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Objectiu general
- Abordar l’escassedat d’aigua en tota la UE mitjançant l’ús d’aigua
recuperada per a reg agrícola
- Contribueix a l’economia circular i a l’adaptació al canvi climàtic
- Protegeix la salut humana i animal i l’ambient
- S’estableixen requisits mínims per a
- la qualitat de l’aigua recuperada (4 classes)
- el control del compliment (condicions)
en combinació amb l’harmonització dels elements clau de la gestió de riscs
A destacar
•
•
•
•
•

Canvi de nom: de regenerada a recuperada
Acrònims de moda: EC i CC
3 aspectes: salut humana i animal, i ambient
Consideracions econòmiques
GESTIÓ DE RISCS

Usos
Reg agrícola
- Conreu d’aliments que es consumeixen crus; és a dir els destinats
al consum humà en estat cru o transformats
- Conreu d’aliments que es consumeixen transformats, és a dir,
els destinats al consum humà després d’un procés de tractament
(és a dir, cocció o tractament industrial posterior)
- Conreus no alimentaris, els no destinats al consum humà (e.g pastures i
farratges, fibres, conreus ornamentals, conreu de llavors, conreus
energètics i gespa)
Es podrà utilitzar per a usos addicionals (com indústria, finalitats ambientals
i recreatives)

Permet als Estats Membre adoptar una decisió segons la qual la
reutilització de l’aigua per al reg agrícola no és adient en una o
diverses de les demarcacions de les conques hidrogràfiques o parts
d’elles
Els Estats Membre que no tenen previst practicar la reutilització de
l’aigua pel reg agrícola no estan obligats a aplicar les disposicions
del Reglament
La clàusula discrecional estableix les modalitats per garantir que
els Estats Membre justifiquin com cal les seves decisions, les
revisin quan calgui, almenys cada 6 anys, i les presentin a la
Comissió per raons de transparència

L'objectiu del Reglament es facilitar la reutilització de l ’aigua pel reg
agrícola sempre que sigui adient i rentable
Flexible: garanteix la possibilitat que els Estats Membre que no
practiquen la reutilització de l’aigua pel reg agrícola, apliquin les
seves normes quan decideixin introduir aquest risc en condicions
pràctiques en una fase posterior
Obliga als Estats Membre a prendre les seves decisions de que la
reutilització de l’aigua no es adient pel reg agrícola a disposició del
públic en línia o per altres medis
Economia
Comunicació en línia

- manté un equilibri entre
• el desig del “Consejo” de deixar suficient marge de maniobra
als Estats Membre que practiquen la reutilització de l’aigua
per reg agrícola
• l’objectiu del Parlament d’establir un cert nivell
d’harmonització de la reutilització de l’aigua pel reg agrícola
a la UE

Massa temps per emetre aquesta disposició (lluites internes)
Diferencia entre els que reutilitzen i els que no
Harmonització (lliure mercat de productes agrícoles)

El text transaccional

- proporciona flexibilitat per a elegir com organitzar
administrativament els sistemes de reutilització de l’aigua,
- garanteix al mateix temps una protecció suficient de la salut
humana i animal i de l’ambient
- flexibilitat per a definir responsabilitats dels agents (stakeholders)

Únic punt de compliment
- Punt en que un operador d’instal·lacions de recuperació
subministra l’aigua recuperada al següent actor de la cadena
Punt exacte de compliment en el permís

Molt important des del punt de vista legal
Gran rellevància tècnica (pels operadors)

Es responsabilitat de l’autoritat competent determinar que, el
compliment de la reutilització de l’aigua, s’estableixi seguint els
procediments definits en el Pla de Gestió de Riscos de Reutilització
de l’Aigua
Autoritats competents/pertinents: responsables en matèria d’aigua
i sanitat
Amb una redacció horrible (no en anglès), apareix el
PLAN DE GESTION DE RIESGOS DE REUTILIZACIÓN DEL AGUA
(PGRRA)
Equival a un PSS?

Es preveu una millor harmonització de les normes aplicables als
sistemes de reutilització d’aigua a la UE
Es produirà una harmonització més gran:
- dels actes delegats per a adaptar, al progrés tècnic i científic, els
elements clau de la gestió del risc
- dels actes delegats que complementen el Reglament per tal
d’establir especificacions tècniques de gestió de riscos

El risc rep atenció especial
Calen especificacions tècniques

La Comissió, en consulta amb els Estats Membre, establirà directrius
per tal de recolzar l’aplicació en la pràctica del Reglament en un
termini de dos anys a partir de la data d’entrada en vigor del present
Reglament
S’ha de comunicar al sol·licitant d’un premis la data prevista d’una
decisió sobre la sol·licitud en un termini de 12 mesos

- L’harmonització es millora mitjançant la definició única d’un permís

Comencen a aparèixer terminis

Data d'aplicació en tres anys després de l’entrada en vigor del
Reglament
Altres terminis :
- actualització de la informació sobre la reutilització de l’aigua cada
2 anys
- creació i publicació d’un conjunt de dades amb informació sobre
el seguiment i l’aplicació en un termini de 6 anys
- re-avaluació del Reglament i la seva aplicació en un termini de 8
anys
- notificació de com es faran les sancions en un termini de 4 anys

Acord provisional:
- Es manté l’enfocament multibarrera del “Consejo”
- Els EM podran adaptar les campanyes d’informació i
sensibilització a l’escala de la reutilització de l’aigua
·
- L’accés a la justícia no figura en el cos del text, sinó que es fa
referència a un nou considerant (22), com és el cas de
la
Directiva sobre plàstics d’un sol ús; els annexos tècnics I i II
estan acordats com a lleugerament modificats per
l’enfocament general;
·
L’esmena 134 del Parlament, que proposava la introducció de la
responsabilitat per a l’operador de la instal·lació de recuperació
en cas d’incompliment, no figura en el text transaccional

Concepte de barrera múltiple
Informació i sensibilització

