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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τις πέντε εκθέσεις της IPCC1, που δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο μεταξύ 
1983 και 2012, καθεμιά από τις τελευταίες τρεις δεκαετίες υπήρξε θερμότερη παγκοσμίως σε 
σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη δεκαετία από τη δεκαετία του 1850. Η περίοδος από το 
1983 έως το 2012 είναι ίσως η θερμότερη τριακονταετία των τελευταίων 1400 ετών. Οι 
πρόσφατες κλιματικές μεταβολές έχουν επηρεάσει σημαντικά τη γεωργία και την οικονομία, 
εκτιμάται δε ότι ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής έχει αυξήσει σημαντικά τη συχνότητα 
και την ένταση των ξηρασιών και τη ζημία που προκαλούν στο περιβάλλον και την οικονομία 
κατά την τελευταία τριακονταετία. Μεταξύ των ετών 1976 και 2006 ο αριθμός των περιοχών 
και των κατοίκων που επλήγησαν από ξηρασία αυξήθηκε σχεδόν κατά 20%, ενώ το συνολικό 
κόστος των φαινομένων ξηρασίας ανήλθε σε 100 δισ. ευρώ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2012). 
Εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή γεωργία χρησιμοποιεί περίπου το ένα τέταρτο 
των συνολικών δεσμευθέντων γλυκών υδάτων για άρδευση, ενώ στη νότια και τη
νοτιοανατολική Ευρώπη περίπου το 60% (και σε ορισμένες περιοχές νερού έως και 80%) των 
συνολικών δεσμευόμενων γλυκών υδάτων χρησιμοποιείται για άρδευση, η διατήρηση των 
υδάτων και η εξεύρεση εναλλακτικών μέσων παροχής νερού για την κάλυψη των αρδευτικών 
αναγκών της γεωργίας αναδεικνύεται ως προτεραιότητα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εγκριθείσες πολιτικές της Ένωσης, όπως η 
οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα2 και το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία3, 
ανοίγονται ευκαιρίες για την έγκαιρη ρύθμιση της επαναχρησιμοποίησης του νερού από 
συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων για σκοπούς άρδευσης στη γεωργία, ώστε να 
είναι δυνατή η έγκαιρη αντιστάθμιση των δυνητικών και πραγματικών ελλειμμάτων αυτού 
του ζωτικής σημασίας πόρου. 

Με γνώμονα την αρχή της προφύλαξης και την εφαρμογή των βέλτιστων παγκόσμιων 
εμπειριών, καθώς και τους περιορισμούς και τις συστάσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας4, η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό για τη θέσπιση προτύπων, διαδικασιών και μέτρων 
για την επαναχρησιμοποίηση του νερού από τα συστήματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
σε επίπεδο ΕΕ.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έχει αναλάβει την εκπόνηση ειδικών μελετών σχετικά με τους 
κινδύνους που ενέχει η διαδικασία επαναχρησιμοποίησης των υδάτων στη γεωργία, η 
νομοθετική πρόταση εφαρμόζει τις καλύτερες εμπειρίες τρίτων χωρών (ΗΠΑ, Νέας 
Ζηλανδίας, Αυστραλίας), καθώς και κρατών μελών που χρησιμοποιούν ήδη ανακτημένο νερό 
στη γεωργία Δεδομένου ότι ο κανονισμός θα εφαρμόζεται μόνο στους φορείς εκμετάλλευσης 
που προτίθενται να μεταφέρουν και να διαθέτουν στην αγορά ανακτημένο νερό από μονάδες 

                                               
1 IPCC, 2014: 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, Γενεύη, Ελβετία [Πέμπτη έκθεση 
αξιολόγησης της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος, κεντρική συντακτική ομάδα, R.K. 
Pachauri και A. Reisinger (εκδ.)]
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
2 COM(2015) 614
3 Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ΕΕ L 327, 22.12.2000, σ. 1.
4Κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για την ασφαλή χρήση των λυμάτων, των απορρίψεων και των φαιών 
υδάτων στη γεωργία (ΠΟΥ, 2006α)
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επεξεργασίας αστικών λυμάτων, θεωρώ ότι τα προτεινόμενα ελάχιστα επίπεδα για τους 
προτεινόμενους βασικούς δείκτες είναι κατάλληλα και η μεθοδολογία και η διαδικασία για 
την έγκριση της προμήθειας ανακτηθέντος νερού επαρκούν για την εξασφάλιση του 
επιθυμητού επιπέδου δημόσιας ασφάλειας, τόσο για τους γεωργούς όσο και για τους 
καταναλωτές. Η πρόταση θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές, κατά τη διάρκεια της διοικητικής 
διαδικασίας για την έγκριση των αδειών προμήθειας ανακτημένου νερού, να εφαρμόζουν 
αυστηρότερους κανόνες από εκείνους που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και 
να αλλάξουν τις προϋποθέσεις για την έγκριση των αδειών, εάν είναι αναγκαίο.

Ταυτόχρονα, το νομοθετικό πλαίσιο και το κόστος εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν 
θα πρέπει να αποτρέπουν τους φορείς εκμετάλλευσης από την προσαρμογή των μονάδων 
επεξεργασίας λυμάτων για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων στη γεωργία. Επομένως 
πρέπει να αποφευχθεί κάθε φόρτος ή επιβάρυνση των φορέων εκμετάλλευσης. Είναι 
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνου εφαρμόζεται εξίσου σε ολόκληρη την Ένωση και ότι όλα τα κράτη 
μέλη κατανοούν και εφαρμόζουν τις προτεινόμενες απαιτήσεις εκτίμησης επικινδυνότητας με 
ενιαίο τρόπο.

Δεδομένης της σημασίας και του πιθανού αντικτύπου της προτεινόμενης νέας νομοθεσίας 
στην τρέχουσα κατάσταση, η προθεσμία για την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
καθώς και η προθεσμία για την ευθυγράμμιση των μονάδων επεξεργασίας με τις διατάξεις 
του κανονισμού θα πρέπει να παραταθούν από ένα χρόνο, όπως είχε αρχικά προταθεί, σε δύο 
χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ως μέλη της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τη δημόσια ασφάλεια και εμπιστοσύνη στην υγιεινή και 
την υψηλή ποιότητα των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων, εξασφαλίζοντας εκ του 
παραλλήλου επαρκή γλυκά ύδατα για την ευρωπαϊκή γεωργία, ιδίως στα νότια και ανατολικά 
τμήματα της Ένωσης, για σκοπούς άρδευσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 
υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν 
όπως όλα τα άλλα, αλλά αποτελεί 
κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται 
και να τυγχάνει της κατάλληλης 
μεταχείρισης.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι υδατικοί πόροι της Ένωσης 
υφίστανται ολοένα μεγαλύτερη πίεση, 
γεγονός που οδηγεί σε λειψυδρία και 
ποιοτική υποβάθμιση. Ειδικότερα, η 
κλιματική αλλαγή και η ξηρασία 
συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό 
της διαθεσιμότητας γλυκών υδάτων λόγω 
της αστικής ανάπτυξης και της γεωργίας.

(1) Οι υδατικοί πόροι της Ένωσης 
υφίστανται ολοένα μεγαλύτερη πίεση, 
γεγονός που οδηγεί σε λειψυδρία και 
ποιοτική υποβάθμιση. Ειδικότερα, η 
κλιματική αλλαγή, απρόβλεπτες καιρικές 
συνθήκες και η ξηρασία συμβάλλουν 
σημαντικά στον περιορισμό της 
διαθεσιμότητας και παροχής γλυκών 
υδάτων λόγω της αστικής ανάπτυξης και 
των γεωργικών πρακτικών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) Επί του παρόντος, η υιοθέτηση 
πρακτικών επαναχρησιμοποίησης των 
υδάτων εξακολουθεί να είναι 
περιορισμένη σε σύγκριση με το δυναμικό 
τους, το οποίο παραμένει σε μεγάλο 
βαθμό αναξιοποίητο.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 β) Είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί 
η αποτελεσματική χρήση των πόρων και 
να μειωθούν οι πιέσεις στο υδατικό 
περιβάλλον, ιδίως η λειψυδρία, με την 
προώθηση της ασφαλούς 
επαναχρησιμοποίησης των 
επεξεργασμένων λυμάτων.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 γ) Όλο και περισσότεροι υδατικοί 
πόροι της Ένωσης υφίστανται ολοένα 
μεγαλύτερη πίεση, γεγονός που οδηγεί σε 
λειψυδρία και ποιοτική υποβάθμιση. Οι 
πιέσεις από την κλιματική αλλαγή, την 
ξηρασία και την αστική ανάπτυξη 
δημιουργούν σημαντικά προβλήματα 
επάρκειας γλυκού νερού. Στο πλαίσιο 
αυτό, η ικανότητα της Ευρώπης να 
ανταποκρίνεται στους αυξανόμενους 
κινδύνους σε σχέση με τους υδάτινους 
πόρους θα πρέπει να ενισχυθεί με την 
ευρύτερη επαναχρησιμοποίηση των 
επεξεργασμένων λυμάτων.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ικανότητα της Ένωσης να 
ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη πίεση 
που υφίστανται οι υδατικοί πόροι θα 
μπορούσε να βελτιωθεί μέσω της 
ευρύτερης επαναχρησιμοποίησης 
επεξεργασμένων λυμάτων. Η οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

(2) Η ικανότητα της Ένωσης να 
ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη πίεση 
που υφίστανται οι υδατικοί πόροι θα 
μπορούσε να βελτιωθεί μέσω της 
ευρύτερης επαναχρησιμοποίησης 
επεξεργασμένων λυμάτων. Η οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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αναφέρει την επαναχρησιμοποίηση των 
υδάτων ως ένα από τα συμπληρωματικά 
μέτρα που τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιλέξουν να εφαρμόσουν προκειμένου να 
επιτύχουν τους στόχους της οδηγίας 
σχετικά με την καλή ποιοτική και ποσοτική 
κατάσταση των υδάτων στα επιφανειακά 
και υπόγεια ύδατα. Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου16 ορίζει ότι τα 
επεξεργασμένα λύματα πρέπει να 
επαναχρησιμοποιούνται, όποτε είναι 
σκόπιμο.

αναφέρει την επαναχρησιμοποίηση των 
υδάτων ως ένα από τα συμπληρωματικά 
μέτρα, σημαντικά για τους ανθρώπους 
και τα φυσικά οικοσυστήματα, που τα 
κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να 
εφαρμόσουν προκειμένου να επιτύχουν 
τους στόχους της οδηγίας σχετικά με την 
καλή ποιοτική και ποσοτική κατάσταση 
των υδάτων στα επιφανειακά και υπόγεια 
ύδατα. Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου16 ορίζει ότι τα επεξεργασμένα 
λύματα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται, 
όποτε είναι σκόπιμο.

_________________

15 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σ. 1)·

15 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση 
πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων (ΕΕ L 327 της 
22.12.2000, σ. 1)·

16 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 
30.5.1991, σ. 40).

16 Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία 
των αστικών λυμάτων (ΕΕ L 135 της 
30.5.1991, σ. 40).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 α) Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος και 
η ενέργεια που απαιτείται για την 
εξαγωγή του εκχυλίσματος και τη 
μεταφορά του είναι σημαντικός·

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

(3) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
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Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Προσχέδιο για 
τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της 
Ευρώπης»17 επισημαίνεται ότι η 
επαναχρησιμοποίηση του νερού για 
άρδευση ή στη βιομηχανία άρδευσης 
αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή σχετικά 
με την υδροδότηση, η οποία απαιτεί την 
προσοχή της ΕΕ.

Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών με τίτλο «Προσχέδιο για 
τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της 
Ευρώπης»17 επισημαίνεται ότι η 
επαναχρησιμοποίηση του νερού για 
άρδευση ή στη βιομηχανία άρδευσης 
αποτελεί μια εναλλακτική επιλογή σχετικά 
με την υδροδότηση, η οποία απαιτεί την 
προσοχή της ΕΕ για τους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης, της προστασίας του 
πληθυσμού, αλλά και της κάλυψης των 
αναγκών των μελλοντικών γενεών.

_________________ _________________

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

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2008 
σχετικά με την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της λειψυδρίας και της 
ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση1α

υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να προτιμάται 
η βάσει ζητήσεως προσέγγιση κατά τη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων και 
θεωρεί ότι η Ένωση θα πρέπει να 
υιοθετήσει ολιστική προσέγγιση κατά τη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
συνδυάζοντας μέτρα διαχείρισης της 
ζήτησης, μέτρα για τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων πόρων εντός του 
κύκλου του νερού και μέτρα για τη 
δημιουργία νέων πόρων, καθώς και ότι η 
προσέγγιση πρέπει να περιλαμβάνει 
περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και 
οικονομικούς παράγοντες.

__________________

1α 2008/2074(INI)



AD\1171160EL.docx 9/37 PE626.778v02-00

EL

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η επαναχρησιμοποίηση των 
κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων, για 
παράδειγμα από μονάδες επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων ή από βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, θεωρείται ότι έχει 
χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε 
σύγκριση με άλλες εναλλακτικές μεθόδους 
υδροδότησης, όπως οι εκτροπές υδάτων ή 
η αφαλάτωση, όμως η εν λόγω 
επαναχρησιμοποίηση εφαρμόζεται σε 
περιορισμένο βαθμό στην Ένωση. Όπως 
φαίνεται, αυτό οφείλεται εν μέρει στην 
έλλειψη κοινών ενωσιακών 
περιβαλλοντικών ή υγειονομικών 
προτύπων για την επαναχρησιμοποίηση 
των υδάτων και, ιδίως όσον αφορά ειδικά 
γεωργικά προϊόντα, σε δυνητικά εμπόδια 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω 
προϊόντων που αρδεύονται με νερό από 
ανάκτηση.

(6) Η επαναχρησιμοποίηση των 
κατάλληλα επεξεργασμένων λυμάτων, για 
παράδειγμα από μονάδες επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων ή από βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, θεωρείται ότι έχει 
χαμηλότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε 
σύγκριση με άλλες εναλλακτικές μεθόδους 
υδροδότησης, όπως οι εκτροπές υδάτων ή 
η αφαλάτωση. Ωστόσο η εν λόγω 
επαναχρησιμοποίηση εφαρμόζεται σε 
περιορισμένο βαθμό στην Ένωση. Όπως 
φαίνεται, αυτό οφείλεται εν μέρει στο 
σημαντικό κόστος των συστημάτων 
επαναχρησιμοποίησης των λυμάτων, 
καθώς και στην έλλειψη κοινών 
ενωσιακών περιβαλλοντικών ή 
υγειονομικών προτύπων για την 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων και, 
ιδίως όσον αφορά ειδικά γεωργικά 
προϊόντα, σε ενδεχόμενους κινδύνους για 
την υγεία και το περιβάλλον και σε 
δυνητικά εμπόδια για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων που 
αρδεύονται με νερό από ανάκτηση. 
Ταυτόχρονα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 
σε ορισμένα κράτη μέλη οι αρδευτικές 
υποδομές είναι ανεπαρκείς ή ανύπαρκτες.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική επαναχρησιμοποίηση 
των πόρων αστικών λυμάτων, πρέπει να 
γίνει αποδεκτό ότι τα ανακυκλωμένα 
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ύδατα δεν είναι κατάλληλα για όλες τις 
καλλιέργειες. Είναι επομένως αναγκαία η 
επιμόρφωση των γεωργών, έτσι ώστε να 
χρησιμοποιούν με τον βέλτιστο τρόπο τα 
ανακυκλωμένα ύδατα στις καλλιέργειες 
που δεν διατρέχουν κίνδυνο να 
επηρεαστούν, από πλευράς υγιεινής, από 
την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων 
υδάτων.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τα υγειονομικά πρότυπα σχετικά 
με την υγιεινή των τροφίμων για τα 
γεωργικά προϊόντα που αρδεύονται με 
νερό από ανάκτηση μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο εάν οι απαιτήσεις 
ποιότητας για το νερό από ανάκτηση που 
προορίζεται για γεωργική άρδευση δεν 
παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στα 
κράτη μέλη. Η εναρμόνιση των 
απαιτήσεων θα συμβάλει επίσης στην 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς σε σχέση με τα εν 
λόγω προϊόντα. Συνεπώς, είναι σκόπιμη η 
ελάχιστη εναρμόνιση μέσω της θέσπισης 
ελάχιστων απαιτήσεων για την ποιότητα 
και την παρακολούθηση των υδάτων. 
Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει 
να αποτελούνται από ελάχιστες 
παραμέτρους για το νερό από ανάκτηση, 
καθώς και από την επιβολή άλλων 
αυστηρότερων ή πρόσθετων απαιτήσεων 
ποιότητας, κατά περίπτωση, από τις 
αρμόδιες αρχές, σε συνδυασμό με άλλα 
συναφή προληπτικά μέτρα. Προκειμένου 
να προσδιοριστούν αυστηρότερες ή 
πρόσθετες απαιτήσεις για την ποιότητα του 
νερού, οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων
ανάκτησης θα πρέπει να ασκήσουν βασικά 
καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου. Οι 
παράμετροι βασίζονται στην τεχνική 
έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών και 

(7) Ισοδύναμα υγειονομικά πρότυπα 
σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων για 
τα γεωργικά προϊόντα που αρδεύονται με 
νερό από ανάκτηση μπορούν να 
επιτευχθούν καθ’ όλη την Ένωση μόνο 
εάν οι απαιτήσεις ποιότητας για το νερό 
από ανάκτηση που προορίζεται για 
γεωργική άρδευση δεν παρουσιάζουν 
σημαντικές διαφορές στα κράτη μέλη. Η 
εναρμόνιση των απαιτήσεων θα συμβάλει 
επίσης στην αποτελεσματική λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς σε σχέση με τα εν 
λόγω προϊόντα. Συνεπώς, είναι σκόπιμη η 
ελάχιστη εναρμόνιση μέσω της θέσπισης 
ελάχιστων απαιτήσεων για την ποιότητα 
και την παρακολούθηση των υδάτων, ενώ 
παράλληλα θα επιτρέπεται στα κράτη 
μέλη να προχωρήσουν περισσότερο, 
εφαρμόζοντας υψηλότερα πρότυπα, και 
να προβαίνουν σε εκτίμηση του κινδύνου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες 
της τοποθεσίας, ιδίως για το περιβάλλον. 
Αυτές οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει 
να αποτελούνται από ελάχιστες 
παραμέτρους για το νερό από ανάκτηση, 
καθώς και από την επιβολή άλλων 
αυστηρότερων ή πρόσθετων απαιτήσεων 
ποιότητας, κατά περίπτωση, από τις 
αρμόδιες αρχές, σε συνδυασμό με άλλα 
συναφή προληπτικά μέτρα. Προκειμένου 
να προσδιοριστούν αυστηρότερες ή 
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αντικατοπτρίζουν τα διεθνή πρότυπα για 
την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

πρόσθετες απαιτήσεις για την ποιότητα του 
νερού, οι φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων ανάκτησης θα πρέπει να 
ασκήσουν βασικά καθήκοντα διαχείρισης 
κινδύνου. Οι παράμετροι βασίζονται στην 
τεχνική έκθεση του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών και αντικατοπτρίζουν τα διεθνή 
πρότυπα για την επαναχρησιμοποίηση των 
υδάτων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Πρέπει να καθοριστούν ελάχιστες 
απαιτήσεις ποιότητας για την άρδευση 
στη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των 
μικροβιολογικών και φυσικοχημικών 
παραμέτρων, των συνδεδεμένων οριακών 
τιμών και των συχνοτήτων 
παρακολούθησης.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7β) Στις απαιτήσεις ποιότητας του 
νερού που είναι αναγκαίες για την 
άρδευση, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
οι επιστημονικές εξελίξεις, συγκεκριμένα 
όσον αφορά τους ελέγχους των 
μικρορύπων και των νέων ουσιών, των 
αποκαλούμενων «αναδυόμενων», 
προκειμένου να είναι εγγυημένη η 
ασφαλής χρήση του νερού και να 
διασφαλίζονται η προστασία του 
περιβάλλοντος και η υγεία του ανθρώπου.

Τροπολογία 15
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η διαχείριση κινδύνου συνίσταται 
στον προορατικό εντοπισμό και τη 
διαχείριση κινδύνων, καθώς και στην 
ενσωμάτωση της έννοιας της παραγωγής 
νερού από ανάκτηση, το οποίο θα διαθέτει 
την ποιότητα που απαιτείται για 
συγκεκριμένες χρήσεις. Η διαχείριση 
κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται σε βασικά 
καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου και να 
καθορίζει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις 
ποιότητας του νερού που είναι αναγκαίες 
για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας 
του περιβάλλοντος, της υγείας του 
ανθρώπου και των ζώων.

(9) Η διαχείριση κινδύνου συνίσταται 
στον προορατικό εντοπισμό και τη 
διαχείριση κινδύνων, καθώς και στην 
ενσωμάτωση της έννοιας της παραγωγής 
νερού από ανάκτηση, το οποίο θα διαθέτει 
την ποιότητα που απαιτείται για 
συγκεκριμένες χρήσεις. Η διαχείριση 
κινδύνου θα πρέπει να βασίζεται σε βασικά 
καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου και να 
καθορίζει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις 
ποιότητας του νερού που είναι αναγκαίες 
για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας 
του περιβάλλοντος, της υγείας του 
ανθρώπου και των ζώων, ιδίως όσον 
αφορά τη χρήση επεξεργασμένων 
λυμάτων σε γεωργικές εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
τροφίμων.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να υπάρξει αποτελεσματική 
προστασία του περιβάλλοντος και της 
υγείας του ανθρώπου, οι φορείς 
εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης θα 
πρέπει να έχουν την κύρια ευθύνη για την 
ποιότητα του ανακτηθέντος νερού. Για 
τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις 
ελάχιστες απαιτήσεις και με τυχόν 
πρόσθετους όρους τους οποίους έχει 
ορίσει η αρμόδια αρχή, οι φορείς 
εκμετάλλευσης μονάδων ανάκτησης θα 
πρέπει να παρακολουθούν την ποιότητα 
του νερού από ανάκτηση. Ως εκ τούτου, 
είναι σκόπιμο να καθοριστούν ελάχιστες 
απαιτήσεις παρακολούθησης, οι οποίες 
συνίστανται στη συχνότητα των 
συστηματικών παρακολουθήσεων και 

(10) Για να υπάρξει αποτελεσματική 
προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας 
του ανθρώπου και της ποιότητας του 
εδάφους, οι φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων ανάκτησης και οι 
αρμόδιες αρχές έχουν την κύρια ευθύνη 
για την ποιότητα του ανακτηθέντος νερού. 
Για να εγγυηθούν στους χρήστες, και 
ειδικότερα στους γεωργούς, ότι η 
ποιότητα του νερού είναι σύμφωνη με τις 
παραμέτρους που έχουν καθοριστεί, οι 
φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων 
ανάκτησης θα πρέπει να παρακολουθούν 
την ποιότητα του νερού από ανάκτηση, 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
έχει ορίσει και τις πρόσθετες απαιτήσεις 
που ενδέχεται να ορίσει η αρμόδια αρχή. 
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στους στόχους συγχρονισμού και 
επιδόσεων για την παρακολούθηση της 
επικύρωσης. Συγκεκριμένες απαιτήσεις για 
τη συστηματική παρακολούθηση 
καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία
91/271/ΕΟΚ.

Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
καθοριστούν ελάχιστες απαιτήσεις 
παρακολούθησης, οι οποίες συνίστανται 
στη συχνότητα των συστηματικών 
παρακολουθήσεων και στους στόχους 
συγχρονισμού και επιδόσεων για την 
παρακολούθηση της επικύρωσης. 
Συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη 
συστηματική παρακολούθηση 
καθορίζονται σύμφωνα με την οδηγία 
91/271/ΕΟΚ.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η 
ασφαλής χρήση του νερού από ανάκτηση, 
ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτό την 
επαναχρησιμοποίηση νερού σε ενωσιακό 
επίπεδο και την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτήν. Η 
παροχή νερού από ανάκτηση για 
συγκεκριμένες χρήσεις θα πρέπει, 
συνεπώς, να επιτρέπεται μόνο βάσει άδειας 
που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εναρμονισμένη προσέγγιση 
σε ενωσιακό επίπεδο, η ιχνηλασιμότητα 
και η διαφάνεια, θα πρέπει να θεσπιστούν 
ουσιαστικοί κανόνες σε ενωσιακό επίπεδο. 
Ωστόσο, οι λεπτομέρειες των διαδικασιών 
για τη χορήγηση αδειών θα πρέπει να 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εφαρμόζουν τις υφιστάμενες διαδικασίες 
για τη χορήγηση αδειών, οι οποίες θα 
πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να 
λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

(11) Είναι αναγκαίο και σημαντικό να 
κατοχυρωθούν η οικονομική αξιοπιστία 
και ασφάλεια μέσω της τεχνικά και 
υγειονομικά ασφαλούς χρήσης του νερού 
από ανάκτηση και να ενθαρρυνθούν με 
τον τρόπο αυτό η ανάπτυξη της 
επαναχρησιμοποίησης νερού σε ενωσιακό 
επίπεδο, η υιοθέτηση αυτής της 
πρακτικής από τους Ευρωπαίους 
παραγωγούς γεωργικών προϊόντων και η
ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού σε 
αυτήν. Η παροχή νερού από ανάκτηση για 
συγκεκριμένες χρήσεις θα πρέπει, 
συνεπώς, να επιτρέπεται μόνο βάσει άδειας 
που χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εναρμονισμένη προσέγγιση 
σε ενωσιακό επίπεδο, η ιχνηλασιμότητα 
και η διαφάνεια, θα πρέπει να θεσπιστούν 
ουσιαστικοί κανόνες σε ενωσιακό επίπεδο. 
Ωστόσο, οι λεπτομέρειες των διαδικασιών 
για τη χορήγηση αδειών θα πρέπει να 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη, οι 
αρμόδιες αρχές των οποίων έχουν οι ίδιες 
την ευθύνη για την εκτίμηση των 
κινδύνων που συνδέονται με την 
επαναχρησιμοποίηση νερού. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εφαρμόζουν τις υφιστάμενες διαδικασίες 
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για τη χορήγηση αδειών, οι οποίες θα 
πρέπει να προσαρμοστούν προκειμένου να 
λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Εάν η διανομή του νερού από 
ανάκτηση είναι απαραίτητη, οποιαδήποτε 
τέτοια διανομή θα πρέπει να υπόκειται σε 
άδεια. Εάν πληρούνται όλες οι 
απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους θα πρέπει να χορηγεί άδεια, η 
οποία θα πρέπει να εμπεριέχει όλους τους 
αναγκαίους όρους και μέτρα που 
καθορίζονται στην εκτίμηση κινδύνου για 
την ασφαλή διανομή του νερού από 
ανάκτηση στον τελικό χρήστη.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 
θεσπίζει γενικούς κανόνες για τους 
υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων 
και καλύπτει την παραγωγή, την 
επεξεργασία, τη διανομή και την 
τοποθέτηση στην αγορά τροφίμων που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Ο εν 
λόγω κανονισμός αφορά την υγειονομική 
ποιότητα των τροφίμων και μία απότ ις
βασικές αρχές του είναι ότι την κύρια 
ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων 
φέρει ο υπεύθυνος της επιχείρησης 
τροφίμων. Ο κανονισμός διέπεται επίσης 
από λεπτομερείς οδηγίες, ιδίως την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση 

(13) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 
θεσπίζει γενικούς κανόνες για τους 
υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων 
και καλύπτει την παραγωγή, την 
επεξεργασία, τη διανομή και την 
τοποθέτηση στην αγορά τροφίμων που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Ο εν 
λόγω κανονισμός αφορά την υγειονομική 
ποιότητα των τροφίμων και μία από τις
βασικές αρχές του είναι ότι την κύρια 
ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων 
φέρει ο υπεύθυνος της επιχείρησης 
τροφίμων. Ο κανονισμός διέπεται επίσης 
από λεπτομερείς οδηγίες, ιδίως την 
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με 
κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση 
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μικροβιολογικών κινδύνων σε νωπά 
φρούτα και λαχανικά στην πρωτογενή 
παραγωγή μέσω της ορθής υγιεινής 
(2017/C 163/01). Η απόδοση των στόχων 
για το νερό από ανάκτηση, που θεσπίζει ο 
παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων να 
επιτυγχάνουν την ποιότητα νερού που 
απαιτείται από τον κανονισμό 852/2004, 
χρησιμοποιώντας σε μεταγενέστερο 
στάδιο διάφορες επιλογές επεξεργασίας
του νερού, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό 
με άλλες επιλογές μη επεξεργασίας.

μικροβιολογικών κινδύνων σε νωπά 
φρούτα και λαχανικά στην πρωτογενή 
παραγωγή μέσω της ορθής υγιεινής 
(2017/C 163/01). Η απόδοση των στόχων 
για το νερό από ανάκτηση, που θεσπίζει ο 
παρών κανονισμός δεν εμποδίζει τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων να 
επιτυγχάνουν την ποιότητα νερού που 
απαιτείται από τον κανονισμό 852/2004.
Με την επιφύλαξη της ευθύνης του 
γεωργού για την ποιότητα των προϊόντων
του, οι αρμόδιες αρχές είναι υπεύθυνες 
για την εκτίμηση των κινδύνων της 
χρήσης νερού από ανάκτηση.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη στην επαναχρησιμοποίηση 
των υδάτων, θα πρέπει να παρέχεται 
ενημέρωση στο κοινό. Η διάθεση 
πληροφοριών σχετικά με την 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων αυξάνει 
τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα και 
θα μπορούσε επίσης να παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άλλες αρμόδιες 
αρχές στις οποίες έχει επιπτώσεις η 
συγκεκριμένη επαναχρησιμοποίηση 
υδάτων.

(14) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι της Ένωσης σχετικά με την 
αποδοτική χρήση των πόρων, εξίσου 
σημαντικό είναι να ενισχυθεί η επίγνωση 
ευθυνών του καταναλωτή. Κατ’ αρχάς, 
απαιτείται επανεξέταση των πρακτικών 
χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων, 
προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμησή 
τους. Προκειμένου να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη στην επαναχρησιμοποίηση 
των υδάτων και να διασφαλιστεί η 
αποδοχή αυτής της βιώσιμης πρακτικής 
εκ μέρους του καταναλωτή, θα πρέπει να 
παρέχεται ενημέρωση στο κοινό σε 
συνδυασμό με ένα σύστημα ανταμοιβής 
και παροχής κινήτρων για τους χρήστες. 
Η διάθεση πληροφοριών σχετικά με την 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων αυξάνει 
τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα και 
θα μπορούσε επίσης να παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άλλες αρμόδιες 
αρχές στις οποίες έχει επιπτώσεις η 
συγκεκριμένη επαναχρησιμοποίηση 
υδάτων.
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση 
χρηματοδοτικής στήριξης για την 
κάλυψη του «συνολικού κόστους» του 
συστήματος παραγωγής, διανομής και 
ασφαλούς χρήσης του νερού από 
ανάκτηση.

Αιτιολόγηση

Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει: την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση της 
εγκατάστασης παραγωγής ή/και του δικτύου διανομής και τον ποιοτικό έλεγχο για τη διαχείριση 
κινδύνων και τη χορήγηση της άδειας.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Η ποιότητα και η ποσότητα του 
ελέγχου, της αξιολόγησης και της 
πληροφόρησης θα πρέπει να βελτιωθεί 
κυρίως σε εδάφη που έχουν υποστεί 
περιβαλλοντική καταστροφή από 
εξαιρετικά ρυπογόνες βιομηχανικές και 
αγροτικές δραστηριότητες και υστερούν 
σοβαρά όσον αφορά την κατασκευή 
υπονόμων και εγκαταστάσεων συλλογής 
και ανάκτησης των υγρών αποβλήτων 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να προσαρμοστούν οι (16) Προκειμένου να προσαρμοστούν οι 
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υφιστάμενες ελάχιστες απαιτήσεις και τα 
βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
τροποποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων 
και των βασικών καθηκόντων διαχείρισης 
κινδύνου. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
περιβάλλοντος και της υγείας του 
ανθρώπου, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
είναι σε θέση να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις για τη 
συμπλήρωση των βασικών καθηκόντων 
διαχείρισης κινδύνου με τη θέσπιση 
τεχνικών προδιαγραφών. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζει η διοργανική συμφωνία της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου37. Ειδικότερα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 
και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

υφιστάμενες ελάχιστες απαιτήσεις και τα 
βασικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνου 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
τροποποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων 
και των βασικών καθηκόντων διαχείρισης 
κινδύνου, χωρίς ωστόσο να 
υπονομεύονται οι δυνατότητες 
επαναχρησιμοποίησης κατάλληλα 
επεξεργασμένων λυμάτων. Επιπλέον, για 
να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας του περιβάλλοντος και της 
υγείας του ανθρώπου, η Επιτροπή θα 
πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη 
συμπλήρωση των βασικών καθηκόντων 
διαχείρισης κινδύνου με τη θέσπιση 
τεχνικών προδιαγραφών. Έχει ιδιαίτερη 
σημασία η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις 
προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
που ορίζει η διοργανική συμφωνία της 
13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου37. Ειδικότερα, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με 
τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, 
και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

_________________ _________________

37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1. 37 ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
ελέγχουν τη συμμόρφωση της ανάκτησης 
νερού με τους όρους που προβλέπονται 
στην άδεια. Σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, θα πρέπει να απαιτούν από 
τον φορέα εκμετάλλευσης της μονάδας
ανάκτησης να λάβει τα αναγκαία μέτρα για 
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης. Οι 
φορείς εκμετάλλευσης μονάδων
ανάκτησης θα πρέπει να αναστέλλουν κάθε 
παροχή νερού από ανάκτηση όταν η μη 
συμμόρφωση προκαλεί σημαντικό κίνδυνο 
για το περιβάλλον και την υγεία του 
ανθρώπου.

(18) Για να μειωθεί αυτός ο κίνδυνος 
πρέπει να ακολουθούνται υψηλά πρότυπα 
κατά τη χρήση επεξεργασμένων λυμάτων 
σε γεωργικές εκτάσεις παραγωγής 
τροφίμων. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
ελέγχουν τη συμμόρφωση της ανάκτησης 
νερού με τους όρους που προβλέπονται 
στην άδεια. Σε περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης, θα πρέπει να απαιτούν από 
τον φορέα εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης ανάκτησης να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων ανάκτησης θα πρέπει να 
αναστέλλουν κάθε παροχή νερού από 
ανάκτηση όταν η μη συμμόρφωση 
προκαλεί σημαντικό κίνδυνο για το 
περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. 
Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
συνεργάζονται στενά με τους γεωργούς, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
επαναχρησιμοποίηση νερού από 
ανάκτηση.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Με στόχο την ανάπτυξη και την 
προώθηση, σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο βαθμό, της 
επαναχρησιμοποίησης των κατάλληλα 
επεξεργασμένων λυμάτων, είναι αναγκαίο 
η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την 
έρευνα και την ανάπτυξη πάνω σε αυτό 
το ζήτημα, μέσω του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να 
διασφαλίσει θετική εξέλιξη όσον αφορά 
την αξιοπιστία των κατάλληλα 
επεξεργασμένων λυμάτων και όσον 
αφορά τις βιώσιμες μεθόδους χρήσης.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25β) Αυτή η ρύθμιση αποσκοπεί στην 
προώθηση βιώσιμων πρακτικών για το 
νερό. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα πρέπει να δεσμευθεί να 
χρησιμοποιεί τα προγράμματα της ΕΕ, 
μεταξύ αυτών και το πρόγραμμα LIFE, 
για τη στήριξη των τοπικών 
πρωτοβουλιών επαναχρησιμοποίησης 
επεξεργασμένων λυμάτων.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι να εγγυηθεί ότι το νερό από 
ανάκτηση είναι ασφαλές για την 
προβλεπόμενη χρήση του, διασφαλίζοντας 
με τον τρόπο αυτό υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου και 
των ζώων και περιβαλλοντικής 
προστασίας, καταπολεμώντας με 
συντονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την 
Ένωση τη λειψυδρία και την επακόλουθη 
πίεση που υφίστανται οι υδατικοί πόροι, 
συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

2. Στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι να εγγυηθεί ότι το νερό από 
ανάκτηση είναι ασφαλές για την 
προβλεπόμενη χρήση του, διασφαλίζοντας 
με τον τρόπο αυτό το μέγιστο επίπεδο 
προστασίας της υγείας του ανθρώπου και 
των ζώων και περιβαλλοντικής 
προστασίας, καταπολεμώντας με 
συντονισμένο τρόπο σε ολόκληρη την 
Ένωση τη λειψυδρία και την επακόλουθη 
πίεση που υφίστανται οι υδατικοί πόροι, 
συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
ενθαρρύνει τους χρήστες μεγάλων 
ποσοτήτων νερού, συμπεριλαμβανομένων 
των παραγωγών γεωργικών προϊόντων, 
να αναπτύξουν βιώσιμες πρακτικές 
χρήσης των υδάτινων πόρων, οι οποίες 
εξοικονομούν νερό.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
καθιστά δυνατή την ανάπτυξη λύσεων ως 
προς τη χρήση του νερού οι οποίες να 
αντιμετωπίζουν τα ζητήματα κλιματικής 
αλλαγής.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. τα αστικά λύματα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 
91/271/ΕΟΚ και τα οποία προκύπτουν από 
περαιτέρω επεξεργασία σε μονάδα
ανάκτησης· 

5. τα αστικά λύματα που έχουν 
υποστεί επεξεργασία σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στην οδηγία 
91/271/ΕΟΚ και τα οποία προκύπτουν από 
περαιτέρω επεξεργασία σε εγκατάσταση
ανάκτησης· 

(Η τροποποίηση του όρου «μονάδα 
ανάκτησης» σε «εγκατάσταση ανάκτησης» 
εφαρμόζεται καθ’ όλη την έκταση του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η εναρμόνιση των όρων «μονάδα» και «εγκατάσταση» με την περιβαλλοντική 
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νομοθεσία της ΕΕ. Η εγκατάσταση για την ανάκτηση νερού μπορεί να αποτελέσει μέρος της 
μονάδας επεξεργασίας νερού και να λειτουργεί υπό διαφορετικό φορέα.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «μονάδα ανάκτησης»: η μονάδα 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή άλλη 
μονάδα που επεξεργάζεται περαιτέρω τα 
αστικά λύματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
που καθορίζονται στην οδηγία 
91/271/ΕΟΚ, με στόχο την παραγωγή 
νερού κατάλληλου για χρήση που 
προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 
του παρόντος κανονισμού· 

6. «εγκατάσταση ανάκτησης»: η 
μονάδα επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή 
άλλη εγκατάσταση που επεξεργάζεται 
περαιτέρω τα αστικά λύματα, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην 
οδηγία 91/271/ΕΟΚ, με στόχο την 
παραγωγή ανακτημένου νερού 
κατάλληλου για χρήση που προσδιορίζεται 
στο παράρτημα Ι τμήμα 1 του παρόντος 
κανονισμού·

(Η τροποποίηση του όρου «μονάδα 
ανάκτησης» σε «εγκατάσταση ανάκτησης» 
εφαρμόζεται καθ’ όλη την έκταση του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η εναρμόνιση των όρων «μονάδα» και «εγκατάσταση» με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ. Η εγκατάσταση για την ανάκτηση νερού μπορεί να αποτελέσει μέρος της 
μονάδας επεξεργασίας νερού και να λειτουργεί υπό διαφορετικό φορέα.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «φορέας εκμετάλλευσης μονάδας
ανάκτησης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο εκμεταλλεύεται ή ελέγχει μια 
μονάδα ανάκτησης· 

7. «φορέας εκμετάλλευσης 
εγκατάστασης ανάκτησης»: το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται 
ή ελέγχει μια εγκατάσταση ανάκτησης·

(Η τροποποίηση του όρου «μονάδα 
ανάκτησης» σε «εγκατάσταση ανάκτησης» 
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εφαρμόζεται καθ’ όλη την έκταση του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η εναρμόνιση των όρων «μονάδα» και «εγκατάσταση» με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία της ΕΕ. Η εγκατάσταση για την ανάκτηση νερού μπορεί να αποτελέσει μέρος της 
μονάδας επεξεργασίας νερού και να λειτουργεί υπό διαφορετικό φορέα.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α. «σημείο τήρησης»: ο αγωγός 
διάθεσης της μονάδας ανάκτησης·

Αιτιολόγηση

Ο όρος «σημείο τήρησης» θα πρέπει να οριστεί στο τμήμα «Ορισμοί», όπως έχει ήδη οριστεί 
στο άρθρο 4.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11β. «μικρορύπος»: ανεπιθύμητη 
ουσία, ανιχνεύσιμη στο περιβάλλον σε 
πολύ χαμηλή συγκέντρωση, σύμφωνα με 
το παράρτημα VIII της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ·

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11γ. «διανομέας νερού από ανάκτηση»: 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
διανέμει ή ελέγχει το δίκτυο διανομής 
νερού από ανάκτηση·

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
μονάδων ανάκτησης σχετικά με την 
ποιότητα των υδάτων

Υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων ανάκτησης σχετικά με την 
ποιότητα των υδάτων

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης μονάδων
ανάκτησης διασφαλίζουν ότι το νερό από 
ανάκτηση το οποίο προορίζεται για χρήση 
που ορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1, 
στον αγωγό διάθεσης της μονάδας 
ανάκτησης (σημείο τήρησης),
συμμορφώνεται με τα ακόλουθα:

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης 
εγκαταστάσεων ανάκτησης διασφαλίζουν 
ότι το νερό από ανάκτηση το οποίο 
προορίζεται για χρήση που ορίζεται στο 
παράρτημα Ι τμήμα 1 συμμορφώνεται με 
τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Χάριν συνεπείας με τους προτεινόμενους ορισμούς.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυχόν πρόσθετους όρους που 
καθορίζει η αρμόδια αρχή στη σχετική 
άδεια δυνάμει των στοιχείων β) και γ) του 
άρθρου 7 παράγραφος 3 σχετικά με την 
ποιότητα των υδάτων.

β) τυχόν εύλογους πρόσθετους όρους 
που καθορίζει η αρμόδια αρχή στη σχετική 
άδεια δυνάμει των στοιχείων β) και γ) του 
άρθρου 7 παράγραφος 3 σχετικά με την 
ποιότητα των υδάτων.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τους 
όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, ο φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας
ανάκτησης παρακολουθεί την ποιότητα 
των υδάτων σύμφωνα με τα ακόλουθα:

2. Για να διασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τους 
όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης
ανάκτησης παρακολουθεί την ποιότητα 
των υδάτων σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Μετά το σημείο τήρησης, η 
ποιότητα του νερού δεν είναι πλέον 
ευθύνη του χειριστή της εγκατάστασης 
ανάκτησης, αλλά γίνεται ευθύνη του 
επόμενου μέρους στην αλυσίδα 
επαναχρησιμοποίησης των υδάτων.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της παραγωγής 1. Για τους σκοπούς της παραγωγής 



AD\1171160EL.docx 25/37 PE626.778v02-00

EL

και παροχής νερού από ανάκτηση, ο 
φορέας εκμετάλλευσης της μονάδας
ανάκτησης διεξάγει διαχείριση κινδύνου σε 
διαβούλευση με τους ακόλουθους φορείς:

και παροχής νερού από ανάκτηση, ο 
φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης
ανάκτησης διεξάγει διαχείριση κινδύνου σε 
διαβούλευση με τους ακόλουθους φορείς:

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον φορέα εκμετάλλευσης της(των) 
μονάδας(-ων) επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων που προμηθεύει με νερό τη 
μονάδα ανάκτησης, εάν είναι διαφορετικός 
από τον φορέα εκμετάλλευσης της 
μονάδας ανάκτησης·

α) τον φορέα εκμετάλλευσης της(των) 
μονάδας(-ων) επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων που προμηθεύει με νερό την 
εγκατάσταση ανάκτησης, εάν είναι 
διαφορετικός από τον φορέα 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης
ανάκτησης·

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) τον διανομέα/τους διανομείς νερού 
από ανάκτηση

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οποιοδήποτε άλλο μέρος θεωρεί 
σχετικό ο φορέας εκμετάλλευσης της 
μονάδας ανάκτησης.

γ) οποιοδήποτε άλλο μέρος θεωρεί 
σχετικό ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης ανάκτησης.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο φορέας εκμετάλλευσης της 
μονάδας ανάκτησης καταρτίζει σχέδιο 
διαχείρισης κινδύνου για 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων με 
γνώμονα τα βασικά καθήκοντα διαχείρισης 
κινδύνου που καθορίζονται στο παράρτημα 
II. Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων 
προτείνει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις 
πέραν εκείνων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι οι οποίες είναι αναγκαίες για 
τον περαιτέρω μετριασμό οιωνδήποτε 
κινδύνων και, μεταξύ άλλων, καθορίζει 
πηγές κινδύνων, κινδύνους και κατάλληλα 
προληπτικά μέτρα.

2. Ο ενδιαφερόμενος φορέας 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης
ανάκτησης καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης 
κινδύνου για επαναχρησιμοποίηση των 
υδάτων με γνώμονα τα βασικά καθήκοντα 
διαχείρισης κινδύνου που καθορίζονται 
στο παράρτημα II και για τα οποία 
ευθύνεται.

Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου για 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων 
προτείνει τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις 
πέραν εκείνων που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι οι οποίες είναι αναγκαίες για 
τον περαιτέρω μετριασμό οιωνδήποτε 
κινδύνων και, μεταξύ άλλων, καθορίζει 
πηγές κινδύνων, κινδύνους και κατάλληλα 
προληπτικά μέτρα.

Ο φορέας εκμετάλλευσης της 
εγκατάστασης ανάκτησης ενημερώνει 
σχετικά τον τελικό χρήστη, όταν έχουν  
συγκεντρωθεί επαρκείς πληροφορίες για 
το ζήτημα.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που ο τύπος της 
καλλιέργειας προς άρδευση προορίζεται 
για διάφορες μορφές εμπορίας και του 
αναλογούν πολλές διαφορετικές 
κατηγορίες ποιότητας του 
επεξεργασμένου νερού, ο φορέας 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης 
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ανάκτησης υποχρεούται να παράσχει 
στον γεωργό νερό της υψηλότερης 
κατηγορίας μεταξύ των διαφόρων 
αντίστοιχων κατηγοριών.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι εθνικές αρχές στον τομέα των 
υδάτων μαζί με την Επιτροπή θα πρέπει 
να διοργανώνουν επιμορφωτικά 
προγράμματα και ενημερωτικές 
συνεδρίες για τους υπαλλήλους των 
εθνικών υπηρεσιών που θα είναι 
υπεύθυνες για την εξέταση των αιτήσεων 
χορήγησης αδειών από τους φορείς 
εκμετάλλευσης· εναλλακτικά, η Επιτροπή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να σχεδιάσει 
και να διανείμει στις εθνικές αρχές 
ενημερωτικά φυλλάδια και ενδεχομένως 
ηλεκτρονικό υλικό σχετικά με τους 
κανόνες και τις απαιτήσεις για τα 
ελάχιστα πρότυπα για την 
επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α

Διανομή του νερού από ανάκτηση

1. Για κάθε διανομή νερού από ανάκτηση 
το οποίο προορίζεται για χρήση που 
προσδιορίζεται στο παράρτημα Ι τμήμα 1 
απαιτείται αδειοδότηση.

2. Η αρμόδια αρχή αποφασίζει, εντός 3 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
της αίτησης εάν θα χορηγήσει την άδεια.
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3. Η άδεια περιλαμβάνει όλους τους 
αναγκαίους όρους και μέτρα για την 
ασφαλή διανομή του νερού από ανάκτηση 
στον τελικό χρήστη, ο οποίος καθορίζεται 
στην εκτίμηση κινδύνου που διενεργείται 
σύμφωνα με το άρθρο 6. 

4. Η άδεια αναθεωρείται τακτικά, 
τουλάχιστον ανά πενταετία, και 
τροποποιείται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. 

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή ελέγχει τη 
συμμόρφωση της ανάκτησης νερού με τους 
όρους που προβλέπονται στην άδεια, στο 
σημείο τήρησης. Ο έλεγχος συμμόρφωσης 
διενεργείται με τη χρήση των ακόλουθων 
μέσων:

1. Η αρμόδια αρχή ελέγχει τη 
συμμόρφωση της ανάκτησης νερού με τους 
όρους που προβλέπονται στην άδεια, στο 
σημείο τήρησης, πριν να χορηγήσει την 
άδεια. Ο έλεγχος συμμόρφωσης 
διενεργείται με τη χρήση των ακόλουθων 
μέσων: 

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η 
αρμόδια αρχή υποχρεώνει τον φορέα 
εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης να 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
αποκατάσταση της συμμόρφωσης χωρίς 
καθυστέρηση.

2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 
διαπιστωμένης μετά τη χορήγηση της 
άδειας, η αρμόδια αρχή υποχρεώνει τον 
φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης
ανάκτησης να διακόψει την παροχή νερού 
από ανάκτηση έως ότου ληφθούν τα 
αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της 
συμμόρφωσης και να ενημερωθούν οι 
διανομείς νερού από ανάκτηση και οι 
τελικοί χρήστες που μπορεί να θίγονται 
από αυτή την κατάσταση.
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η μη συμμόρφωση προκαλεί 
σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον ή 
την υγεία του ανθρώπου, ο φορέας 
εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης 
αναστέλλει αμέσως κάθε περαιτέρω 
προμήθεια νερού από ανάκτηση έως ότου 
η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι η 
συμμόρφωση έχει αποκατασταθεί.

3. Όταν η μη συμμόρφωση προκαλεί 
σημαντικό κίνδυνο για το περιβάλλον ή 
την υγεία του ανθρώπου, ο φορέας 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης
ανάκτησης αναστέλλει αμέσως κάθε 
περαιτέρω προμήθεια νερού από ανάκτηση 
έως ότου η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι 
η συμμόρφωση έχει αποκατασταθεί.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση συμβάντος που 
επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις 
προϋποθέσεις της άδειας, ο φορέας 
εκμετάλλευσης της μονάδας ανάκτησης 
ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή και 
τον(τους) τελικό(-ούς) χρήστη(-ες) που 
ενδεχομένως επηρεάζονται και κοινοποιεί 
στην αρμόδια αρχή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων του εν λόγω συμβάντος.

4. Σε περίπτωση συμβάντος που 
επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις 
προϋποθέσεις της άδειας, ο φορέας 
εκμετάλλευσης της εγκατάστασης
ανάκτησης ενημερώνει αμέσως την 
αρμόδια αρχή και κάθε διανομέα και
τελικό χρήστη νερού από ανάκτηση και 
κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
εκτίμηση των επιπτώσεων του εν λόγω 
συμβάντος.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σύμφωνα με τον κανονισμό 
(EΚ) 852/2004 που θεσπίζει γενικούς 
κανόνες για τους υπεύθυνους 
επιχειρήσεων τροφίμων και καλύπτει την 
παραγωγή, τη μετατροπή, τη διανομή και 
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τη διάθεση στην αγορά τροφίμων που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
ενημερώνουν τον χρήστη για τη μέγιστη 
περιεκτικότητα των κατάλληλα 
επεξεργασμένων λυμάτων σε θρεπτικά 
συστατικά, προκειμένου ο γεωργός να 
είναι σε θέση να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με τα επίπεδα 
περιεκτικότητας σε θρεπτικά συστατικά 
που προβλέπονται από τους ευρωπαϊκούς 
κανόνες.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η Επιτροπή αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να επαναξετάζει κάθε δέκα 
χρόνια ή όποτε απαιτείται, τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για την ποιότητα των 
υδάτων που επαναχρησιμοποιούνται με 
βάση μελέτες που διεξάγονται εντός της 
ΕΕ και όχι από τρίτες χώρες·

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) τα πειράματα που έχουν διεξαχθεί, 
ιδίως όσον αφορά τη γεωργική 
αξιοποίηση της λυματολάσπης και των 
αποβλήτων μεθανίου·

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) την αυξανόμενη παρουσία 
μικρορύπων και νέων ουσιών, των 
αποκαλούμενων «αναδυόμενων», στο 
επαναχρησιμοποιούμενο νερό·

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται από την ... [ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

Εφαρμόζεται από την ... [δύο έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

Αιτιολόγηση

Με δεδομένο τον αριθμό των προσαρμογών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων με τον κανονισμό, με τη βελτίωση του υφιστάμενου εξοπλισμού, 
με τη μεταβολή της λειτουργίας και των ελέγχων και, κυρίως, με τη διεξαγωγή εκτίμησης 
κινδύνου και την κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης κινδύνου και την ανάθεση αρμοδιοτήτων, η 
προτεινόμενη διάρκεια ενός έτους θα πρέπει να παραταθεί σε τουλάχιστον δύο έτη, για να 
καταστεί δυνατή η συμμόρφωση.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Περιγράψτε το σύστημα 
επαναχρησιμοποίησης των υδάτων, από τα 
λύματα που εισέρχονται στην εγκατάσταση 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων έως το 
σημείο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων 
των πηγών λυμάτων, των σταδίων 
επεξεργασίας και των τεχνολογιών στην 
εγκατάσταση ανάκτησης, της υποδομής 
εφοδιασμού και αποθήκευσης, της 
προοριζόμενης χρήσης και των ποσοτήτων 
του νερού από ανάκτηση που πρόκειται να 
διατεθεί. Στόχος του καθήκοντος αυτού 

1. Περιγράψτε το σύστημα 
επαναχρησιμοποίησης των υδάτων, από τα 
λύματα που εισέρχονται στην εγκατάσταση 
επεξεργασίας αστικών λυμάτων έως το 
σημείο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων 
των πηγών λυμάτων, των σταδίων 
επεξεργασίας και των τεχνολογιών στην 
εγκατάσταση ανάκτησης, της υποδομής 
εφοδιασμού, διανομής και αποθήκευσης, 
της προοριζόμενης χρήσης και των 
ποσοτήτων του νερού από ανάκτηση που 
πρόκειται να διατεθεί. Στόχος του 
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είναι να προσφέρει λεπτομερή περιγραφή 
του συνολικού συστήματος για την 
επαναχρησιμοποίηση του νερού.

καθήκοντος αυτού είναι να προσφέρει 
λεπτομερή περιγραφή του συνολικού 
συστήματος για την επαναχρησιμοποίηση 
του νερού.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4 –παράγραφος 2 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i. επιβεβαίωση της φύσης των 
κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, της σχέσης δόσης-απόκρισης·

Θ. επιβεβαίωση της φύσης των 
κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης, κατά 
περίπτωση, της σχέσης δόσης-απόκρισης 
σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές·

Αιτιολόγηση

Οι σχέσεις δόσης-απόκρισης και οι μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας απαιτούν ορισμένες 
δεξιότητες, γνώσεις και δεδομένα που θα μπορούσαν να παρέχουν οι υγειονομικές αρχές των 
κρατών μελών.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) εκτίμηση κινδύνων για την υγεία 
των ζώων

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 3 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η υποχρέωση να πληρούν οι 
προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού 
τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ του 
Συμβουλίου40·

β) η υποχρέωση να πληρούν οι 
προστατευόμενες περιοχές πόσιμου νερού 
τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ του 
Συμβουλίου40 συμπεριλαμβανομένων 
όσων αφορούν τις ορμόνες, τα φάρμακα 
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και τα μικροπλαστικά·

__________________ __________________

40 Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 
3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 
32).

40 Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 
3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την
ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης (ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 
32).

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ιγ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ α) οι απαιτήσεις να αποτραπούν οι 
επιπτώσεις όσον αφορά τη ρύπανση ή την 
υγεία που προκαλούνται από 
ενδοκρινικούς διαταράκτες, όπως 
αναφέρονται στον κανονισμό 1107/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1a

__________________

1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, 
σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά (ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1). 

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ζιζανιοκτόνα· β) ζιζανιοκτόνα, 
συμπεριλαμβανομένων των ενδοκρινικών 
διαταρακτών·

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
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Παράρτημα II – σημείο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) φάρμακα· δ) φάρμακα και ορμόνες·

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) άλλες ουσίες που δημιουργούν 
ανησυχίες·

ε) άλλες ουσίες που δημιουργούν 
ανησυχίες, όπως τα μικροπλαστικά·

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙI – σημείο 6 – πίνακας 1 – σειρά 2 – στήλη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χοίροι δεν πρέπει να εκτίθενται σε 
χορτονομές που έχουν αρδευτεί με νερό 
από ανάκτηση, εκτός αν υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι οι 
κίνδυνοι για μια συγκεκριμένη περίπτωση 
μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Τα ζώα τα οποία προορίζονται για την 
παραγωγή τροφίμων δεν πρέπει να 
εκτίθενται σε χορτονομές που έχουν 
αρδευτεί με νερό από ανάκτηση, εκτός αν 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να 
υποδεικνύουν ότι οι κίνδυνοι για μια 
συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να 
αντιμετωπιστούν. 

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 6 – πίνακας 1 – σειρά 3 – στήλη 2 – γραμμή 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποκλεισμός αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής σε γαλακτοφορία από 
βοσκότοπους μέχρι αυτοί να στεγνώσουν.

Αποκλεισμός αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής σε γαλακτοφορία από 
βοσκότοπους για πέντε ημέρες μετά την 
τελευταία άρδευση.
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Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 8 –παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνιστάται στον υπεύθυνο της 
εγκατάστασης ανάκτησης να θεσπίζει και 
να διατηρεί σύστημα διαχείρισης της 
ποιότητας, πιστοποιημένο σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο.

[Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.]



PE626.778v02-00 36/37 AD\1171160EL.docx

EL

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος Ελάχιστες προϋποθέσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων

Έγγραφα αναφοράς COM(2018)0337 – C8-0220/2018 – 2018/0169(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI
2.7.2018

Γνωμοδότηση της
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI
2.7.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης
       Ημερομηνία ορισμού

Marijana Petir
4.7.2018

Ημερομηνία έγκρισης 3.12.2018

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:
–:
0:

28
3
2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Daniel Buda, Jacques 
Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Jørn 
Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, 
Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Jarosław Kalinowski, 
Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Nuno 
Melo, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, 
Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Maria Gabriela Zoană, 
Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική 
ψηφοφορία

Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-
Pierik

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) 
παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Birgit Collin-Langen, Renate Sommer



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

EL

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28 +

ALDE Jan Huitema, Ulrike Müller

ECR Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson

ENF Jacques Colombier, Philippe Loiseau

PPE Daniel Buda, Birgit Collin-Langen, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, 
Norbert Erdős, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, Nuno Melo, Marijana Petir, 
Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Paolo De Castro, Karin Kadenbach, 
Maria Noichl, Maria Gabriela Zoană

Verts/ALE Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė

3 -

ECR Jørn Dohrmann

EFDD Marco Zullo

GUE/NGL Maria Lidia Senra Rodríguez

2 0

GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : αποχή


	1171160EL.docx

