
Pavadinimas    

  
Viešos konsultacijos dėl politikos galimybių Europos Sąjungoje nustatyti 

pakartotinai naudojamo vandens būtiniausius kokybės reikalavimus 

Politikos sritis (-ys)  

  Žemės ūkis, klimato politika, aplinka, maisto sauga, vidaus rinka, pramonė, 

verslumas, mažosios ir vidutinės įmonės, visuomenės sveikata, prekyba 

Tikslinė (-ės) grupė (-ės)  

  Šiose konsultacijose gali dalyvauti visi piliečiai ir organizacijos. 

Konsultacijų laikotarpis  

                          Nuo 2016 10 28 iki 2017 01 27  

Konsultacijų tikslas   

  Šias konsultacijas Europos Komisija pradeda tam, kad surinktų suinteresuotųjų šalių 

ir piliečių nuomones, kokios politikos galimybės nustatyti būtiniausius pakartotinai 

naudojamo vandens kokybės reikalavimus. 

Konsultacijų tikslai: 

 surinkti informaciją ir duomenis, kurių neįmanoma gauti iš nagrinėjamų 

dokumentų ir iš papildomų įrodymų šaltinių, apie didesnio pakartotinio 

vandens naudojimo Europos Sąjungoje naudą ir tokiam naudojimui kylančias 

kliūtis;  

 informuoti ir suteikti galimybę išsakyti nuomonę, kad įvairios 

suinteresuotosios šalys galėtų išsakyti požiūrį, nuomones ir pateikti įžvalgų 

apie pakartotinai naudojamo vandens būtiniausius Europos Sąjungos 

kokybės reikalavimus.  

Prašome apsilankyti šiai iniciatyvai skirtoje interneto svetainėje, kurioje plačiau 

aprašytos Europos Komisijos rengiamos priemonės didesniam pakartotiniam 

vandens naudojimui skatinti. 

Raginame susipažinti su pareiškimu apie privatumo apsaugą, pridėtu prie šių 

konsultacijų. Jame informuojama, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir 

atsakymai. 

Nuomonės teikimo tvarka 

  Nuomonę galite pateikti užpildydami internetinį klausimyną. 

Klausimynas pateikiamas 23 oficialiosiomis ES kalbomis. Atsakymus galima teikti 

bet kuria iš šių kalbų. Atsižvelgdami į tai, kad kai kuriomis kalbomis pateiktų 

atsakymų vertimas gali užtrukti, siūlome atsakymus rašyti anglų, ispanų, italų, 

prancūzų arba vokiečių kalbomis, nes tada Komisija galėtų greičiau su jais 

susipažinti. 

Dėl metodinių priežasčių privaloma atsakyti į visus klausimus. Tačiau yra galimybė 

pasirinkti atsakymą „nežinau“. Be to, laisvos formos teksto laukeliuose galite įrašyti 

savo variantą, o ne tik pasirinkti vieną iš pateiktų atsakymų. 

Bet kuriuo metu galite padaryti pertrauką ir pratęsti vėliau. Pateikę atsakymus galite 

parsisiųsdinti jų kopiją. 

http://ec.europa.eu/environment/water/reuse-actions.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/reuse-actions.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/reuse-actions.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WaterReusepublicconsult?surveylanguage=LT


Kai teiksite nuomonę, jūsų bus paprašyta nurodyti informaciją apie save (savo vardą 

ir pavardę arba organizacijos pavadinimą, organizacijos arba įmonės rūšį, 

registracijos ES skaidrumo registre numerį, jei turite, taip pat šalį, kurioje vykdote 

veiklą). Atkreipiame dėmesį, kad visa ši informacija yra būtina, kad jūsų atsakymas 

būtų apdorotas. Tačiau jūs vis tiek galite pasirinkti, kad jūsų atsakymas būtų 

skelbiamas anonimiškai (žr. dalį apie asmens duomenų apsaugą). 

Klausimyno peržiūra  

Pagalbiniai dokumentai 

  
Įžanginis poveikio vertinimas 

Pakartotinio vandens naudojimo skatinimas Europos Sąjungoje 

Ankstesnių viešų konsultacijų pakartotinio vandens naudojimo klausimais ataskaita  

Atsakingos tarnybos kontaktiniai duomenys 

  Aplinkos generalinio direktorato C1 skyrius 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

European Commission 

Directorate-General Environment 

BU 9 – 4/173 

B-1049 Bruxelles 

Belgium 

   

Atsakymų peržiūra 

  Pagal Europos skaidrumo iniciatyvą Komisija prašo viešosiose konsultacijose 

norinčių dalyvauti organizacijų (įskaitant nevyriausybines organizacijas, verslo 

asociacijas, įmones ir pan.) pateikti Komisijai ir visuomenei informacijos apie tai, 

kam jos atstovauja, kokie jų tikslai, finansavimas ir organizacinė struktūra, 

užsiregistruojant Skaidrumo registre ir įsipareigojant laikytis jo elgesio kodekso. 

 Jei jūsų organizacija įregistruota registre, klausimyne nurodykite 

registracijos numerį. Tada bus laikoma, kad jūsų atsakymai atspindi jūsų 

organizacijos nuomonę. 

 Jei jūsų organizacija neužregistruota, galite užsiregistruoti dabar. Po to 

grįžkite į šį puslapį ir pateikite savo, kaip įregistruotos organizacijos, 

nuomonę. 

Nagrinėjant atsakymus į klausimus, neregistruotų respondentų atsakymai bus 

laikomi individualiai pateiktomis nuomonėmis (išskyrus atvejus, kai respondentai 

pripažinti suinteresuotųjų subjektų atstovais pagal Sutarties nuostatas; Europos 

socialinis dialogas, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 154–155 straipsniai). 

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai 

  Komisija įsipareigojo aptarti konsultacijų rezultatus. Vertinimo svetainėje bus 

paskelbtas trumpas faktinis šių konsultacijų rezultatų apibendrinimas, taip pat 

glausta apibendrinamoji ataskaita. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WaterReusepublicconsult?surveylanguage=LT
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_env_006_water_reuse_instrument_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/BIO_Water%20Reuse%20Public%20Consultation%20Report_Final.pdf
mailto:ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu
http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm
http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/kallas/doc/joint_statement_register.pdf
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=lt


Asmens duomenų apsauga  

  Per šias viešas konsultacijas gauti atsakymai ir jūsų asmens duomenys bus paskelbti 

internete, nebent būsite nurodę, kad atsakymai turėtų būti skelbiami anonimiškai 

arba neskelbiami visai (žr. klausimyną). Svarbu perskaityti Komisijos svetainėje 

pateiktą informaciją apie asmens duomenų apsaugą ir prie šio konsultacinio 

dokumento pridedamą pareiškimą apie privatumo apsaugą, kuriame paaiškinta, kaip 

bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir nuomonės. 

Klausimyne galite rinktis vieną iš kelių jūsų duomenų skelbimo būdų. Prašome 

atkreipti dėmesį į tai, kad, nepriklausomai nuo pasirinkto varianto, dėl jūsų 

atsakymų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 gali būti teikiamas prašymas leisti 

susipažinti su dokumentais. Tokiais atvejais prašymas bus įvertintas pagal tame 

reglamente nustatytas sąlygas ir vadovaujantis taikomomis duomenų apsaugos 

taisyklėmis. 

Specialus pareiškimas apie privatumo apsaugą  

Svetainė pateikiama anglų kalba ir 22 kitomis oficialiosiomis ES kalbomis. 

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

PT - RO - SK - SL - SV. 

 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/Privacy_statement_public_consultation_water_reuse.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_bg.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_cs.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_da.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_de.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_el.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_et.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_fi.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_hr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_hu.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_it.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_lt.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_lv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_mt.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_nl.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_pl.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_pt.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_ro.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_sk.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_sl.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_sv.pdf

