
Cím    

  
Nyilvános konzultáció az újrafelhasznált vízre vonatkozó uniós minőségi 

minimumkövetelmények meghatározásával kapcsolatos szakpolitikai 

lehetőségekről 

Szakpolitikai terület(ek)  

  Mezőgazdaság, éghajlat-politika, környezetvédelem, élelmiszer-biztonság, belső 

piac, ipar, vállalkozás- és kkv-politika, közegészségügy, kereskedelem 

Célcsoport(ok)  

  A konzultációs folyamat során minden uniós polgár és szervezet közreműködésére 

számítunk. 

A konzultáció időtartama  

                          A konzultáció 2016. október 28-tól 2017. január 27-ig tart.  

A konzultáció célja   

  Az Európai Bizottság azért indítja ezt a konzultációt, mert képet szeretne kapni 

arról, hogyan vélekednek az érdekelt felek és a polgárok az újrafelhasznált vízre 

vonatkozó uniós minőségi minimumkövetelmények meghatározásával kapcsolatos 

szakpolitikai lehetőségekről. 

A konzultáció konkrét céljai a következők: 

 olyan adatok és információk begyűjtése, amelyekre nem lehet szert tenni 

másodelemzés, azaz korábban, más kutatási céllal gyűjtött adatok 

újraelemzése és -rendszerezése révén, valamint olyan járulékos információk 

beszerzése, amelyek segítenek megállapítani, hogy milyen előnyök 

származhatnak az Európai Unióban a víz-újrafelhasználás előmozdításából, 

illetve milyen akadályokba ütközhet ez;  

 tájékoztatás, visszajelzések összegyűjtése, továbbá lehetőség biztosítása az 

érintettek széles körének arra, hogy kifejtsék véleményüket és ismertessék 

benyomásaikat arról, hogy az újrafelhasznált vízre vonatkozó uniós minőségi 

minimumkövetelmények mennyire érik el a tőlük várt célokat, és azokat 

hogyan lehetne tökéletesíteni.  

Kérjük, látogasson el a kezdeményezés honlapjára, ahol részletesen ismertetjük, 

hogy az Európai Bizottság milyen intézkedéseket dolgoz ki a tisztított szennyvíz 

újrafelhasználásának előmozdítására. 

Kérjük, olvassa el a konzultációhoz csatolt adatvédelmi nyilatkozatot, amelyben 

tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük válaszait és személyes adatait. 

Hogyan lehet részt venni a konzultációban? 

  A konzultációban az online kérdőív kitöltésével lehet részt venni. 

A kérdőív 23 hivatalos uniós nyelven érhető el. A válaszokat e nyelvek bármelyikén 

be lehet küldeni. Mivel azonban a fordítás esetenként több időt vesz igénybe, ha 

teheti, észrevételeit angol, francia, német, spanyol vagy olasz nyelven fogalmazza 

meg, így a Bizottság gyorsabban fel tudja dolgozni kérdőívét. 

Módszertani okokból valamennyi kérdésre kötelező válaszolni. Lehetőség van 

azonban a „nem tudom” válasz bejelölésére is. Ha pedig olyan választ kíván adni, 

amely eltér a bejelölhető opcióktól, válaszát kifejtheti a szabad szöveg 
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megfogalmazására szolgáló mezőben. 

A kérdőív kitöltését Ön bármikor megszakíthatja, és később folytathatja. A válaszok 

beküldése után lehetősége van a kitöltött kérdőív letöltésére. 

Véleménye mellett a kérdőíven néhány háttér-információt is meg kell adnia (az Ön 

nevét/az Ön által képviselt szervezet nevét, a szervezet vagy vállalkozás típusát és 

adott esetben az uniós átláthatósági nyilvántartásban kapott azonosító számát, 

valamint annak az országnak a nevét, ahol tevékenységét végzi). Felhívjuk a 

figyelmét arra, hogy válaszainak feldolgozása érdekében kötelező megadnia ezeket 

az adatokat. Ennek ellenére – az Ön kérésére – válaszainak anonimizált formában 

történő közzétételére is módot biztosítunk (a további információkat lásd a személyes 

adatok védelméről szóló dokumentumban). 

A kérdőív megtekintése  

Referenciadokumentumok 

  
Bevezető hatásvizsgálat 

A tisztított szennyvíz újrafelhasználásának elősegítése 

Jelentés a víz újrafelhasználásáról szóló előző nyilvános konzultációról  

A felelős szervezeti egység elérhetősége 

  Directorate-General Environment – Unit C1 (Környezetvédelmi 

Főigazgatóság – C1 egység) 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

European Commission 

Directorate-General Environment 

BU 9 – 4/173 

B-1049 Bruxelles/Brussel 

Belgium 

   

A hozzászólások megtekintése 

  Az európai átláthatósági kezdeményezés keretében a Bizottság felkéri a nyilvános 

konzultációban részt venni kívánó szervezeteket (civil szervezeteket, szakmai 

szövetségeket, vállalkozásokat stb.), hogy az átláthatósági nyilvántartásban való 

regisztráció és a vonatkozó magatartási kódex elfogadása révén szolgáltassanak 

adatokat a Bizottság és a nyilvánosság számára arról, hogy milyen csoportokat és 

milyen ügyeket képviselnek, mik a céljaik, illetve milyen a finanszírozási hátterük 

és a szervezeti felépítésük. 

 Ha szervezete már szerepel az átláthatósági nyilvántartásban, kérjük, adja 

meg azonosító számát. Ebben az esetben úgy tekintjük, hogy az Ön által 

megfogalmazott észrevételek a szervezet véleményét tükrözik. 

 Ha az Ön szervezete még nem szerepel a nyilvántartásban, ide kattintva 

regisztrálhatja. A regisztráció után térjen vissza erre az oldalra a válasz 
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beküldéséhez. 

A konzultáció keretében beérkezett válaszok elemzése során a nyilvántartásban nem 

szereplő szervezetek válaszait egyéni észrevételként fogjuk kezelni (kivéve, ha az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés európai szociális párbeszédről szóló 

154–155. cikkének rendelkezései értelmében érdekképviseleti szervezetnek 

minősülnek). 

A konzultáció eredménye és a további lépések 

  A Bizottság fontos feladatának tartja, hogy visszajelzést adjon a konzultációkról. A 

konzultáció eredményéről a Bizottság rövid, tényszerű összefoglalást és összegző 

jelentést készít, melyet az értékelésről szóló weboldalon lehet majd megtekinteni. 

A személyes adatok védelme  

  A nyilvános konzultáció keretében beérkezett hozzászólásokat a Bizottság a 

kérdőíven megadott személyes adatokkal együtt közzéteszi honlapján, kivéve, ha a 

konzultáció résztvevője kijelenti, hogy az általa adott válaszok közzétételéhez 

egyáltalán nem, vagy csak akkor járul hozzá, ha azok anonimizált formában 

jelennek meg (lásd: kérdőív). Fontos, hogy a konzultáció résztvevői elolvassák a 

személyes adatok védelméről szóló bizottsági weboldalon található információkat és 

a konzultációhoz kapcsolódó egyedi adatvédelmi nyilatkozatot, amely tájékoztatást 

nyújt a személyes adatok és a válaszok kezelésének módjáról. 

A kérdőív több lehetőséget kínál a válaszadó számára adatainak közzétételével 

kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a választott lehetőségtől függetlenül 

az Ön válaszai dokumentum-hozzáférés iránti kérelem tárgyát képezhetik az 

1049/2001/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően. Ebben az esetben a kérelem 

elbírálására a rendeletben előírt feltételeknek és a vonatkozó adatvédelmi 

szabályoknak megfelelően kerül sor. 

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat 

A weboldal angolul és 22 másik hivatalos uniós nyelven érhető el: 

BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL - 

PT - RO - SK - SL - SV. 
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