
Naslov    

  
Javno posvetovanje o možnih ukrepih v zvezi z določitvijo minimalnih zahtev 

glede kakovosti ponovno uporabljene vode v Evropski uniji 

Področja politik  

  Kmetijstvo, podnebni ukrepi, okolje, varnost hrane, notranji trg, industrija, 

podjetništvo in MSP, javno zdravje, trgovina 

Ciljne skupine.  

  K posvetovanju vabimo vse državljane in organizacije. 

Posvetovalno obdobje  

                          Od 28. 10. 2016 do 27. 1. 2017  

Cilj posvetovanja   

  Evropska komisija začenja to posvetovanje, da bi zbrala stališča deležnikov in 

državljanov o možnih ukrepih v zvezi z določitvijo minimalnih zahtev glede 

kakovosti ponovno uporabljene vode v Evropski uniji. 

Cilja posvetovanja sta: 

 zbiranje informacij in podatkov, ki jih ni mogoče pridobiti s teoretičnimi 

raziskavami, ter dodatnih virov dokazov v zvezi s prednostmi nadaljnjega 

razvoja ponovne uporabe vode v Evropski uniji in ovirami za ta razvoj;  

 obveščanje in omogočanje povratnih informacij, pri čemer lahko številni 

deležniki predložijo stališča, povratne informacije in dojemanja o 

minimalnih zahtevah glede kakovosti ponovno uporabljene vode v Evropski 

uniji.  

Na spletnem mestu pobude so na voljo podrobne informacije o ukrepih, ki jih 

Evropska komisija razvija za spodbuditev nadaljnjega razvoja ponovne uporabe 

vode v EU. 

Glede varstva osebnih podatkov in obravnave vašega mnenja preberite priloženo 

izjavo o varstvu osebnih podatkov. 

Kako predložiti prispevek 

  Če želite sodelovati v javnem posvetovanju, izpolnite spletni vprašalnik. 

Vprašalnik je na voljo v 23 uradnih jezikih EU. Odgovarjate lahko v katerem koli od 

teh jezikov. Zaradi morebitnih zamud pri prevajanju odgovorov iz nekaterih jezikov 

so dobrodošli prispevki v angleškem, francoskem, nemškem, španskem in 

italijanskem jeziku, saj bo Komisija tako lahko hitreje izvedla raziskavo. 

Iz metodoloških razlogov je treba odgovoriti na vsa vprašanja. Vendar je možen tudi 

odgovor „Ne vem“. Na voljo so tudi polja s prostim besedilom, kjer lahko navedete 

drugačne odgovore od tistih, ki so predlagani pri vprašanju izbirnega tipa. 

Izpolnjevanje vprašalnika lahko kadar koli prekinete in nadaljujete pozneje. Ko 

odgovorite na spletni vprašalnik, lahko kopijo izpolnjenega vprašalnika prenesete na 

svoj računalnik. 

Skupaj s prispevkom boste morali predložiti tudi svoje osnovne podatke (svoje ime 

ali ime organizacije, vrsto organizacije ali podjetja, svojo identifikacijsko številko 
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registra EU za preglednost, če jo imate, državo, v kateri opravljate dejavnosti). 

Opozoriti je treba, da so za obdelavo vaših odgovorov obvezni vsi ti podatki. Kljub 

temu se lahko vaš odgovor objavi anonimno (glej varstvo osebnih podatkov). 

Prikaz vprašalnika  

Referenčni dokumenti 

  
Začetna ocena učinka 

Spodbujanje ponovne uporabe vode v Evropski uniji 

Poročilo o predhodnem odprtem javnem posvetovanju o ponovni uporabi vode  

Kontaktni podatki pristojne službe 

  Generalni direktorat za okolje – enota C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

European Commission 

Directorate-General Environment 

BU 9 – 4/173 

B-1049 Bruxelles 

BELGIQUE/BELGIË 

   

Prikaz prispevkov 

  Komisija v okviru Pobude za preglednost v Evropi poziva organizacije (vključno z 

nevladnimi organizacijami, poklicnimi združenji, podjetji itd.), ki želijo sodelovati 

pri javnem posvetovanju, naj Komisijo in javnost obvestijo o tem, koga in kakšne 

interese zastopajo, ter o svojih ciljih, financiranju in strukturah. To lahko storijo 

tako, da se vpišejo v register za preglednost in sprejmejo kodeks ravnanja. 

 Če je vaša organizacija že vpisana v register, v vprašalniku navedite 

identifikacijsko številko v registru. Vaš prispevek bomo obravnavali kot 

mnenje vaše organizacije. 

 Če vaša organizacija še ni vpisana v register, se lahko vpišete zdaj. Po vpisu 

se vrnite na to stran in predložite prispevek kot registrirana organizacija. 

Pri analizi odgovorov v okviru posvetovanja se bodo prispevki anketirancev, ki se 

ne odločijo za vpis v register, obravnavali kot prispevki posameznikov (razen če se 

anketiranci priznajo kot reprezentativni deležniki na podlagi določb Pogodbe, 

evropski socialni dialog, člena 154 in 155 PDEU). 

Izidi posvetovanja in kaj sledi 

  Komisija je zavezana predložitvi povratnih informacij v zvezi s posvetovanji. Na 

spletnem mestu o vrednotenju bosta objavljena kratek povzetek dejstev in poročilo s 

kratkim pregledom izidov posvetovanja. 

Varstvo osebnih podatkov  

  Prispevki v okviru tega javnega posvetovanja bodo objavljeni na spletu skupaj z 

vašimi osebnimi podatki, razen če navedete, naj se prispevki objavijo anonimno ali 

naj se sploh ne objavijo (glej vprašalnik). Glede varstva osebnih podatkov in 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WaterReusepublicconsult?surveylanguage=SL
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://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do
http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/kallas/doc/joint_statement_register.pdf
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=sl#sl


obravnave vašega mnenja preberite spletno mesto Komisije o varstvu osebnih 

podatkov in priloženo posebno izjavo o varstvu osebnih podatkov. 

Vprašalnik ponuja več možnosti objave vaših podatkov. Ne glede na izbrano 

možnost je lahko vaš prispevek predmet prošnje za dostop do dokumentov v skladu 

z Uredbo (ES) št. 1049/2001. V tem primeru bo prošnja ocenjena glede na pogoje, 

določene v Uredbi, in v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov. 

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov  

Spletno mesto je na voljo v angleškem jeziku in 22 drugih uradnih jezikih EU: 

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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