními Unie, jako jsou rámcová 
směrnice o vodě2 a akční plán EU pro oběhové hospodářství3, se otevřely možnosti, jak 
regulovat opětovné využívání vody z obecních zařízení na čištění odpadních vod pro účely 
zavlažování v zemědělství, a zavčas tak kompenzovat potenciální i skutečný deficit tohoto 
životně důležitého zdroje. 

Komise, která se rozhodla řídit zásadou předběžné opatrnosti a uplatňovat osvědčené postupy 
z celého světa spolu s omezeními a doporučeními Světové zdravotnické organizace4, 
předložila návrh nařízení, které stanoví standardy, postupy a opatření pro opětovné využívání 
vody z obecních zařízení na čištění odpadních vod na úrovni EU.

Vzhledem k tomu, že Komise neprováděla žádné konkrétní studie, jež by se zaměřovaly na 
rizika spojená s opětovným použitím vody v zemědělství, její legislativní návrh vychází z 
osvědčených postupů třetích zemí (Spojených států, Nového Zélandu, Austrálie) a členských 
států, které již mají zkušenosti s používáním recyklované odpadní vody.  Nařízení se bude 
týkat pouze provozovatelů, kteří mají v úmyslu zpracovávat a umisťovat na trh recyklovanou 
odpadní vodu z obecních zařízení na čištění odpadních vod, a proto se domnívám, že 
navrhované minimální úrovně pro klíčové ukazatele jsou dostačující a že metodika a postup 
udělování povolení pro dodávku recyklované odpadní vody jsou přiměřené, a zajistí tak 
požadovanou úroveň bezpečnosti pro veřejnost, a to jak pro zemědělce, tak pro spotřebitele. 
Podle návrhu budou moci příslušné úřady během postupu schvalování povolení pro dodávku 
recyklované odpadní vody nařídit přísnější pravidla, než jsou ta obsažená v tomto nařízení, 
ale v případě potřeby také měnit podmínky udělení povolení.

Legislativní rámec a náklady na provádění tohoto nařízení by současně neměly provozovatele 
odrazovat od toho, aby svá zařízení na čištění odpadních vod upravili pro účely opětovného 

                                               
1IPCC, 2014: Změna klimatu v roce 2014: Pátá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu [kol. 
autorů, Pachauri, R.K. a Meyer, L.A. (eds.)].  IPCC, Ženeva, Švýcarsko
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
2 COM(2015) 614
3Směrnice 2000/60/ES, Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
4Pokyny WHO pro bezpečné použití odpadní vody, exkrementů a užitkové vody v zemědělství (WHO, 2006a)
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využívání odpadních vod v zemědělství. Proto je třeba zabránit zbytečnému zatěžování 
provozovatelů a nákladům, které by jim mohly vzniknout. Je nezbytné zajistit, aby legislativní 
rámec pro sestavování plánů řízení rizik byl uplatňován stejným způsobem v celé Unii a aby 
všechny členské státy pochopily a stejným způsobem uplatňovaly požadavky na posouzení 
rizika obsažené v návrhu.

Vzhledem k významu a možnému dopadu navrhovaného nového právního předpisu na 
současnou situaci v této oblasti je třeba, aby lhůta pro vstup nařízení v platnost byla spolu se 
lhůtou pro uvedení čistících zařízení do souladu s ustanoveními tohoto nařízení prodloužena z 
jednoho roku, jak bylo původně navrženo, na dva roky ode dne vyhlášení tohoto nařízení v 
Úředním věstníku Evropské unie. 

Jakožto členové Výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova usilujeme 
o to, abychom zajistili bezpečnost pro veřejnost a důvěru v nezávadnost a vynikající jakost 
potravin a zemědělských produktů a současně dostatečné množství sladké vody pro účely 
zavlažování v evropském zemědělství, zejména v jižní a východní části Unie.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj vyzývá Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) „Voda není běžný obchodní 
produkt, ale spíše dědictví, které je třeba 
chránit, střežit a jako s dědictvím s ním 
nakládat.“

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Vodní zdroje Unie jsou stále více 
zatěžovány, což vede k nedostatku vody a 
ke zhoršování její kvality. Zejména změna 

(1) Vodní zdroje Unie jsou stále více 
zatěžovány, což vede k nedostatku vody a 
ke zhoršování její kvality. Zejména změna 
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klimatu a sucho významně přispívají k 
problémům v dostupnosti sladké vody, 
způsobeným rozvojem měst a 
zemědělstvím.

klimatu, nepředvídatelné změny vodního 
režimu a sucho významně přispívají k 
problémům v dostupnosti a dodávkách 
sladké vody, způsobeným rozvojem měst a 
zemědělskými postupy.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) V současnosti jsou stále řešení pro 
opětovné využívání vody ve srovnání se 
svým potenciálem aplikována jen omezeně 
a tento jejich potenciál zůstává z velké 
části nevyužit.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Je nezbytné podporovat účinné 
využívání zdrojů a snižovat tlaky na vodní 
prostředí, zejména nedostatek vody, tím, 
že se podpoří rozvoj bezpečného 
opětovného využívání vyčištěných 
odpadních vod.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1c) Stále více vodních zdrojů Unie je 
stále více zatěžováno, což vede k 
nedostatku vody a ke zhoršování její 
kvality. Tlaky plynoucí ze změny klimatu, 
sucha a rozvoje měst výrazně zatížily 
dodávky pitné vody. V této situaci by se 
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měla posílit schopnost Unie reagovat na 
zvyšující se ohrožení vodních zdrojů tím, 
že se bude ve větší míře opětovně využívat 
vyčištěná odpadní voda.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Schopnost Unie reagovat na 
zvyšující se tlak na vodní zdroje by mohla 
být posílena rozsáhlejším opětovným 
využíváním vyčištěné odpadní vody. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES15 zmiňuje opětovné využívání 
vody jako jedno z doplňkových opatření, 
které se mohou členské státy rozhodnout 
využít, aby naplnily cíle směrnice, tedy 
dobrý kvalitativní i kvantitativní stav vody 
povrchových a podzemních vod. Směrnice 
Rady 91/271/EHS16 vyžaduje, aby se ve 
vhodných případech používala vyčištěná 
odpadní voda.

(2) Schopnost Unie reagovat na 
zvyšující se tlak na vodní zdroje by mohla 
být posílena rozsáhlejším opětovným 
využíváním vyčištěné odpadní vody. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES zmiňuje opětovné využívání 
vody jako jedno z doplňkových opatření, 
které se mohou členské státy rozhodnout 
využít, aby naplnily cíle směrnice, tedy 
dobrý kvalitativní i kvantitativní stav vody 
povrchových a podzemních vod, neboť se 
jedná o záležitost velkého významu pro 
lidi i ekosystémy. Směrnice Rady 
91/271/EHS16 vyžaduje, aby se ve 
vhodných případech používala vyčištěná 
odpadní voda.

_________________

15 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. 
věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

15 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. 
věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).

16 Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. 
května 1991 o čištění městských odpadních 
vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

16 Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. 
května 1991 o čištění městských odpadních 
vod (Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40).

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(2a) Vliv na životní prostředí a objem 
energie potřebné k přečerpání a přepravě 
sladké vody jsou významné.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Plán na ochranu vodních 
zdrojů Evropy“ poukázalo na opětovné 
využívání vody pro zavlažování nebo 
průmyslové účely jako na alternativní 
možnost dodávky vody, která vyžaduje 
pozornost Unie.

(3) Sdělení Komise Evropskému 
parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a 
Výboru regionů „Plán na ochranu vodních 
zdrojů Evropy“ poukázalo na opětovné 
využívání vody pro zavlažování nebo 
průmyslové účely jako na alternativní 
možnost dodávky vody, která vyžaduje 
pozornost Unie, s cílem zajistit udržitelný 
rozvoj, ochranu obyvatelstva a uspokojení 
potřeb budoucích generací.

_________________ _________________

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

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Usnesení Evropského parlamentu 
ze dne 9. října 2008 o řešení problému 
nedostatku vody a sucha v Evropské unii1a

připomíná, že při řízení vodních zdrojů by 
měl být upřednostňován přístup ze strany 
poptávky, a zastává názor, že Unie by 
měla při řízení vodních zdrojů uplatňovat 
komplexní přístup a kombinovat opatření 
v oblasti řízení poptávky, opatření na 
optimalizaci stávajících zdrojů v rámci 
vodního cyklu a opatření na vytvoření 
nových zdrojů a že tento přístup vyžaduje 
zohledňování environmentálních, 
sociálních i ekonomických aspektů.
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__________________

1a 2008/2074(INI)

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Má se za to, že opětovné využití 
správně vyčištěné odpadní vody, například 
z čistíren městských odpadních vod nebo 
průmyslových zařízení, má menší dopad na 
životní prostředí než jiné alternativní 
metody zásobování vodou, jako je 
převádění vod nebo odsolování, ale v Unii 
se využívá pouze v omezené míře. To je 
zřejmě zčásti způsobeno absencí 
společných environmentálních nebo 
zdravotních norem Unie pro opětovně 
využívanou vodu, a pokud jde zejména o 
zemědělské produkty, možnými 
překážkami, které by bránily volnému 
pohybu těchto produktů zavlažovaných 
recyklovanou odpadní vodou.

(6) Má se za to, že opětovné využití 
správně vyčištěné odpadní vody, například 
z čistíren městských odpadních vod nebo 
průmyslových zařízení, má menší dopad na 
životní prostředí než jiné alternativní 
metody zásobování vodou, jako je 
převádění vod nebo odsolování. V Unii ale 
k opětovnému využití správně vyčištěné 
vody dochází pouze v omezené míře. To je 
zřejmě zčásti způsobeno značnými 
náklady na systém opětovného využití 
odpadní vody a absencí společných 
environmentálních nebo zdravotních norem 
Unie pro opětovně využívanou vodu, a 
pokud jde zejména o zemědělské produkty, 
možnými zdravotními a ekologickými 
riziky a možnými překážkami, které by 
bránily volnému pohybu těchto produktů 
zavlažovaných recyklovanou odpadní 
vodou. Zároveň je třeba mít na paměti, 
že v některých členských státech je 
zavlažovací infrastruktura nedostatečná, 
nebo neexistuje.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V případě, že má být zaručeno 
účinné opětovné využití zdrojů městských 
odpadních vod, je třeba uznat, že ne 
všechny typy recyklované vody mohou být 
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použity pro všechny plodiny. Zemědělci 
proto musí být vyškoleni, aby používali 
různé typy recyklované vody optimálním 
způsobem pro plodiny, u nichž kvalita 
používané vody nemá žádné důsledky pro 
veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Zdravotní normy v souvislosti s 
hygienou potravin u zemědělských 
produktů zavlažovaných recyklovanou 
odpadní vodou mohou být dosaženy pouze 
v případě, že se požadavky na kvalitu 
recyklované odpadní vody určené pro 
zavlažování v zemědělství nebudou v 
členských státech významně lišit. 
Harmonizace požadavků také přispěje k 
efektivnímu fungování vnitřního trhu v 
souvislosti s těmito produkty. Proto je 
vhodné zavést minimální harmonizaci 
stanovením minimálních požadavků na
kvalitu vody a monitorování. Tyto 
minimální požadavky by měly sestávat z 
minimálních parametrů na recyklovanou 
odpadní vodu a dalších přísnějších nebo 
dodatečných požadavků na kvalitu, které v 
případě potřeby stanoví příslušné orgány 
společně s případnými preventivními 
opatřeními. Aby bylo možné určit přísnější 
nebo dodatečné požadavky na kvalitu 
vody, měli by provozovatelé zařízení pro 
recyklaci vod provádět hlavní úkoly v 
oblasti řízení rizik. Parametry vycházejí z 
technické zprávy Společného výzkumného 
střediska Komise a odrážejí mezinárodní 
normy v oblasti opětovného využívání 
vody.

(7) Rovnocenné zdravotní normy v 
souvislosti s hygienou potravin u 
zemědělských produktů zavlažovaných 
recyklovanou odpadní vodou mohou být v 
celé Unii dosaženy pouze v případě, že se 
požadavky na kvalitu recyklované odpadní 
vody určené pro zavlažování v zemědělství 
nebudou v členských státech významně 
lišit. Harmonizace požadavků také přispěje 
k efektivnímu fungování vnitřního trhu v 
souvislosti s těmito produkty. Proto je 
vhodné zavést minimální harmonizaci 
stanovením minimálních požadavků 
na kvalitu vody a monitorování a zároveň 
umožnit členským státům, aby šly nad 
tento rámec a používaly vyšší standardy 
a aby posoudily rizika s ohledem na 
zvláštní podmínky lokality, zejména pro 
životní prostředí. Tyto minimální 
požadavky by měly sestávat z minimálních 
parametrů na recyklovanou odpadní vodu a 
dalších přísnějších nebo dodatečných 
požadavků na kvalitu, které v případě 
potřeby stanoví příslušné orgány společně s 
případnými preventivními opatřeními. Aby 
bylo možné určit přísnější nebo dodatečné 
požadavky na kvalitu vody, měli by 
provozovatelé zařízení pro recyklaci vod 
provádět hlavní úkoly v oblasti řízení rizik. 
Parametry vycházejí z technické zprávy 
Společného výzkumného střediska Komise 
a odrážejí mezinárodní normy v oblasti 
opětovného využívání vody.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Je proto třeba zavést pro 
zavlažování v zemědělství minimální 
požadavky na kvalitu vody včetně 
mikrobiologických a fyzikálně-
chemických parametrů, souvisejících 
mezních hodnot a četnosti monitorování.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Požadavky na kvalitu vody 
používané pro zavlažování by měly 
zohledňovat vědecký pokrok, zejména 
pokud jde o testy na mikroskopické 
znečisťující látky a nově se objevující 
látky, s cílem zaručit bezpečné využívání 
vody a chránit životní prostředí a veřejné 
zdraví.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Řízení rizik by mělo sestávat z 
určení a aktivního řízení rizik a mělo by 
zahrnovat koncepci výroby recyklované 
odpadní vody v kvalitě požadované pro 
konkrétní použití. Posouzení rizik by mělo 
vycházet z hlavních úkolů v oblasti řízení 
rizik a mělo by určovat všechny dodatečné 
požadavky na kvalitu vody potřebné pro 
zajištění dostatečné ochrany životního 

(9) Řízení rizik by mělo sestávat z 
určení a aktivního řízení rizik a mělo by 
zahrnovat koncepci výroby recyklované 
odpadní vody v kvalitě požadované pro 
konkrétní použití. Posouzení rizik by mělo 
vycházet z hlavních úkolů v oblasti řízení 
rizik a mělo by určovat všechny dodatečné 
požadavky na kvalitu vody potřebné pro 
zajištění dostatečné ochrany životního 
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prostředí a zdraví lidí a zvířat. prostředí a zdraví lidí a zvířat, zejména 
pokud jde o využití vyčištěné odpadní vody 
na zemědělské půdě používané pro výrobu 
potravin.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Aby bylo možné účinně chránit 
životní prostředí a zdraví lidí, měli by být
za kvalitu recyklované odpadní vody 
primárně odpovědní provozovatelé zařízení 
pro recyklaci vod. Za účelem plnění 
minimálních požadavků a všech 
dodatečných podmínek stanovených 
příslušným orgánem by měli 
provozovatelé zařízení pro recyklaci vod 
monitorovat kvalitu recyklované odpadní 
vody. Proto je vhodné stanovit minimální 
požadavky na monitorování, sestávající z 
frekvence rutinního monitorování a lhůt a 
výkonnostních cílů pro monitorování 
validace. Některé požadavky na rutinní 
monitorování jsou stanoveny v souladu se 
směrnicí 91/271/EHS.

(10) Aby bylo možné účinně chránit 
životní prostředí, zdraví lidí a kvalitu
půdy, jsou za kvalitu recyklované odpadní 
vody primárně odpovědní provozovatelé 
zařízení pro recyklaci vod a příslušné 
orgány. Aby byla pro uživatele, a zejména 
zemědělce, zajištěna kvalita vody v 
souladu se stanovenými parametry, měli
by provozovatelé zařízení pro recyklaci 
vod monitorovat kvalitu recyklované 
odpadní vody v souladu s minimálními 
požadavky a všemi dodatečnými 
podmínkami stanovenými příslušným 
orgánem. Proto je vhodné stanovit 
minimální požadavky na monitorování, 
sestávající z frekvence rutinního 
monitorování a lhůt a výkonnostních cílů 
pro monitorování validace. Některé 
požadavky na rutinní monitorování jsou 
stanoveny v souladu se směrnicí 
91/271/EHS.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je nezbytné zajistit bezpečné
používání recyklované odpadní vody, čímž 
se podpoří opětovné využívání vody na 
úrovni Unie a zvýší důvěra veřejnosti v 
opětovně využívanou vodu. Dodávka 
recyklované odpadní vody pro konkrétní 

(11) Je nezbytné a důležité zajistit 
ekonomickou spolehlivost a bezpečnost 
prostřednictvím bezpečného a 
zabezpečeného používání vody určené k 
opětovnému použití, čímž se podpoří 
rozvoj opětovného využívání vody na 
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použití by proto měla být povolena pouze 
na základě povolení vydaného příslušnými 
orgány členských států. Aby byl zajištěn 
harmonizovaný přístup na úrovni Unie, 
sledovatelnost a transparentnost, měla by 
být podstatná pravidla pro toto povolení 
stanovena na úrovni Unie. Podrobnosti 
řízení při vydávání povolení by však měly 
určovat členské státy. Členské státy by 
měly mít možnost používat stávající řízení 
pro vydávání povolení, která by měla být 
upravena tak, aby zohledňovala požadavky 
zavedené tímto nařízením.

úrovni Unie, kdy se zejména zemědělci EU 
podpoří k přijímání této praktiky a zvýší 
důvěra veřejnosti v opětovně využívanou 
vodu. Dodávka recyklované odpadní vody 
pro konkrétní použití by proto měla být 
povolena pouze na základě povolení 
vydaného příslušnými orgány členských 
států. Aby byl zajištěn harmonizovaný 
přístup na úrovni Unie, sledovatelnost a 
transparentnost, měla by být podstatná 
pravidla pro toto povolení stanovena na 
úrovni Unie. Podrobnosti řízení při 
vydávání povolení by však měly určovat 
členské státy, jejichž příslušné orgány jsou 
samy odpovědné za posuzování rizika 
spojeného s opětovným použitím vody. 
Členské státy by měly mít možnost 
používat stávající řízení pro vydávání 
povolení, která by měla být upravena tak, 
aby zohledňovala požadavky zavedené 
tímto nařízením.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Pokud je distribuce recyklované 
odpadní vody potřebná, měla by každá 
taková distribuce podléhat povolení. Jsou-
li splněny všechny požadavky, měl by 
příslušný orgán v členském státě udělit 
povolení, které by mělo obsahovat všechny 
nezbytné podmínky a opatření stanovené 
v posouzení rizik pro bezpečnou distribuci 
recyklované odpadní vody ke koncovému 
uživateli.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(13) Nařízení (ES) č. 852/2004 stanoví 
obecná pravidla pro provozovatele 
potravinářských podniků a vztahuje se 
na výrobu, zpracování a distribuci potravin 
určených k lidské spotřebě a na jejich 
uvádění na trh. Uvedené nařízení se zabývá 
hygienickou jakostí potravin a jednou z 
jejích hlavních zásad je, že primární 
odpovědnost za bezpečnost potravin nese 
provozovatel potravinářského podniku. Na 
uvedené nařízení se rovněž vztahují 
podrobné pokyny, přičemž obzvláště 
důležité je sdělení Komise týkající se 
pokynů pro řešení mikrobiologických rizik 
u čerstvého ovoce a zeleniny v prvovýrobě 
prostřednictvím správné hygieny (2017/C 
163/01). Výkonnostní cíle pro 
recyklovanou odpadní vodu stanovené 
v tomto nařízení nebrání tomu, aby 
provozovatelé potravinářských podniků 
získali požadovanou kvalitu vody za 
účelem dodržení nařízení č. 852/2004 tím, 
že v pozdější fázi použijí několik možností 
úpravy vody buď samostatně, nebo v 
kombinaci s dalšími možnostmi bez 
úpravy.

(13) Nařízení (ES) č. 852/2004 stanoví 
obecná pravidla pro provozovatele 
potravinářských podniků a vztahuje se 
na výrobu, zpracování a distribuci potravin 
určených k lidské spotřebě a na jejich 
uvádění na trh. Uvedené nařízení se zabývá 
hygienickou jakostí potravin a jednou z 
jejích hlavních zásad je, že primární 
odpovědnost za bezpečnost potravin nese 
provozovatel potravinářského podniku. Na 
uvedené nařízení se rovněž vztahují 
podrobné pokyny, přičemž obzvláště 
důležité je sdělení Komise týkající se 
pokynů pro řešení mikrobiologických rizik 
u čerstvého ovoce a zeleniny v prvovýrobě 
prostřednictvím správné hygieny (2017/C 
163/01). Výkonnostní cíle pro 
recyklovanou odpadní vodu stanovené 
v tomto nařízení nebrání tomu, aby 
provozovatelé potravinářských podniků 
získali požadovanou kvalitu vody za 
účelem dodržení nařízení č. 852/2004.
Nehledě na odpovědnost zemědělců za 
kvalitu jejich produktů by příslušné 
orgány měly být pověřeny posuzováním 
nebezpečí a rizik spojených s využíváním 
recyklované odpadní vody.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Aby se podpořila důvěra v opětovné 
využívání vody, je třeba poskytnout 
veřejnosti informace. Poskytnutí informací 
o opětovném využívání vody by mělo 
umožnit větší transparentnost a 
sledovatelnost a mohlo by také být zvláště 
zajímavé pro další relevantní orgány, jichž 
se zvláštní způsoby opětovného využití 
vody týkají.

(14) Má-li být dosaženo cílů Unie 
v oblasti úsporného využívání zdrojů, je 
rovněž důležité, aby spotřebitelé byli 
informováni o svých povinnostech.
Nejprve by bylo třeba přezkoumat postupy 
při využívání přírodních zdrojů s cílem 
dosáhnout úspor. Aby se podpořila důvěra 
v opětovné využívání vody a zajistilo 
přijetí těchto udržitelných postupů ze 
strany spotřebitelů, je třeba poskytnout 
veřejnosti informace a systém odměn a 
pobídek pro uživatele. Poskytnutí 
informací o opětovném využívání vody by 
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mělo umožnit větší transparentnost a 
sledovatelnost a mohlo by také být zvláště 
zajímavé pro další relevantní orgány, jichž 
se zvláštní způsoby opětovného využití 
vody týkají.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Je třeba zaručit financování, tak 
aby byly pokryty „celkové náklady“ 
systému na výrobu, distribuci a bezpečné 
používání recyklované odpadní vody.

Odůvodnění

Celkové náklady zahrnují: náklady na výstavbu, provoz, údržbu čistícího zařízení a/nebo 
distribuční sítě a na monitorování kvality pro účely řízení rizik a pro zajištění náležitého 
vydávání povolení.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Je nezbytné zvýšit kvalitu 
a kvantitu monitorování, hodnocení 
a informací, a to především v oblastech, 
kde životní prostředí trpí účinky vysoce 
znečišťujících průmyslových 
a zemědělských činností a které zaostávají 
při výstavbě kanalizace a při sběru 
a recyklaci odpadních vod, čímž dochází 
k porušení evropských právních předpisů.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Aby bylo možné upravit stávající 
minimální požadavky a hlavní úkoly v 
oblasti řízení rizik podle vědeckého a 
technického pokroku, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, aby mohla měnit 
minimální požadavky a hlavní úkoly v 
oblasti řízení rizik. Dále, aby byla zajištěna 
vysoká úroveň ochrany životního prostředí 
a zdraví lidí, měla by mít Komise také 
možnost přijímat akty v přenesené 
pravomoci doplňující hlavní úkoly v 
oblasti řízení rizik o stanovené technické 
specifikace. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
201637.. Aby bylo zejména zajištěno rovné 
zastoupení při přípravě aktů v přenesené 
pravomoci, Evropský parlament a Rada 
dostávají všechny dokumenty ve stejné 
době jako odborníci členských států a 
jejich odborníci mají systematicky přístup 
na jednání expertních skupin Komise, která 
se zabývají přípravou aktů v přenesené 
pravomoci.

(16) Aby bylo možné upravit stávající 
minimální požadavky a hlavní úkoly v 
oblasti řízení rizik podle vědeckého a 
technického pokroku, měla by být na 
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, aby mohla měnit 
minimální požadavky a hlavní úkoly v 
oblasti řízení rizik, aniž by byl narušen 
rozsah opětovného využívání řádně 
vyčištěné odpadní vody. Dále, aby byla 
zajištěna vysoká úroveň ochrany životního 
prostředí a zdraví lidí, měla by mít Komise 
také možnost přijímat akty v přenesené 
pravomoci doplňující hlavní úkoly v 
oblasti řízení rizik o stanovené technické 
specifikace. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v 
souladu se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě o zdokonalení 
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 
201637. Aby bylo zejména zajištěno rovné 
zastoupení při přípravě aktů v přenesené 
pravomoci, Evropský parlament a Rada 
dostávají všechny dokumenty ve stejné 
době jako odborníci členských států a 
jejich odborníci mají systematicky přístup 
na jednání expertních skupin Komise, která 
se zabývají přípravou aktů v přenesené 
pravomoci.

_________________ _________________

37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 37 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Příslušné orgány by měly ověřovat 
soulad recyklované odpadní vody s 

(18) Za účelem snížení těchto rizik by 
se používání vyčištěné odpadní vody 
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podmínkami stanovenými v povolení. V 
případě nedodržení by měly požadovat, 
aby provozovatel zařízení pro recyklaci 
vod učinil potřebná opatření pro zajištění 
souladu s povolením. Provozovatelé 
zařízení pro recyklaci vod by měli 
neprodleně pozastavit veškerou dodávku 
recyklované odpadní vody, jestliže by 
nedodržení podmínek představovalo 
významné riziko pro životní prostředí nebo 
pro zdraví lidí.

na zemědělské půdě pro potravinářskou 
výrobu mělo řídit vysokými normami.
Příslušné orgány by měly ověřovat soulad 
recyklované odpadní vody s podmínkami 
stanovenými v povolení. V případě 
nedodržení by měly požadovat, aby 
provozovatel zařízení pro recyklaci vod 
učinil potřebná opatření pro zajištění 
souladu s povolením. Provozovatelé 
zařízení pro recyklaci vod by měli 
neprodleně pozastavit veškerou dodávku 
recyklované odpadní vody, jestliže by 
nedodržení podmínek představovalo 
významné riziko pro životní prostředí nebo 
pro zdraví lidí. Příslušné orgány by měly 
úzce spolupracovat se zemědělci s cílem 
usnadnit opětovné využití recyklované 
odpadní vody.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) V zájmu rozvoje a podpory co 
možná největšího opětovného využívání 
řádně vyčištěné odpadní vody musí 
Evropská unie podporovat výzkum a vývoj 
v této oblasti prostřednictvím programu 
Horizont Evropa s cílem dosáhnout 
významného zlepšení, pokud jde o 
spolehlivost řádně vyčištěné odpadní vody 
a funkční metody jejího používání.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) Toto nařízení si klade za cíl 
podnítit udržitelné využívání vody. V 
zájmu dosažení tohoto cíle by se měla 
Komise zavázat, že bude využívat 
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programy Unie, včetně programu LIFE, 
na podporu místních iniciativ, jež se týkají 
opětovného využívání řádně vyčištěné 
odpadní vody.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účelem tohoto nařízení je zaručit, 
aby byla recyklovaná odpadní voda 
bezpečná pro zamýšlené použití, a zajistit 
tak vysokou úroveň ochrany zdraví lidí a 
zvířat a životního prostředí, 
koordinovaným způsobem řešit nedostatek 
vody a z toho plynoucí tlak na vodní zdroje 
v celé Unii a přispívat tak rovněž k 
efektivnímu fungování vnitřního trhu.

2. Účelem tohoto nařízení je zaručit, 
aby byla recyklovaná odpadní voda 
bezpečná pro zamýšlené použití, a zajistit 
tak maximální úroveň ochrany zdraví lidí a 
zvířat a životního prostředí, 
koordinovaným způsobem řešit nedostatek 
vody a z toho plynoucí tlak na vodní zdroje 
v celé Unii a přispívat tak rovněž k 
efektivnímu fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Toto nařízení by mělo povzbudit 
uživatele velkého množství vody, včetně 
zemědělců, aby rozvíjeli udržitelné 
postupy využívání vody, které šetří vodu.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Toto nařízení by mělo umožnit 
zavedení takových způsobů využívání 
vody, které vyřeší problémy související se 
změnou klimatu.
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Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „recyklovanou odpadní vodou“ se 
rozumí městská odpadní voda, která byla 
vyčištěna v souladu s požadavky 
stanovenými ve směrnici 91/271/EHS a 
která pochází z dalšího čištění v zařízení 
pro recyklaci vod;

(Netýká se českého znění.)

   

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „zařízením pro recyklaci vod“ se 
rozumí čistírna městských odpadních vod 
nebo jiné zařízení, které dále zpracovává 
městskou odpadní vodu splňující 
požadavky stanovené ve směrnici 
91/271/EHS za účelem produkce vody, 
která je vhodná pro použití uvedené v 
oddílu 1 přílohy I tohoto nařízení;

6. „zařízením pro recyklaci vod“ se 
rozumí čistírna městských odpadních vod 
nebo jiné zařízení, které dále zpracovává 
městskou odpadní vodu splňující 
požadavky stanovené ve směrnici 
91/271/EHS za účelem produkce 
recyklované odpadní vody, která je vhodná 
pro použití uvedené v oddílu 1 přílohy I 
tohoto nařízení;

   

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „provozovatelem zařízení pro 
recyklaci vod“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba, která provozuje nebo řídí 
zařízení pro recyklaci vod;

(Netýká se českého znění.)

   

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „místem dodržování hodnot“ se 
rozumí výstup ze zařízení pro recyklaci 
vod.

Odůvodnění

Termín „místo dodržování hodnot“ by měl být definován v části Definice způsobem, kterým je 
vymezen již v článku 4.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11b. „mikroskopickou znečišťující 
látkou“ se rozumí nežádoucí látka 
detekovatelná v životním prostředí ve 
velmi nízké koncentraci v souladu s 
přílohou VIII směrnice 2000/60/ES;
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 11 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11c. „distributorem recyklované 
odpadní vody“ se rozumí fyzická nebo 
právnická osoba odpovědná za distribuci 
recyklované odpadní vody nebo kontrolu
rozvodné sítě.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 4 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Povinnosti provozovatelů zařízení pro 
recyklaci vod, pokud jde o kvalitu vody

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé zařízení pro 
recyklaci vod zajistí, aby recyklovaná 
odpadní voda určená pro použití uvedené v 
oddílu 1 přílohy I splňovala na výstupu ze 
zařízení pro recyklaci vod (místo
dodržování hodnot) tyto požadavky:

1. Provozovatelé zařízení pro 
recyklaci vod zajistí, aby recyklovaná 
odpadní voda určená pro použití uvedené v 
oddílu 1 přílohy I splňovala v místě
dodržování hodnot tyto požadavky:

Odůvodnění

V zájmu zajištění konzistentnosti s navrženými definicemi.
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) všechny další podmínky stanovené 
příslušným orgánem v příslušném povolení 
podle čl. 7 odst. 3 písm. b) a c), pokud jde 
o kvalitu vody.

b) všechny odůvodněné podmínky 
stanovené příslušným orgánem v 
příslušném povolení podle čl. 7 odst. 3 
písm. b) a c), pokud jde o kvalitu vody.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aby bylo zajištěno dodržování 
požadavků a podmínek uvedených v 
odstavci 1, monitoruje provozovatel 
zařízení pro recyklaci vod kvalitu vody v 
souladu s:

2. Aby bylo zajištěno dodržování 
požadavků a podmínek uvedených v 
odstavci 1, monitoruje provozovatel 
příslušného zařízení pro recyklaci vod 
kvalitu vody v souladu s:

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Po místě dodržování hodnot již 
nenese odpovědnost za kvalitu vody 
provozovatel zařízení pro recyklaci vod, 
ale odpovědnost za ni přebírá další strana 
v řetězci opětovného využívání vody.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely produkce a dodávání (Netýká se českého znění.)



PE626.778v02-00 22/33 AD\1171160CS.docx

CS

recyklované odpadní vody provádí 
provozovatel zařízení pro recyklaci vod 
řízení rizik po konzultaci s těmito 
účastníky:

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) provozovatelem čistírny městských 
odpadních vod dodávajícím vodu do 
zařízení pro recyklaci vod, jestliže je 
odlišný od provozovatele zařízení pro 
recyklaci vod;

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) distributorem (distributory) 
recyklované odpadní vody;

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jakoukoli jinou stranou, kterou 
provozovatel zařízení pro recyklaci vod 
považuje za relevantní.

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Provozovatel zařízení pro recyklaci 
vod vypracuje plán řízení rizik pro 
opětovně využívanou vodu na základě 
hlavních úkolů v oblasti řízení rizik 
stanovených v příloze II. V plánu řízení 
rizik pro opětovně využívanou vodu 
navrhne vedle požadavků uvedených v 
příloze I veškeré dodatečné požadavky 
potřebné pro další zmírnění všech rizik a 
mimo jiné určí nebezpečí, rizika a vhodná 
preventivní opatření.

2. Příslušný provozovatel zařízení pro 
recyklaci vod vypracuje plán řízení rizik 
pro opětovně využívanou vodu na základě 
hlavních úkolů v oblasti řízení rizik 
stanovených v příloze II, za něž je 
odpovědný.

V plánu řízení rizik pro opětovně 
využívanou vodu navrhne vedle požadavků 
uvedených v příloze I veškeré dodatečné 
požadavky potřebné pro další zmírnění 
všech rizik a mimo jiné určí nebezpečí, 
rizika a vhodná preventivní opatření.

Provozovatel zařízení pro recyklaci vod 
informuje koncového uživatele, jakmile 
jsou shromážděny dostatečné informace.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud je druh plodiny, která má být 
zavlažována, uváděn na trh v několika 
odlišných podobách a spadá do několika 
různých tříd kvality recyklované odpadní 
vody, má provozovatel zařízení pro 
recyklaci vod povinnost poskytovat 
zemědělci vodu nejvyšší příslušné třídy 
kvality.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vnitrostátní vodohospodářské 
orgány společně s Komisí organizují 
školení a informační schůzky pro 
zaměstnance národních agentur, kteří 
budou zodpovídat za posuzování žádostí 
o povolení podaných provozovateli. Jinou 
možností je, že se Komise zaváže, 
že vypracuje a předá vnitrostátním 
orgánům informační brožury a případně 
on-line dokument týkající se pravidel 
a požadavků, jimiž se řídí minimální 
normy pro opětovné využívání vody.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a

Distribuce recyklované odpadní vody

1. Veškerá distribuce recyklované odpadní 
vody určené pro použití uvedené v oddílu 
1 přílohy I podléhá povolení.

2. Příslušný orgán rozhodne do 3 měsíců 
od obdržení úplné žádosti, zda povolení 
vydá.

3. Toto povolení obsahuje všechny 
nezbytné podmínky a opatření stanovené 
v posouzení rizik provedeném podle 
článku 6 pro bezpečnou distribuci 
recyklované odpadní vody ke koncovému 
uživateli. 

4. Povolení je pravidelně revidováno, a to 
alespoň každých pět let, a v případě 
potřeby upraveno. 

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán ověřuje soulad 
recyklované odpadní vody s podmínkami 
stanovenými v povolení v místě 
dodržování hodnot. Kontrola dodržování 
hodnot se provádí s využitím těchto 
prostředků:

1. Před vydáním povolení ověřuje
příslušný orgán soulad recyklované 
odpadní vody s podmínkami stanovenými 
v povolení v místě dodržování hodnot. 
Kontrola dodržování hodnot se provádí s 
využitím těchto prostředků: 

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě nedodržení příslušný 
orgán požaduje, aby provozovatel zařízení 
pro recyklaci vod učinil všechna potřebná 
opatření pro neprodlené obnovení souladu 
s povolením.

2. V případě nedodržení předpisů 
zjištěného po vydání povolení požádá 
příslušný orgán provozovatele zařízení pro 
recyklaci vod, aby ukončil dodávky 
recyklované odpadní vody, dokud 
nebudou přijata potřebná opatření pro 
obnovení souladu s předpisy, a následně 
o tom informuje distributory a konečné 
uživatele recyklované odpadní vody, na 
něž může mít daná situace vliv.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud nedodržení hodnot 
představuje významné riziko pro životní 
prostředí nebo pro zdraví lidí, provozovatel 
zařízení pro recyklaci vod neprodleně 
pozastaví veškerou další dodávku 
recyklované odpadní vody, dokud 
příslušný orgán nerozhodne, že dodržování 
stanovených hodnot bylo obnoveno.

(Netýká se českého znění.)



PE626.778v02-00 26/33 AD\1171160CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Jestliže dojde k havárii ovlivňující 
dodržování podmínek povolení, 
provozovatel zařízení pro recyklaci vod 
neprodleně informuje příslušný orgán a 
koncové uživatele, kteří by mohli být 
dotčeni, a sděluje příslušnému orgánu 
informace potřebné pro posouzení dopadů 
této havárie.

4. Jestliže dojde k havárii ovlivňující 
dodržování podmínek povolení, 
provozovatel zařízení pro recyklaci vod 
neprodleně informuje příslušný orgán a 
všechny distributory a koncové uživatele
recyklované odpadní vody a sděluje 
příslušnému orgánu informace potřebné 
pro posouzení dopadů této havárie.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V souladu s nařízením (ES) č. 
852/2004, které stanoví obecná pravidla 
pro provozovatele potravinářských 
podniků a vztahuje se na výrobu, 
zpracování a distribuci potravin určených 
k lidské spotřebě a na jejich uvádění na 
trh, musí příslušné orgány informovat 
uživatele o maximálním obsahu živin v 
dodávané řádně vyčištěné odpadní vodě, 
aby se zemědělec mohl ujistit, že dodržuje 
obsahy živin, jaké mu předepisují pravidla 
EU.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise se zavazuje, že jednou za 
10 let, nebo kdykoli si to situace vyžaduje, 
přezkoumá minimální standardy kvality 
recyklované vody na základě studií 
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provedených v EU, a nikoli ve třetích 
zemích.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) experimentů, které byly provedeny 
zejména v oblasti používání kalů z čistíren 
odpadních vod a odpadních vod s příměsí 
metanu v zemědělství.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) rostoucí přítomnosti 
mikropolutantů a nově se objevujících 
látek v opětovně využívané vodě.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Použije se od ... [jeden rok od vstupu 
tohoto nařízení v platnost].

Použije se od ... [dva roky od vstupu tohoto 
nařízení v platnost].

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že stávající zařízení musí ke splnění požadavků tohoto nařízení provést 
řadu úprav, a to zlepšit stávající vybavení, změnit způsob provozování zařízení a kontrol a 
především provádět hodnocení rizik, vypracovat plán řízení rizik a stanovit odpovědnost, by 
navrhovaná lhůta jednoho roku měla být prodloužena alespoň na dva roky, aby se umožnil 
soulad s tímto nařízením.
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha II – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Popsat systém opětovného 
využívání vody, od odpadní vody 
vstupující do čistírny městských odpadních 
vod až do místa využití, včetně zdrojů 
odpadní vody, kroků při čištění a 
technologie v zařízení pro recyklaci vod, 
infrastruktury pro dodávku a uchovávání, 
zamýšleného použití, místa použití a 
množství recyklované odpadní vody, která 
bude dodávána. Cílem tohoto úkolu je 
poskytnout podrobný popis celého systému 
pro opětovné využívání vody.

1. Popsat systém opětovného 
využívání vody, od odpadní vody 
vstupující do čistírny městských odpadních 
vod až do místa využití, včetně zdrojů 
odpadní vody, kroků při čištění a 
technologie v zařízení pro recyklaci vod, 
infrastruktury pro dodávku, distribuci a 
uchovávání, zamýšleného použití, místa 
použití a množství recyklované odpadní 
vody, která bude dodávána. Cílem tohoto 
úkolu je poskytnout podrobný popis celého 
systému pro opětovné využívání vody.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 2 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i. potvrzení povahy nebezpečí, v 
příslušných případech včetně vztahu mezi 
dávkou a odpovědí;

i. potvrzení povahy nebezpečí, v 
příslušných případech včetně vztahu mezi 
dávkou a odpovědí, a to ve spolupráci se 
zdravotnickými orgány;

Odůvodnění

Studie o vztahu mezi dávkou a odpovědí a studie posouzení rizik vyžadují určitou odbornost, 
znalosti a údaje, a to mohou poskytnout zdravotnické orgány členských států.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) posouzení rizik pro zdraví zvířat.
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povinnost, aby ochranná pásma 
zdrojů pitné vody splňovala požadavky 
směrnice Rady 98/83/ES40;

b) povinnost, aby ochranná pásma 
zdrojů pitné vody splňovala požadavky 
směrnice Rady 98/83/ES40, a to i pokud jde 
o hormony, léčivé přípravky a 
mikroplasty.

__________________ __________________

40 Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. 
listopadu 1998 o jakosti vody určené k 
lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, 
s. 32).

40 Směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. 
listopadu 1998 o jakosti vody určené k 
lidské spotřebě (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, 
s. 32).

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 3 – písm. m a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ma) požadavky na zamezení znečištění 
či dopadu na zdraví v důsledku 
endokrinních disruptorů, jak je uvedeno v 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
1107/2009 1a;

__________________

1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 
2009 o uvádění přípravků na ochranu 
rostlin na trh (Úř. věst. L 309, 24.11.2009, 
s. 1). 

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Příloha II – bod 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pesticidů; b) pesticidů, včetně endokrinních 
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disruptorů;

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Příloha II – bod 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) léčivých přípravků; d) léčivých přípravků a hormonů;

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Příloha II – bod 5 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jiných látek, které nově vzbuzují 
obavy;

e) jiných látek, které nově vzbuzují 
obavy, jako jsou např. mikroplasty;

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Příloha II – bod 6 – tabulka 1 – řádek 2 – sloupec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Prasata nesmí přijít do styku s pícninami 
zavlažovanými recyklovanou odpadní 
vodou, pokud nejsou k dispozici dostatečné 
údaje ukazující, že rizika mohou být v 
konkrétním případě řízena.

- Zvířata určená k produkci potravin 
nesmí přijít do styku s pícninami 
zavlažovanými recyklovanou odpadní 
vodou, pokud nejsou k dispozici dostatečné 
údaje ukazující, že rizika mohou být v 
konkrétním případě řízena. 

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Příloha II – bod 6 – tabulka 1 – řádek 3 – sloupec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- Zabránit dojnicím v období dojivosti ve 
vstupu na pastvinu, dokud pastvina 

- Zabránit dojnicím v období dojivosti ve 
vstupu na pastvinu pět dnů po poslední 
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neuschne. závlaze.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Příloha II – bod 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doporučuje se, aby provozovatel zařízení 
pro recyklaci vod vytvořil a udržoval 
systém řízení kvality certifikovaný podle 
normy ISO 9001 nebo ekvivalentní normy.

(Netýká se českého znění.)
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