
Nosaukums    

  
Sabiedriskā apspriešana par politikas iespējām noteikt minimālās kvalitātes 

prasības atkārtoti izmantojamam ūdenim Eiropas Savienībā 

Politikas joma(-as)  

  Lauksaimniecība, klimata politika, vide, pārtikas nekaitīgums, iekšējais tirgus, 

rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU, sabiedrības veselība, tirdzniecība 

Mērķgrupa(-as)  

  Šajā apspriešanā tiek aicināti piedalīties visi iedzīvotāji un organizācijas 

Apspriešanas periods  

                          No 28.10.2016. līdz 27.01.2017.  

Apspriešanas mērķis   

  Eiropas Komisija uzsāk šo apspriešanu, lai apkopotu ieinteresēto personu un 

iedzīvotāju viedokļus par politikas iespējām noteikt minimālās kvalitātes prasības 

atkārtoti izmantojamam ūdenim Eiropas Savienībā. 

Apspriešanas mērķi ir: 

 ievākt informāciju un datus, kas nav iegūstami ar dokumentu izpēti, un iegūt 

papildu pierādījumu avotus attiecībā uz ieguvumiem no ūdens atkārtotas 

izmantošanas turpmākas attīstīšanas Eiropas Savienībā un tās šķēršļiem;  

 informēt un nodrošināt atgriezenisko saiti, dodot plašam ieinteresēto personu 

lokam iespēju paust viedokli, atsauksmes un novērojumus par minimālajām 

kvalitātes prasībām atkārtoti izmantojamam ūdenim Eiropas Savienībā.  

Iniciatīvas tīmekļa vietnē var iegūt sīkāku informāciju par darbībām, ko Eiropas 

Komisija izstrādā, lai veicinātu ūdens atkārtotas izmantošanas attīstību Eiropas 

Savienībā. 

Aicinām izlasīt šai apspriešanai pievienoto paziņojumu par privātumu, lai uzzinātu, 

kā jūsu personas datus un viedokļus izmantos. 

Kā iesniegt atbildi 

  Šajā sabiedriskajā apspriešanā varat piedalīties, aizpildot tiešsaistes aptaujas anketu. 

Aptaujas anketa pieejama 23 oficiālajās ES valodās. Atbildes var sniegt jebkurā no 

šīm valodām. Ņemot vērā kavēšanos, ko varētu radīt iesniegto atbilžu tulkošana no 

dažām valodām, aicinām tās sniegt angļu, franču, vācu, spāņu un itāļu valodā, 

tādējādi palīdzot Komisijai ātrāk veikt aptaujas apstrādi. 

Metodisku iemeslu dēļ visi jautājumi ir obligāti. Tomēr varat sniegt atbildi "nezinu". 

Brīvā teksta lauki paredzēti gadījumiem, ja jūsu atbilde neatbilst nevienam no 

piedāvātajiem atbilžu variantiem. 

Atbilžu sesiju varat pārtraukt jebkurā brīdī, un turpināt vēlāk. Pēc atbilžu 

iesniegšanas varēsiet lejupielādēt aizpildītās anketas kopiju. 

Reizē ar atbildēm jums lūgs sniegt arī pamatinformāciju par sevi (privātpersonas 

vārdu, uzvārdu vai organizācijas nosaukumu, organizācijas vai uzņēmuma veidu, ES 

Pārredzamības reģistra ID numuru (tikai attiecīgā gadījumā), valsti, kurā veicat 

darbības). Ņemiet vērā, ka, lai jūsu atbildi varētu apstrādāt, visa minētā informācija 
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jāsniedz obligāti. Tomēr jums ir iespēja pieprasīt, lai jūsu atbilde tiktu publicēta 

anonīmi (skatīt sadaļu par personas datu aizsardzību). 

Skatīt aptaujas anketu 

Atsauces dokumenti 

  
Sākotnējais ietekmes novērtējums 

Ūdens atkārtotas izmantošanas veicināšana Eiropas Savienībā 

Ziņojums par iepriekšējo atklāto sabiedrisko apspriešanu par ūdens atkārtotu 

izmantošanu  

Atbildīgā dienesta kontaktinformācija 

  Directorate-General Environment – Unit C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

European Commission 

Directorate-General Environment 

BU 9 – 4/173 

B-1049 Bruxelles 

Belgium 

   

Iesniegtās atbildes 

  Eiropas pārredzamības iniciatīvas ietvaros Komisija aicina organizācijas (tostarp 

NVO, tirdzniecības asociācijas, uzņēmumus u. c.), kas vēlas piedalīties 

sabiedriskajās apspriešanās, sniegt Komisijai un sabiedrībai informāciju par to, ko 

tās pārstāv, par saviem mērķiem, finansējumu un struktūrām, reģistrējoties 

Pārredzamības reģistrā un parakstot tā rīcības kodeksu. 

 Ja jūs pārstāvat reģistrētu organizāciju, aptaujas anketā lūdzam norādīt 

organizācijas reģistrācijas numuru. Šādā gadījumā tiks uzskatīts, ka jūsu 

atbildes atspoguļo jūsu pārstāvētās organizācijas viedokli. 

 Ja jūsu organizācija vēl nav reģistrēta, jums ir iespēja reģistrēties tagad. Pēc 

tam atgriezieties šajā lapā, lai nosūtītu atbildes kā reģistrēta organizācija. 

Atbilžu analīzes laikā to respondentu atbildes, kuri nebūs reģistrējušies, tiks 

uzskatītas par privātpersonu atbildēm (izņemot, ja respondenti tiks atzīti par 

attiecīgām ieinteresētajām personām saskaņā ar Līguma noteikumiem (Eiropas 

sociālais dialogs, LESD 154.–155. pants)). 

Apspriešanas rezultāti un turpmākais 

  Komisija ir apņēmusies ziņot par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem. Izvērtēšanas 

tīmekļa vietnē tiks publicēts īss faktoloģisks kopsavilkums, kā arī īss kopsavilkuma 

ziņojums par apspriešanās rezultātiem. 

Personas datu aizsardzība  

  Sabiedriskajā apspriešanā saņemtās atbildes internetā tiks publicētas kopā ar jūsu 

personas datiem, izņemot, ja jūs norādīsiet, ka iesniegtās atbildes būtu jāpublicē 

anonīmi vai nebūtu jāpublicē vispār (skatīt aptaujas anketu). Lai uzzinātu, kā jūsu 
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personas datus un viedokļus izmantos, noteikti izlasiet Komisijas tīmekļa vietni par 

personas datu aizsardzību, kā arī šai apspriešanai pievienoto īpašo paziņojumu par 

privātumu. 

Aptaujas anketā ir paredzētas vairākas izvēles iespējas attiecībā uz jūsu datu 

publicēšanu. Ņemiet vērā, ka neatkarīgi no jūsu izvēles attiecībā uz sniegtajām 

atbildēm var tikt iesniegts pieprasījums piekļūt dokumentiem saskaņā ar Regulu 

(EK) Nr. 1049/2001. Šādā gadījumā minētais lūgums tiks izskatīts, novērtējot, vai 

tas atbilst regulā minētajiem nosacījumiem, un ievērojot piemērojamos datu 

aizsardzības noteikumus. 

Īpašais paziņojums par privātumu  

Tīmekļa vietne pieejama angļu valodā un 22 citās oficiālajās ES valodās: 

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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