
Tytuł    

  
Konsultacje społeczne w sprawie wariantów strategicznych mających na celu 

ustalenie minimalnych wymogów jakości w odniesieniu do wody odzyskiwanej 

w Unii Europejskiej 

Obszary polityki  

  Rolnictwo, działania w dziedzinie klimatu, środowisko, bezpieczeństwo żywności, 

rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP, zdrowie publiczne, handel 

Grupa(-y) docelowa(-e)  

  Do wzięcia udziału w konsultacjach zachęca się wszystkich obywateli oraz 

wszystkie organizacje. 

Czas trwania konsultacji  

                          28.10.2016–27.01.2017  

Cel konsultacji   

  Dzięki tym konsultacjom Komisja Europejska chciałaby przede wszystkim 

zgromadzić opinie zainteresowanych stron i obywateli w odniesieniu do wariantów 

strategicznych w celu ustalenia minimalnych wymogów jakości w odniesieniu do 

wody odzyskiwanej w Unii Europejskiej. 

Celami konsultacji są: 

 Zgromadzenie informacji i danych, których nie można uzyskać w wyniku 

badania źródeł wtórnych ani poprzez dodatkowe źródła dowodowe w 

odniesieniu do korzyści wynikających z dalszego rozwoju odzyskiwania 

wody w Unii Europejskiej i przeszkód na tej drodze.  

 Informowanie i uzyskanie informacji zwrotnych przez zapewnienie 

szerokiemu kręgowi zainteresowanych stron możliwości wyrażenia 

poglądów i opinii na temat minimalnych wymogów jakości w odniesieniu do 

wody odzyskiwanej w Unii Europejskiej.  

Na stronie internetowej inicjatywy można znaleźć szczegółowe informacje 

dotyczące działań podejmowanych przez Komisję Europejską w celu propagowania 

dalszego rozwoju odzyskiwania wody w UE. 

Proszę zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym 

razem z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji, zawierającym informacje na temat 

przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi. 

Jak przesłać odpowiedzi? 

  W konsultacjach społecznych można wziąć udział, wypełniając kwestionariusz na 

stronie internetowej. 

Kwestionariusz jest dostępny w 23 językach urzędowych UE. Odpowiedzi można 

udzielać w dowolnym z tych języków. Jednak zważywszy na możliwość 

wystąpienia opóźnień w związku z koniecznością tłumaczenia odpowiedzi 

udzielonych w niektórych językach, zachęcamy do udzielania odpowiedzi w języku 

angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i włoskim, co pomogłoby 

Komisji w szybszym przeanalizowaniu odpowiedzi. 

Z przyczyn metodycznych wszystkie pytania są obowiązkowe. Możliwe jest jednak 

udzielenie odpowiedzi „nie wiem”. Pola tekstowe umożliwiają udzielenie 
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dodatkowych odpowiedzi oprócz standardowych opcji wielokrotnego wyboru. 

Wypełnianie kwestionariusza można w każdej chwili przerwać i powrócić do niego 

później. Po wysłaniu odpowiedzi, można pobrać kopię udzielonych odpowiedzi. 

Wraz z odpowiedziami zostaną Państwo poproszeni o podanie dodatkowych 

informacji o sobie (imię i nazwisko lub nazwa organizacji, rodzaj organizacji lub 

przedsiębiorstwa, w stosownych przypadkach numer w unijnym rejestrze służącym 

przejrzystości, kraj prowadzenia działalności). Wszystkie te informacje są 

obowiązkowym warunkiem rozpatrzenia Państwa odpowiedzi. Odpowiedzi mogą 

być jednak opublikowane anonimowo (zob. ochrona danych osobowych). 

Widok kwestionariusza 

Dodatkowe dokumenty 

  
Wstępna ocena skutków 

Propagowanie odzyskiwania wody w Unii Europejskiej 

Sprawozdanie w sprawie poprzednich konsultacji społecznych dotyczących 

odzyskiwania wody  

Dane kontaktowe jednostki odpowiedzialnej za konsultacje 

  Dyrekcja Generalna ds. Środowiska – Dział C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

European Commission 

Directorate-General Environment 

BU 9 – 4/173 

B-1049 Bruxelles/Brussel 

Belgia 

   

Widok odpowiedzi 

  W ramach Europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości Komisja zwraca się do 

organizacji (w tym organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych, 

przedsiębiorstw itp.), które chcą uczestniczyć w konsultacjach społecznych, o 

poinformowanie Komisji i opinii publicznej o tym, kim są i jakie interesy 

reprezentują, o swoich celach, finansowaniu i strukturze, poprzez zarejestrowanie 

się w rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego 

kodeksu postępowania. 

 Jeśli występują Państwo w imieniu organizacji zarejestrowanej, prosimy o 

podanie w kwestionariuszu numeru identyfikacyjnego w rejestrze. 

Odpowiedzi zostaną wtedy potraktowane jako opinie Państwa organizacji. 

 Jeżeli Państwa organizacja nie jest zarejestrowana, mogą Państwo 

zarejestrować się teraz. Następnie proszę wrócić do bieżącej strony, aby 

przesłać odpowiedź w imieniu zarejestrowanej organizacji. 
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Podczas analizy wyników konsultacji odpowiedzi nadesłane przez respondentów, 

którzy nie zdecydują się na rejestrację, będą traktowane jako odpowiedzi osób 

prywatnych (chyba że respondenci zostaną uznani za reprezentatywne podmioty na 

mocy przepisów Traktatu dotyczących europejskiego dialogu społecznego, art. 154–

155 TFUE). 

Wyniki konsultacji i kolejne etapy 

  Komisja zobowiązuje się ustosunkować do nadesłanych odpowiedzi. Na stronie 

internetowej oceny zostanie opublikowane krótkie podsumowanie danych, jak 

również krótkie zbiorcze sprawozdanie na temat otrzymanych odpowiedzi. 

Ochrona danych osobowych  

  Odpowiedzi udzielone w ramach tych konsultacji społecznych zostaną 

opublikowane w internecie, wraz z Państwa danymi osobowymi, chyba że zaznaczą 

Państwo, iż odpowiedzi należy opublikować anonimowo lub że nie należy ich w 

ogóle publikować (zob. kwestionariusz). Proszę zapoznać się ze stroną Komisji 

poświęconą ochronie danych osobowych oraz z oświadczeniem o ochronie 

prywatności opublikowanym razem z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji, 

zawierającym informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści 

odpowiedzi. 

Kwestionariusz daje szereg możliwości publikacji danych. Niezależnie od wybranej 

możliwości, Państwa odpowiedzi mogą być przedmiotem wniosku o dostęp do 

dokumentów zgodnie z rozporządzeniem nr 1049/2001. W takim przypadku 

wniosek zostanie poddany ocenie w świetle warunków określonych w 

rozporządzeniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. 

Oświadczenie o ochronie prywatności  

Strona internetowa jest dostępna w języku angielskim i w 22 innych językach urzędowych 

UE: 

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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