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BEKNOPTE MOTIVERING

Volgens de vijf rapporten van de IPCC1 die in de periode tussen 1983 en 2012 zijn 
gepubliceerd, is het tijdens elk van de laatste drie decennia wereldwijd warmer geweest dan in 
eender welk van de voorafgaande decennia sinds 1850. De periode 1983-2012 is 
waarschijnlijk de warmste dertigjarige periode in de laatste 1 400 jaar. De recente 
klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de landbouw en de economie, en er wordt van 
uitgegaan dat de frequentie en intensiteit van droogten en de daardoor veroorzaakte schade 
aan het milieu en de economie in de afgelopen dertig jaar drastisch zijn toegenomen als 
gevolg van de klimaatverandering. Tussen 1976 en 2006 is het aantal door droogte getroffen 
mensen en gebieden met bijna 20 % toegenomen en bedroegen de totale kosten van die 
droogte 100 miljard EUR (Europese Commissie, 2012). Aangezien in de Europese landbouw 
voor irrigatie gebruik wordt gemaakt van ongeveer een kwart van de totale onttrokken 
hoeveelheid zoet water, en in Zuid- en Zuidoost-Europa ongeveer 60 % – tot ten hoogste 
80 % in bepaalde watergebieden – van de totale onttrokken hoeveelheid zoet water voor 
irrigatie wordt gebruikt, moeten waterbehoud en het vinden van alternatieve vormen van 
watervoorziening voor de irrigatiebehoeften van de landbouw prioriteit krijgen.

Overeenkomstig de vastgestelde wetgeving en het vastgestelde EU-beleid, bijvoorbeeld de 
kaderrichtlijn water2 en het EU-actieplan voor de circulaire economie3, worden nieuwe 
mogelijkheden geboden om het hergebruik voor irrigatiedoeleinden in de landbouw te regelen 
van water dat afkomstig is van zuiveringssystemen van stedelijk afvalwater, om potentiële en 
feitelijke tekorten aan deze levensbelangrijke hulpbron tijdig te kunnen compenseren. 

Uitgaande van het voorzorgsbeginsel en de beste ervaringen wereldwijd, evenals van de 
beperkingen en aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie4 heeft de Commissie een 
voorstel ingediend voor een verordening tot vaststelling op EU-niveau van normen, 
procedures en maatregelen inzake hergebruik van water dat afkomstig is van 
zuiveringssystemen van stedelijk afvalwater.

Aangezien de Commissie geen specifiek onderzoek heeft verricht naar de risico's die 
verbonden zijn aan het hergebruik van water in de landbouw, is het wetgevingsvoorstel 
gebaseerd op beste praktijken uit derde landen (de VS, Nieuw-Zeeland en Australië) en uit 
lidstaten waar in de landbouw reeds teruggewonnen water wordt gebruikt. Aangezien de 
verordening uitsluitend van toepassing zal zijn op exploitanten die voornemens zijn 
teruggewonnen water dat afkomstig is van stedelijke afvalwaterzuiveringsstations te zuiveren 
en in de handel te brengen, ben ik van mening dat de voorgestelde kernindicatoren in het 
voorstel een passend minimumniveau hebben en dat de methode en procedure om 

                                               
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.)]. (Klimaatverandering 2014: vijfde 
evaluatierapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering [kernredactieteam, R.K. 
Pachauri en L.A. Meyer (red.)].) IPCC, Genève, Zwitserland:
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf
2 COM(2015) 614 final.
3 Richtlijn 2000/60/EG (PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1).
4 WHO Guidelines for the Safe Use of Wastewater, Excreta and Greywater in Agriculture (Richtsnoeren van de 
WHO voor het veilige gebruik van afvalwater, excreta en grijswater in de landbouw) (WHO, 2006a).
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toestemming te verlenen voor de levering van teruggewonnen water volstaan om het gewenste 
niveau van openbare veiligheid – zowel voor de landbouwers als voor de consumenten – te 
waarborgen. Het voorstel biedt de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid om bij de 
administratieve procedure voor de goedkeuring van vergunningsaanvragen voor de levering 
van teruggewonnen water striktere regels te hanteren dan het bepaalde in deze verordening, 
evenals de voorwaarden voor de goedkeuring van vergunningsaanvragen indien nodig te 
wijzigen.

Terzelfder tijd mogen het wetgevingskader en de kosten van de uitvoering van deze 
verordening exploitanten er niet van weerhouden afvalwaterzuiveringsstations aan te passen 
met het oog op hergebruik van afvalwater in de landbouw. Alle nodeloze lasten of kosten 
voor exploitanten moeten derhalve worden vermeden. Gewaarborgd moet worden dat het 
wetgevingskader voor de uitwerking van risicobeheerplannen in de hele Unie op dezelfde 
wijze wordt toegepast en dat alle lidstaten de voorgestelde risicobeoordelingsvereisten op 
uniforme wijze begrijpen en toepassen.

Gezien het belang en de mogelijke impact van het nieuwe wetgevingsvoorstel op de huidige 
situatie in het veld moet de termijn voor de inwerkingtreding van deze verordening evenals de 
termijn voor de afstemming van de zuiveringsstations op de bepalingen van deze verordening 
worden uitgebreid van één jaar, zoals oorspronkelijk werd voorgesteld, tot twee jaar na de 
datum van bekendmaking van de verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Als leden van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees 
Parlement streven wij ernaar de openbare veiligheid en het vertrouwen in de gezondheid en 
hoge kwaliteit van levensmiddelen en landbouwproducten te waarborgen en er tegelijk voor te 
zorgen dat de Europese landbouw over voldoende zoet water beschikt – in het bijzonder in het 
zuidelijke en oostelijke delen van de Unie – voor irrigatiedoeleinden.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 
aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Water is geen gewone 
handelswaar, maar een erfgoed dat als 
zodanig beschermd, verdedigd en 
behandeld moet worden.
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Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De watervoorraden van de Unie 
staan in toenemende mate onder druk, wat 
leidt tot waterschaarste en 
kwaliteitsverslechtering. In het bijzonder 
klimaatverandering en droogte zijn 
factoren die de druk op de beschikbaarheid 
van zoetwater ten gevolge van stedelijke 
ontwikkeling en landbouw significant 
vergroten.

(1) De watervoorraden van de Unie 
staan in toenemende mate onder druk, wat 
leidt tot waterschaarste en 
kwaliteitsverslechtering. In het bijzonder 
klimaatverandering, onvoorspelbare 
weerpatronen en droogte zijn factoren die 
de druk op de beschikbaarheid en de 
voorziening van zoetwater ten gevolge van 
stedelijke ontwikkeling en 
landbouwpraktijken significant vergroten.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Momenteel is het hergebruik van 
water nog steeds beperkt in vergelijking
met het potentieel, dat grotendeels 
onbenut blijft.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Het is nodig een efficiënt gebruik 
van de hulpbronnen te bevorderen en de 
druk op de watervoorraden en met name 
de waterschaarste te beperken, door veilig 
hergebruik van gezuiverd afvalwater te 
stimuleren.

Amendement 5
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) De Europese 
watervoorraden staan in toenemende 
mate onder druk, wat leidt tot 
waterschaarste en 
kwaliteitsverslechtering. De druk op de 
beschikbaarheid van zoetwater is 
significant vergroot ten gevolge van de 
klimaatverandering, droogte en stedelijke 
ontwikkeling. Europa moet in dit verband 
beter kunnen reageren op de toenemende 
risico's voor de watervoorraden door meer 
gebruik te maken van gezuiverd 
afvalwater.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) De Unie zou beter kunnen reageren 
op de toenemende druk op watervoorraden 
door meer gebruik te maken van gezuiverd 
afvalwater. In Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad15 wordt 
hergebruik van water genoemd als een van 
de aanvullende maatregelen die lidstaten 
desgewenst kunnen toepassen ter 
verwezenlijking van de door de richtlijn 
beoogde kwalitatieve en kwantitatieve 
goede toestand van oppervlakte- en 
grondwater. Richtlijn 91/271/EEG van de 
Raad16 bepaalt dat gezuiverd afvalwater 
indien mogelijk dient te worden 
hergebruikt.

(2) De Unie zou beter kunnen reageren 
op de toenemende druk op watervoorraden 
door meer gebruik te maken van gezuiverd 
afvalwater. In Richtlijn 2000/60/EG van 
het Europees Parlement en de Raad15 wordt 
hergebruik van water genoemd als een van 
de aanvullende maatregelen die lidstaten 
desgewenst kunnen toepassen ter 
verwezenlijking van de door de richtlijn 
beoogde kwalitatieve en kwantitatieve 
goede toestand van oppervlakte- en 
grondwater, hetgeen van groot belang is 
voor de mens en het ecosysteem. Richtlijn 
91/271/EEG van de Raad16 bepaalt dat 
gezuiverd afvalwater indien mogelijk dient 
te worden hergebruikt.

_________________

15 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 

15 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende 
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het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz. 1).

het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz. 1).

16 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 
21 mei 1991 inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater (PB L 135 van 
30.5.1991, blz. 40).

16 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 
21 mei 1991 inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater (PB L 135 van 
30.5.1991, blz. 40).

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De gevolgen voor het milieu en de 
energie die nodig is voor de winning en 
het vervoer van zoet water, zijn 
aanzienlijk.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) In de mededeling van de 
Commissie aan de Raad, het Europees 
Parlement, de Raad, het Europees 
Economisch en Sociaal Comité en het 
Comité van de Regio's getiteld "Een 
blauwdruk voor het behoud van de 
Europese wateren"17 wordt gesteld dat 
hergebruik van water voor irrigatie of 
industrieel gebruik als alternatieve optie 
voor watervoorziening de aandacht van de 
kant van de Unie verdient.

(3) In de mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, de 
Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's 
getiteld "Een blauwdruk voor het behoud 
van de Europese wateren"17 wordt gesteld 
dat hergebruik van water voor irrigatie of 
industrieel gebruik als alternatieve optie 
voor watervoorziening de aandacht van de 
kant van de Unie verdient met het oog op 
duurzame ontwikkeling, de bescherming 
van de bevolking en de bevrediging van de 
behoeften van toekomstige generaties.

_________________ _________________

17 COM(2012) 673. 17 COM(2012) 673 final.
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) In zijn resolutie van 9 oktober 
2008 over de aanpak van waterschaarste 
en droogte in de Europese Unie1 bis brengt 
het Europees Parlement in herinnering 
dat een vraaggerichte aanpak bij het 
beheer van watervoorraden de voorkeur 
moet krijgen en is het van opvatting dat de 
EU een holistische aanpak moet hanteren 
voor het watervoorradenbeheer, en 
daarbij maatregelen voor het beheer van 
de vraag moet combineren met 
maatregelen om de bestaande voorraden 
te optimaliseren binnen de watercyclus en 
maatregelen om nieuwe voorraden te 
scheppen, en dat in de aanpak 
milieuoverwegingen en sociale en 
economische overwegingen geïntegreerd 
moeten zijn.

__________________

1 bis 2008/2074(INI).

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Hergebruik van in voldoende mate 
gezuiverd afvalwater (bijv. afkomstig uit 
industriële installaties of stedelijke 
afvalwaterzuiveringsinstallaties) heeft 
minder nadelige gevolgen voor het milieu 
dan andere alternatieve vormen van 
watervoorziening zoals omleiding van 
water of ontzilting, maar wordt in de Unie 
slechts op beperkte schaal toegepast. Dit 
lijkt te deels te wijten te zijn aan het gebrek 

(6) Hergebruik van in voldoende mate 
gezuiverd afvalwater (bijv. afkomstig uit 
industriële installaties of stedelijke 
afvalwaterzuiveringsstations) heeft minder 
nadelige gevolgen voor het milieu dan 
andere alternatieve vormen van 
watervoorziening zoals omleiding van 
water of ontzilting, maar wordt in de Unie 
slechts op beperkte schaal toegepast. Dit 
lijkt deels te wijten te zijn aan de hoge 
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van gemeenschappelijke milieu- en 
gezondheidsnormen van de Unie voor 
hergebruik van water en de potentiële 
belemmeringen voor het vrije verkeer van 
producten die met teruggewonnen water 
zijn geïrrigeerd.

kosten van het waterhergebruiksysteem en 
het gebrek van gemeenschappelijke milieu-
en gezondheidsnormen van de Unie voor 
hergebruik van water, en wat met name 
landbouwproducten betreft, de potentiële 
risico's voor de gezondheid en het milieu
en de potentiële belemmeringen voor het 
vrije verkeer van producten die met 
teruggewonnen water zijn geïrrigeerd. 
Tegelijkertijd mag niet uit het oog worden 
verloren dat de irrigatie-infrastructuur in 
bepaalde lidstaten ontoereikend of geheel 
afwezig is.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Om een doeltreffend hergebruik 
van stedelijk afvalwater te waarborgen, 
moet worden erkend dat niet alle soorten 
gerecycled water voor alle gewassen 
kunnen worden gebruikt. Landbouwers 
moeten daarom opleiding krijgen om de 
verschillende soorten gerecycled water 
optimaal te kunnen gebruiken voor de 
gewassen waarbij de kwaliteit van het 
gebruikte water geen gevolgen heeft voor 
de volksgezondheid.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De gezondheidsnormen met 
betrekking tot levensmiddelenhygiëne voor 
landbouwproducten die met 
teruggewonnen water zijn geïrrigeerd, 
kunnen alleen worden behaald indien er 
tussen de lidstaten geen significante 
verschillen bestaan ten aanzien van de 

(7) Gelijkwaardige
gezondheidsnormen met betrekking tot 
levensmiddelenhygiëne voor 
landbouwproducten die met 
teruggewonnen water zijn geïrrigeerd, 
kunnen alleen in de gehele Unie worden 
behaald indien er tussen de lidstaten geen 
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kwaliteitseisen voor teruggewonnen water 
dat bestemd is voor landbouwirrigatie. 
Harmonisatie van de eisen zal bovendien 
bijdragen tot de doelmatige werking van de 
interne markt ten aanzien van dergelijke 
producten. Het is derhalve gepast om een 
minimale mate van harmonisatie in te 
voeren door minimumeisen vast te stellen 
voor waterkwaliteit en controles. Die 
minimumeisen dienen te bestaan uit 
minimumparameters voor teruggewonnen 
water en andere strengere of aanvullende 
kwaliteitseisen die, samen met eventuele 
relevante preventiemaatregelen, zo nodig 
door bevoegde autoriteiten worden 
opgelegd. Teneinde strengere of 
aanvullende vereisten voor waterkwaliteit 
in kaart te brengen, dienen de exploitanten 
van waterterugwinningsinstallaties de 
belangrijkste risicobeheertaken uit te 
voeren. De parameters worden gebaseerd 
op het technisch verslag van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek van de Commissie (JRC) en 
geven uitdrukking aan de internationale 
normen voor hergebruik van water.

significante verschillen bestaan ten aanzien 
van de kwaliteitseisen voor teruggewonnen 
water dat bestemd is voor 
landbouwirrigatie. Harmonisatie van de 
eisen zal bovendien bijdragen tot de 
doelmatige werking van de interne markt 
ten aanzien van dergelijke producten. Het 
is derhalve gepast om een minimale mate 
van harmonisatie in te voeren door 
minimumeisen vast te stellen voor 
waterkwaliteit en controles, en 
tegelijkertijd lidstaten de mogelijkheid te 
bieden om verder te gaan en strengere 
normen te hanteren en de risico's te 
beoordelen in het licht van de specifieke 
omstandigheden van de locatie, met name 
ten aanzien van het milieu. Die 
minimumeisen dienen te bestaan uit 
minimumparameters voor teruggewonnen 
water en andere strengere of aanvullende 
kwaliteitseisen die, samen met eventuele 
relevante preventiemaatregelen, zo nodig 
door bevoegde autoriteiten worden 
opgelegd. Teneinde strengere of 
aanvullende vereisten voor waterkwaliteit 
in kaart te brengen, dienen de exploitanten 
van waterterugwinningsinstallaties de 
belangrijkste risicobeheertaken uit te 
voeren. De parameters worden gebaseerd 
op het technisch verslag van het 
Gemeenschappelijk Centrum voor 
Onderzoek van de Commissie (JRC) en 
geven uitdrukking aan de internationale 
normen voor hergebruik van water.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Voor landbouwirrigatie moeten 
minimumkwaliteitseisen worden 
vastgesteld, met inbegrip van 
microbiologische en fysisch-chemische 
parameters, bijbehorende grenswaarden 
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en controlefrequenties.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Bij de kwaliteitseisen voor water 
dat voor irrigatie wordt gebruikt, moet 
rekening worden gehouden met de 
wetenschappelijke vooruitgang, met name 
op het gebied van de controle op 
microverontreinigingen en nieuwe, 
zogeheten "opkomende" stoffen, teneinde 
een veilig gebruik van water te 
waarborgen en het milieu en de 
volksgezondheid te beschermen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het risicobeheer dient risico's op 
proactieve wijze in kaart te brengen en te 
beheren, en moet rekening houden met het 
concept dat er teruggewonnen water moet 
worden geproduceerd waarvan de kwaliteit 
in overeenstemming is met de eisen van het 
beoogde gebruik. De risicobeoordeling 
dient te worden gebaseerd op de 
belangrijke risicobeheertaken en dient alle 
aanvullende waterkwaliteitseisen die 
eventueel nodig zijn om een voldoende 
mate van bescherming van het milieu en de 
gezondheid van mensen en dieren te 
waarborgen, in kaart te brengen.

(9) Het risicobeheer dient risico's op 
proactieve wijze in kaart te brengen en te 
beheren, en moet rekening houden met het 
concept dat er teruggewonnen water moet 
worden geproduceerd waarvan de kwaliteit 
in overeenstemming is met de eisen van het 
beoogde gebruik. De risicobeoordeling 
dient te worden gebaseerd op de 
belangrijke risicobeheertaken en dient alle 
aanvullende waterkwaliteitseisen die 
eventueel nodig zijn om een voldoende 
mate van bescherming van het milieu en de 
gezondheid van mensen en dieren te 
waarborgen, in kaart te brengen, met name 
ten aanzien van het gebruik van gezuiverd 
afvalwater op landbouwgrond die voor de 
voedselproductie wordt gebruikt.

Amendement 16
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Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Teneinde het milieu en de 
gezondheid van mensen doeltreffend te 
beschermen, dienen exploitanten van 
waterterugwinningsinstallaties primair 
verantwoordelijk te zijn voor de kwaliteit 
van teruggewonnen water. Omwille van de 
naleving van de minimumeisen en 
eventuele, door de bevoegde autoriteit 
gestelde aanvullende voorwaarden, 
worden exploitanten van 
waterterugwinningsinstallaties geacht de 
kwaliteit van teruggewonnen water te 
controleren. Het is daarom gepast om 
minimumeisen vast te stellen voor 
controles, waaronder de frequentie van 
routinematige controle en het tijdstip en de 
prestatiedoelstellingen voor 
validatiecontrole. Een aantal vereisten voor 
routinematige controle komen overeen met 
Richtlijn 91/271/EEG.

(10) Teneinde het milieu, de gezondheid 
van mensen en de bodemkwaliteit 
doeltreffend te beschermen, moeten
exploitanten van 
waterterugwinningsinstallaties en de 
bevoegde autoriteiten primair 
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van 
teruggewonnen water. Om voor de 
gebruikers en met name voor de 
landbouwers een waterkwaliteit te 
garanderen die in overeenstemming is met 
de vastgestelde parameters, moeten
exploitanten van 
waterterugwinningsinstallaties controleren 
of de kwaliteit van teruggewonnen water 
voldoet aan de minimumeisen en 
eventuele door de bevoegde autoriteit 
vastgestelde aanvullende voorwaarden. 
Het is daarom gepast om minimumeisen 
vast te stellen voor controles, waaronder de 
frequentie van routinematige controle en 
het tijdstip en de prestatiedoelstellingen 
voor validatiecontrole. Een aantal vereisten 
voor routinematige controle komen 
overeen met Richtlijn 91/271/EEG.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Het is nodig om veilig gebruik van 
teruggewonnen water te waarborgen: 
daarmee wordt hergebruik van water op 
Unie-niveau gestimuleerd en het 
vertrouwen van de bevolking versterkt. De 
levering van teruggewonnen water voor 
specifieke toepassingen mag derhalve 
uitsluitend worden toegestaan op grond van 
een door bevoegde autoriteiten van 
lidstaten te verlenen vergunning. Teneinde 

(11) Het is nodig en belangrijk om te 
zorgen voor economische rentabiliteit en 
veiligheid door het veilige en betrouwbare
gebruik van teruggewonnen water: 
daarmee wordt de ontwikkeling van deze 
praktijk op Unie-niveau gestimuleerd, 
worden de Europese landbouwers 
aangemoedigd om deze praktijk toe te 
passen en wordt het vertrouwen van de 
bevolking versterkt. De levering van 
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een geharmoniseerde benadering op Unie-
niveau evenals traceerbaarheid en 
transparantie te waarborgen, dienen de 
materiële regels voor die vergunning op 
Unie-niveau te worden vastgelegd. De 
bijzonderheden in verband met de 
vergunningsverleningsprocedures dienen 
echter door de lidstaten zelf te worden 
vastgesteld. De lidstaten dienen bestaande 
vergunningsverleningsprocedures te 
kunnen toepassen, maar zullen die
procedures echter moeten aanpassen aan de 
bij deze verordening ingevoerde vereisten.

teruggewonnen water voor specifieke 
toepassingen mag derhalve uitsluitend 
worden toegestaan op grond van een door 
bevoegde autoriteiten van lidstaten te 
verlenen vergunning. Teneinde een 
geharmoniseerde benadering op Unie-
niveau evenals traceerbaarheid en 
transparantie te waarborgen, dienen de 
materiële regels voor die vergunning op 
Unie-niveau te worden vastgelegd. De 
bijzonderheden in verband met de 
vergunningsverleningsprocedures dienen 
echter door de lidstaten zelf te worden 
vastgesteld, waarbij de bevoegde 
autoriteiten zelf verantwoordelijk zijn 
voor de beoordeling van de risico's van 
het hergebruik van water. De lidstaten 
dienen bestaande 
vergunningsverleningsprocedures te 
kunnen toepassen, maar zullen die 
procedures echter moeten aanpassen aan de 
bij deze verordening ingevoerde vereisten.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Indien distributie van het 
teruggewonnen water nodig is, geldt voor 
die distributie een vergunningsplicht. 
Indien aan alle eisen is voldaan, moet de 
bevoegde autoriteit in de lidstaat een 
vergunning verlenen die alle 
noodzakelijke voorwaarden en 
maatregelen omvat die in de 
risicobeoordeling zijn vastgesteld met het 
oog op veilige distributie van 
teruggewonnen water aan de 
eindgebruiker.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) In Verordening (EG) nr. 852/2004 
zijn de algemene voorschriften voor 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
vastgesteld, en wordt de productie, 
verwerking, distributie en in de handel 
brengen van voedingsmiddelen voor 
menselijke consumptie geregeld. In die 
verordening wordt de kwaliteit van voedsel 
vanuit het gezichtspunt van gezondheid 
aangekaart, en wordt als een van de 
belangrijkste beginselen vastgesteld dat 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
de hoofdverantwoordelijken zijn voor de 
voedselveiligheid. Op die verordening zijn 
er ook gedetailleerde richtsnoeren van 
toepassing zijn, en met name de 
Mededeling van de Commissie betreffende 
richtsnoeren voor de aanpak van 
microbiologische risico's bij de primaire 
productie van verse groenten en fruit door 
goede hygiëne (2017/C 163/01). De in deze 
verordening vastgestelde streefwaarden 
voor teruggewonnen water sluiten niet uit 
dat exploitanten van 
levensmiddelenbedrijven aan de eisen van 
Verordening (EG) nr. 852/2004 inzake 
waterkwaliteit voldoen door in een later 
stadium meerdere opties voor 
waterbehandeling toe te passen, alleen of 
in combinatie met opties anders dan 
behandeling.

(13) In Verordening (EG) nr. 852/2004 
zijn de algemene voorschriften voor 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
vastgesteld, en wordt de productie, 
verwerking, distributie en het in de handel 
brengen van voedingsmiddelen voor 
menselijke consumptie geregeld. In die 
verordening wordt de kwaliteit van voedsel 
vanuit het gezichtspunt van gezondheid 
aangekaart, en wordt als een van de 
belangrijkste beginselen vastgesteld dat 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
de hoofdverantwoordelijken zijn voor de 
voedselveiligheid. Op die verordening zijn 
ook gedetailleerde richtsnoeren van 
toepassing, en met name de Mededeling 
van de Commissie betreffende richtsnoeren 
voor de aanpak van microbiologische 
risico's bij de primaire productie van verse 
groenten en fruit door goede hygiëne 
(2017/C 163/01). De in deze verordening 
vastgestelde streefwaarden voor 
teruggewonnen water sluiten niet uit dat 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
aan de eisen van Verordening (EG) 
nr. 852/2004 inzake waterkwaliteit 
voldoen. Onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de landbouwers
voor de kwaliteit van hun producten 
moeten de bevoegde autoriteiten worden 
belast met de beoordeling van de risico's 
en gevaren van het gebruik van 
teruggewonnen water.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om te zorgen voor een sterker 
vertrouwen in hergebruik van water, dient 
de bevolking te worden voorgelicht. Het 
beschikbaar stellen van informatie over 

(14) Om de doelstellingen van de Unie 
inzake zuinig gebruik van hulpbronnen te 
behalen, is het ook belangrijk de
consument bewust te maken van zijn 
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hergebruik van water maakt een grotere 
transparantie en traceerbaarheid mogelijk 
en kan ook van bijzonder belang zijn voor 
andere autoriteiten voor welke een bepaald 
soort hergebruik van water implicaties 
heeft.

verantwoordelijkheid. In de eerste plaats 
is het nodig de gangbare praktijken 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
natuurlijke hulpbronnen onder de loep te 
nemen met het oog op besparing. Om te 
zorgen voor een sterker vertrouwen in 
hergebruik van water en de acceptatie van 
deze duurzame praktijk door de 
consument te waarborgen, dient de 
bevolking te worden voorgelicht en moet 
er ook een systeem van beloningen en 
stimulansen voor gebruikers worden 
ingesteld. Het beschikbaar stellen van 
informatie over hergebruik van water 
maakt een grotere transparantie en 
traceerbaarheid mogelijk en kan ook van 
bijzonder belang zijn voor andere 
autoriteiten voor welke een bepaald soort 
hergebruik van water implicaties heeft.

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Het is noodzakelijk om de 
financiering te garanderen van de "totale 
kosten" van het systeem voor de 
productie, de distributie en het veilig 
gebruik van teruggewonnen water.

Motivering

De totale kosten omvatten: de bouw, de exploitatie en het onderhoud van de productie-
installatie en/of het distributienet en de kwalitatieve monitoring ten behoeve van het 
risicobeheer en het verkrijgen van vergunningen.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(14 ter) Het is noodzakelijk om de 
kwaliteit en kwantiteit van de controle, 
evaluatie en informatie te verbeteren, 
vooral in gebieden waar het milieu te 
lijden heeft onder de gevolgen van sterk 
vervuilende industriële en 
landbouwactiviteiten en die achterblijven 
bij de aanleg van rioleringen en 
afvalwaterverzamelings- en 
terugwinningsinstallaties, waarmee 
inbreuk wordt gemaakt op de Europese 
wetgeving.

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Teneinde de bestaande 
minimumeisen en de belangrijkste 
risicobeheertaken aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
om de minimumeisen en de belangrijkste 
risicobeheertaken te wijzigen. Bovendien 
dient de Commissie, teneinde een hoge 
mate van bescherming van het milieu en de 
gezondheid van de mens te waarborgen, 
eveneens gedelegeerde handelingen te 
kunnen vaststellen als aanvulling op de 
belangrijkste risicobeheertaken door 
technische specificaties voor te schrijven. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, in overeenstemming 
met de beginselen die zijn vastgelegd in het 
interinstitutioneel akkoord over beter 
wetgeven van 13 april 201637. Om met 
name te zorgen voor gelijke deelname aan 
de voorbereiding van gedelegeerde 

(16) Teneinde de bestaande 
minimumeisen en de belangrijkste 
risicobeheertaken aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang moet aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen 
om de minimumeisen en de belangrijkste 
risicobeheertaken te wijzigen, zonder de 
mogelijkheden voor hergebruik van naar 
behoren gezuiverd afvalwater in te 
perken. Bovendien dient de Commissie, 
teneinde een hoge mate van bescherming 
van het milieu en de gezondheid van de 
mens te waarborgen, eveneens 
gedelegeerde handelingen te kunnen 
vaststellen als aanvulling op de 
belangrijkste risicobeheertaken door 
technische specificaties voor te schrijven. 
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau, in overeenstemming 
met de beginselen die zijn vastgelegd in het 
interinstitutioneel akkoord over beter 
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handelingen ontvangen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de 
lidstaten, en hebben hun deskundigen 
systematisch toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

wetgeven van 13 april 201637. Om met 
name te zorgen voor gelijke deelname aan 
de voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen ontvangen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de 
lidstaten, en hebben hun deskundigen 
systematisch toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van de gedelegeerde 
handelingen.

_________________ _________________

37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1. 37 PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) De bevoegde autoriteiten worden 
geacht te controleren of het teruggewonnen 
water voldoet aan de voorwaarden die in de 
vergunning zijn vastgelegd. In geval van 
niet-naleving dienen zij de exploitant van 
de waterterugwinningsinstallatie op te 
dragen de maatregelen te treffen die nodig 
zijn om naleving te waarborgen. De 
exploitanten van 
waterterugwinningsinstallaties dienen 
onmiddellijk alle levering van 
teruggewonnen water te staken zodra niet-
naleving een significant risico voor het 
milieu of de gezondheid van de mens 
inhoudt.

(18) Om deze risico's te beperken moet 
het gebruik van gezuiverd afvalwater op 
landbouwgrond die voor de 
voedselproductie wordt gebruikt, aan een 
hoge norm voldoen. De bevoegde 
autoriteiten worden geacht te controleren 
of het teruggewonnen water voldoet aan de 
voorwaarden die in de vergunning zijn 
vastgelegd. In geval van niet-naleving 
dienen zij de exploitant van de 
waterterugwinningsinstallatie op te dragen 
de maatregelen te treffen die nodig zijn om 
naleving te waarborgen. De exploitanten 
van waterterugwinningsinstallaties dienen 
onmiddellijk alle levering van 
teruggewonnen water te staken zodra niet-
naleving een significant risico voor het 
milieu of de gezondheid van de mens 
inhoudt. De bevoegde autoriteiten moeten 
nauw samenwerken met de landbouwers, 
teneinde het hergebruik van 
teruggewonnen afvalwater te 
vergemakkelijken.
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Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Teneinde de praktijk van 
hergebruik van naar behoren gezuiverd 
afvalwater zoveel mogelijk uit te bouwen 
en te bevorderen, is het nodig dat de 
Europese Unie onderzoek en ontwikkeling 
ter zake via het programma Horizon 
Europa ondersteunt om voor een 
duidelijke verbetering van de 
betrouwbaarheid van naar behoren 
gezuiverd afvalwater en levensvatbare 
gebruiksmethoden te zorgen.

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 ter) Deze verordening heeft tot 
doel duurzaam gebruik van water aan te 
moedigen. In dit opzicht moet de 
Commissie zich ertoe verbinden de 
programma's van de Unie, met inbegrip 
van het LIFE-programma, te benutten om 
lokale initiatieven voor hergebruik van 
naar behoren gezuiverd afvalwater te 
ondersteunen.

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening beoogt te 
waarborgen dat teruggewonnen water 
veilig is voor het bedoelde gebruik, zodat 
in de hele Unie op gecoördineerde wijze 

2. Deze verordening beoogt te 
waarborgen dat teruggewonnen water 
veilig is voor het bedoelde gebruik, zodat 
in de hele Unie op gecoördineerde wijze 
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een hoog niveau van bescherming van het 
milieu en de gezondheid van mensen en 
dieren wordt gewaarborgd, waterschaarste 
en de daaruit voortvloeiende druk op 
watervoorraden worden aangepakt, en 
tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de 
doelmatige werking van de interne markt.

het hoogst mogelijke niveau van 
bescherming van het milieu en de 
gezondheid van mensen en dieren wordt 
gewaarborgd, waterschaarste en de daaruit 
voortvloeiende druk op watervoorraden 
worden aangepakt, en tegelijkertijd wordt 
bijgedragen aan de doelmatige werking van 
de interne markt.

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening beoogt 
grootverbruikers van water, waaronder 
landbouwers, aan te moedigen om 
duurzame praktijken voor watergebruik te 
ontwikkelen, die waterbesparend zijn.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Deze verordening beoogt de 
toepassing van praktijken voor 
watergebruik mogelijk te maken om 
klimaatveranderingsvraagstukken aan te 
pakken.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. "teruggewonnen water": stedelijk 
afvalwater dat is gezuiverd in 
overeenstemming met de voorschriften van 
Richtlijn 91/271/EEG en dat het resultaat is 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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van verdere zuivering in een 
waterterugwinningsinstallatie;

   

Motivering

De termen "station" (Engels "plant") en "installatie" (Engels "facility") moeten worden 
geharmoniseerd in de milieuwetgeving van de EU. Een installatie voor de terugwinning van 
water kan een onderdeel zijn van het waterzuiveringsstation en kan door een andere 
exploitant worden beheerd.

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. "waterterugwinningsinstallatie": 
een stedelijke 
afvalwaterzuiveringsinstallatie of andere 
installatie die zorgt voor een verdere 
zuivering van stedelijk afvalwater en 
voldoet aan de voorschriften van Richtlijn 
91/271/EEG teneinde water te produceren 
dat geschikt is voor een van de in bijlage I, 
deel 1, bij deze verordening omschreven
toepassingen;

6. "waterterugwinningsinstallatie": 
een stedelijk afvalwaterzuiveringsstation 
dat of andere installatie die zorgt voor een 
verdere zuivering van stedelijk afvalwater 
en voldoet aan de voorschriften van 
Richtlijn 91/271/EEG teneinde
teruggewonnen water te produceren dat 
geschikt is voor een van de in bijlage I, 
deel 1, bij deze verordening omschreven 
toepassingen;

(De vervanging van de term 
"waterzuiveringsinstallatie" door 
"waterzuiveringsstation" is van toepassing 
op de gehele tekst. Let wel: in het Engels 
blijft de corresponderende term "water 
treatment plant" ongewijzigd, maar wordt 
de term "reclamation plant" vervangen 
door "reclamation facility"; zie de 
motivering voor een beter begrip. Bij 
aanneming van dit amendement moet deze 
wijziging in de gehele tekst worden 
doorgevoerd.)

Motivering

De termen "station" (Engels "plant") en "installatie" (Engels "facility") moeten worden 
geharmoniseerd in de milieuwetgeving van de EU. Een installatie voor de terugwinning van 
water kan een onderdeel zijn van het waterzuiveringsstation en kan door een andere 
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exploitant worden beheerd.

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. "exploitant van een 
waterterugwinningsinstallatie": een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die 
een waterterugwinningsinstallatie 
exploiteert;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Motivering

De termen "station" (Engels "plant") en "installatie" (Engels "facility") moeten worden 
geharmoniseerd in de milieuwetgeving van de EU. Een installatie voor de terugwinning van 
water kan een onderdeel zijn van het waterzuiveringsstation en kan door een andere 
exploitant worden beheerd.

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. "nalevingspunt": 
uitstroomopening van de 
waterterugwinningsinstallatie;

Motivering

De definitie van de term "nalevingspunt" moet aan het artikel "Definities" worden 
toegevoegd, in overeenstemming met de omschrijving ervan in artikel 4.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 11 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 ter. "microverontreiniging": 
ongewenste stof die bij zeer lage 
concentraties waarneembaar is in het 
milieu, overeenkomstig bijlage VIII bij 
Richtlijn 2000/60/EG;

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 1 – punt 11 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 quater. "distributeur van 
teruggewonnen water": natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die 
verantwoordelijk is voor de distributie van 
teruggewonnen water of de exploitatie van 
het net.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichtingen van exploitanten van 
waterterugwinningsinstallaties ten aanzien 
van waterkwaliteit

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van 
waterterugwinningsinstallaties zorgen 
ervoor dat teruggewonnen water dat is 
bestemd voor gebruik zoals omschreven in 
bijlage I, deel 1, bij de uitstroomopening 

1. Exploitanten van 
waterterugwinningsinstallaties zorgen er 
bij het nalevingspunt voor dat 
teruggewonnen water dat is bestemd voor 
gebruik zoals omschreven in bijlage I, 
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van de waterterugwinningsinstallatie (het 
nalevingspunt), voldoen aan het volgende:

deel 1, voldoet aan het volgende:

Motivering

Om in overeenstemming te zijn met de voorgestelde definities.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) alle eventuele aanvullende 
voorwaarden ten aanzien van 
waterkwaliteit die door de bevoegde 
autoriteit in de relevante vergunning 
worden gesteld, overeenkomstig artikel 7, 
lid 3, onder b) en c).

b) alle eventuele gegronde 
aanvullende voorwaarden ten aanzien van 
waterkwaliteit die door de bevoegde 
autoriteit in de relevante vergunning 
worden gesteld, overeenkomstig artikel 7, 
lid 3, onder b) en c).

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Teneinde naleving van de in lid 1 
vermelde eisen en voorwaarden te 
waarborgen, zorgt de exploitant van de 
waterterugwinningsinstallatie ervoor dat de 
waterkwaliteit wordt gemonitord, met 
inachtneming van:

2. Teneinde naleving van de in lid 1 
vermelde eisen en voorwaarden te 
waarborgen, zorgt de betrokken exploitant 
van de waterterugwinningsinstallatie 
ervoor dat de waterkwaliteit wordt 
gemonitord, met inachtneming van:

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zodra het water het nalevingspunt 
is gepasseerd, is de kwaliteit van het water 
niet langer de verantwoordelijkheid van 
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de exploitant van de 
waterterugwinningsinstallatie, maar 
wordt het de verantwoordelijkheid van de 
volgende partij in de keten voor 
hergebruik van water.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Exploitanten van 
waterterugwinningsinstallaties voeren in 
het kader van de productie en levering van 
teruggewonnen water risicobeheer uit in 
overleg met:

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de exploitant van de stedelijke 
waterzuiveringsinstallatie(s), die water 
levert aan een 
waterterugwinningsinstallatie, indien deze 
een andere is dan de exploitant van de 
waterterugwinningsinstallatie;

a) de exploitant van het/de stedelijke 
waterzuiveringsstation(s), die water levert 
aan een waterterugwinningsinstallatie, 
indien deze een andere is dan de exploitant 
van de waterterugwinningsinstallatie;

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) distributeur(s) van teruggewonnen 
water;
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Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) alle eventuele overige partijen die 
de exploitant van de 
waterterugwinningsinstallatie relevant acht.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De exploitant van de 
waterterugwinningsinstallatie stelt op basis 
van de in bijlage II vermelde belangrijkste 
risicobeheertaken een risicobeheerplan 
voor hergebruik van water op. In het 
risicobeheerplan voor hergebruik van water 
worden eventueel, in aanvulling op de in 
bijlage I vermelde eisen, nadere vereisten 
voorgesteld voor zover nodig om eventuele 
risico's verder te verlagen, en worden onder 
meer gevaren, risico's en aangewezen 
preventiemaatregelen geïdentificeerd.

2. De betrokken exploitant van de 
waterterugwinningsinstallatie stelt op basis 
van de in bijlage II vermelde belangrijkste 
risicobeheertaken waarvoor hij 
verantwoordelijk is een risicobeheerplan 
voor hergebruik van water op.

In het risicobeheerplan voor hergebruik 
van water worden eventueel, in aanvulling 
op de in bijlage I vermelde eisen, nadere 
vereisten voorgesteld voor zover nodig om 
eventuele risico's verder te verlagen, en 
worden onder meer gevaren, risico's en 
aangewezen preventiemaatregelen 
geïdentificeerd.

De exploitant van de 
waterterugwinningsinstallatie stelt de 
eindgebruiker op de hoogte zodra 
voldoende informatie is verzameld.

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
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Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien het soort te irrigeren gewas 
bestemd is om in verschillende vormen op 
de markt te worden gebracht en onder 
meerdere kwaliteitsklassen voor gezuiverd 
water valt, is de exploitant van de 
waterterugwinningsinstallatie verplicht de 
landbouwer water van de hoogste 
kwaliteitsklassen te leveren.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De nationale autoriteiten voor 
watervoorziening organiseren samen met 
de Commissie gespecialiseerde 
opleidingen en informatiebijeenkomsten 
voor het personeel van nationale 
agentschappen dat verantwoordelijk zal 
zijn voor de beoordeling van de 
vergunningsaanvragen van exploitanten;
bij wijze van alternatief verbindt de 
Commissie zich ertoe informatiebrochures 
en eventueel online-informatie 
betreffende de voorschriften en eisen 
inzake minimumnormen voor het 
hergebruik van water op te stellen en 
onder de nationale autoriteiten te 
verspreiden.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis

Distributie van teruggewonnen water
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1. Voor elke distributie van 
teruggewonnen water dat is bestemd voor 
gebruik zoals omschreven in bijlage I, 
deel 1, geldt een vergunningsplicht.

2. De bevoegde autoriteit neemt binnen 
drie maanden na ontvangst van de 
aanvraag een besluit over het al of niet 
verlenen van de vergunning.

3. De vergunning omvat alle 
noodzakelijke voorwaarden en 
maatregelen die in de risicobeoordeling 
zijn vastgesteld met het oog op veilige 
distributie van teruggewonnen water aan 
de eindgebruiker, overeenkomstig 
artikel 6. 

4. De vergunning wordt regelmatig, en ten 
minste om de vijf jaar, herzien en zo nodig 
aangepast. 

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit controleert
of het teruggewonnen water op het 
nalevingspunt voldoet aan de voorwaarden 
die in de vergunning zijn vastgelegd. Bij de 
nalevingscontrole wordt gebruik gemaakt
van:

1. Voordat er een vergunning wordt 
verleend, controleert de bevoegde 
autoriteit of het teruggewonnen water op 
het nalevingspunt voldoet aan de 
voorwaarden die in de vergunning zijn 
vastgelegd. Bij de nalevingscontrole wordt 
gebruikgemaakt van: 

Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In geval van niet-naleving zal de 
bevoegde autoriteit van de exploitant van 
de waterterugwinningsinstallatie eisen 
onverwijld alle nodige maatregelen te 

2. Indien na de verlening van een 
vergunning wordt vastgesteld dat sprake is
van niet-naleving, eist de bevoegde 
autoriteit van de exploitant van de 
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treffen om de naleving te herstellen. waterterugwinningsinstallatie dat hij de 
levering van teruggewonnen water stopzet 
totdat de nodige maatregelen zijn getroffen
om de naleving te herstellen, en dat hij de 
distributeurs van teruggewonnen water en 
eindgebruikers die potentieel getroffen 
zijn op de hoogte stelt van de situatie.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Indien niet-naleving een beduidend 
risico voor het milieu of de gezondheid van 
de mens met zich meebrengt, staakt de 
exploitant van de 
waterterugwinningsinstallatie onmiddellijk 
alle verdere levering van het 
teruggewonnen water totdat de bevoegde 
autoriteit heeft vastgesteld dat de naleving 
is hersteld.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien er zich een incident voordoet 
dat de naleving van de in de vergunning 
besloten voorwaarden in gevaar brengt, 
stelt de exploitant van de 
waterterugwinningsinstallatie de bevoegde 
autoriteit en de potentieel getroffen
eindgebruiker(s) hiervan onmiddellijk op 
de hoogte en verstrekt hij de bevoegde 
autoriteit de informatie die nodig is om de 
gevolgen van een dergelijk incident te 
kunnen beoordelen.

4. Indien er zich een incident voordoet 
dat de naleving van de in de vergunning 
besloten voorwaarden in gevaar brengt, 
stelt de exploitant van de 
waterterugwinningsinstallatie de bevoegde 
autoriteit en alle distributeurs van 
teruggewonnen water en de
eindgebruiker(s) hiervan onmiddellijk op 
de hoogte en verstrekt hij de bevoegde 
autoriteit de informatie die nodig is om de 
gevolgen van een dergelijk incident te 
kunnen beoordelen.
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Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 852/2004 inzake de algemene regels 
die van toepassing zijn op de exploitanten 
van levensmiddelenbedrijven, die gaat 
over de productie, verwerking, distributie 
en het op de markt brengen van voor 
menselijke consumptie bestemde 
levensmiddelen, stellen de bevoegde 
autoriteiten de gebruiker in kennis van 
het maximale nutriëntgehalte in het 
geleverde naar behoren gezuiverde 
afvalwater, zodat de landbouwer zich 
ervan kan vergewissen dat het maximale 
nutriëntgehalte als vastgelegd in de EU-
regelgeving ter zake wordt gerespecteerd.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Om de tien jaar of telkens wanneer 
de situatie dit vereist, herbeoordeelt de 
Commissie de minimumkwaliteitsnormen 
voor teruggewonnen water op basis van 
studies die bij voorkeur in de EU en niet 
in derde landen zijn verricht.

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) uitgevoerde experimenten, met 
name inzake het gebruik van 
zuiveringsslib en 
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methaniseringseffluenten in de landbouw.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de toenemende aanwezigheid van 
microverontreinigingen en nieuwe 
"opkomende" stoffen in hergebruikt 
water.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij is van toepassing met ingang van ... 
[één jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

Zij is van toepassing met ingang van ... 
[twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze richtlijn].

Motivering

Gezien het aantal aanpassingen die de bestaande installaties moeten realiseren om aan de 
verordening te voldoen, inzake de verbetering van de bestaande apparatuur, de wijziging van 
de exploitatie en vooral de uitvoering van de risicobeoordeling en de opstelling van het 
risicobeheerplan en de toekenning van verantwoordelijkheden, moet de voorgestelde periode 
van één jaar tot ten minste twee jaar worden uitgebreid om de naleving mogelijk te maken.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het systeem voor waterhergebruik 
omschrijven, vanaf het punt waar het 
afvalwater de stedelijke 
waterzuiveringsinstallatie binnenkomt tot 
het gebruikspunt, inclusief de oorsprong 

1. Het systeem voor waterhergebruik 
omschrijven, vanaf het punt waar het 
afvalwater het stedelijke 
waterzuiveringsstation binnenkomt tot het 
gebruikspunt, inclusief de oorsprong van 
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van het afvalwater, de zuiveringsstappen 
en -technologieën in de 
waterterugwinningsinstallatie, de aanvoer-
en opslaginfrastructuur, het beoogd 
gebruik, de gebruikslocatie en de te leveren 
hoeveelheden teruggewonnen water. Het 
doel van deze taak is een gedetailleerde 
beschrijving te geven van het volledige 
systeem voor waterhergebruik.

het afvalwater, de zuiveringsstappen en -
technologieën in de 
waterterugwinningsinstallatie, de aanvoer-, 
distributie- en opslaginfrastructuur, het 
beoogd gebruik, de gebruikslocatie en de te 
leveren hoeveelheden teruggewonnen 
water. Het doel van deze taak is een 
gedetailleerde beschrijving te geven van 
het volledige systeem voor 
waterhergebruik.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 4 – alinea 2 – letter b – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i. bevestiging van de aard van de 
gevaren, in voorkomend geval met 
inbegrip van de dosis-reactieverhouding;

i. bevestiging van de aard van de 
gevaren, in voorkomend geval met 
inbegrip van de dosis-reactieverhouding, in 
samenwerking met de 
gezondheidsautoriteiten;

Motivering

Onderzoek inzake de dosis-reactieverhouding en risicobeoordeling vereist bepaalde 
vaardigheden, kennis en gegevens die de gezondheidsautoriteiten in de lidstaten ter 
beschikking kunnen stellen.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lid 4 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een beoordeling van risico's voor 
de gezondheid van dieren.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lid 4 – alinea 3 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) dat beschermde waterwingebieden 
voldoen aan de vereisten van Richtlijn 
98/83/EG van de Raad40;

b) dat beschermde waterwingebieden 
voldoen aan de vereisten van Richtlijn 
98/83/EG van de Raad40, onder meer met 
betrekking tot hormonen, geneesmiddelen 
en microplastics;

__________________ __________________

40 Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 
3 november 1998 betreffende de kwaliteit 
van voor menselijke consumptie bestemd 
water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32).

40 Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 
3 november 1998 betreffende de kwaliteit 
van voor menselijke consumptie bestemd 
water (PB L 330 van 5.12.1998, blz. 32).

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lid 4 – alinea 3 – letter m bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

m bis) dat vervuiling en 
gezondheidseffecten als gevolg van 
hormoonontregelende stoffen worden 
voorkomen, overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1107/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis;

__________________

1 bis Verordening (EG) nr. 1107/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 betreffende het op de 
markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen (PB L 309 
van 24.11.2009, blz. 1). 

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lid 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) pesticiden; b) pesticiden, waaronder 
hormoonontregelende stoffen;



AD\1171160NL.docx 33/36 PE626.778v02-00

NL

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lid 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) farmaceutische producten; d) farmaceutische producten en 
hormonen;

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lid 5 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) andere, zorgwekkend wordende 
stoffen;

e) andere, zorgwekkend wordende 
stoffen, zoals microplastics;

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lid 6 – tabel 1 – rij 2 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Varkens mogen niet worden blootgesteld 
aan diervoeder dat is geïrrigeerd met 
teruggewonnen water tenzij er voldoende 
gegevens beschikbaar zijn die erop wijzen 
dat de risico's voor een specifiek geval 
beheersbaar zijn.

- Voedselproducerende dieren mogen niet 
worden blootgesteld aan diervoeder dat is 
geïrrigeerd met teruggewonnen water 
tenzij er voldoende gegevens beschikbaar 
zijn die erop wijzen dat de risico's voor een 
specifiek geval beheersbaar zijn. 

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lid 6 – tabel 1 – rij 3 – kolom 2 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- Melkvee buiten het weiland houden 
totdat het weiland droog is.

- Melkvee vijf dagen na de laatste irrigatie 
buiten het weiland houden.
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Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het strekt tot aanbeveling dat de exploitant 
van de waterterugwinningsinstallatie een 
kwaliteitsbeheersysteem volgens ISO 9001 
of gelijkwaardig opzet en in stand houdt.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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