
Název    

  
Veřejná konzultace o zvažovaných politických opatřeních ke stanovení 

minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii 

Oblast politiky  

  zemědělství, oblast klimatu, životní prostředí, bezpečnost potravin, vnitřní trh, 

průmysl, podnikání, malé a střední podniky, veřejné zdraví, obchod 

Cílové skupiny  

  Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. 

Trvání konzultace  

                          Od 28.10.2016 do 27.1.2017  

Účel konzultace   

  Evropská Komise zahajuje tuto konzultaci s cílem seznámit se s názorem 

zainteresovaných stran a občanů na možná politická opatření ke stanovení 

minimálních požadavků na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské unii. 

Cílem této konzultace je: 

 Shromáždit informace a údaje, které nelze získat pomocí sekundárního 

výzkumu a jiných důkazních zdrojů, a to ohledně výhod a překážek dalšího 

rozvoje opětovného využívání vody v Evropské unii.  

 Informovat širokou škálu zúčastněných stran a umožnit jim vyjádřit se k 

minimálním požadavkům na kvalitu opětovně využívané vody v Evropské 

unii.  

Na internetových stránkách iniciativy najdete podrobné informace o akcích, na nichž 

Evropská komise pracuje v zájmu podpory dalšího rozvoje opětovného využívání 

vody v EU. 

Přečtěte si prosím prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci, kde se 

dozvíte, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji. 

Jak zaslat příspěvek 

  Přispět do této veřejné konzultace je možné vyplněním online dotazníku. 

Dotazník je k dispozici ve 23 úředních jazycích EU. Odpovídat můžete v kterémkoli 

z těchto jazyků. Vzhledem k možné prodlevě při překladu odpovědí z některých 

jazyků uvítáme, pokud odpovíte v angličtině, francouzštině, italštině, němčině nebo 

španělštině, protože to Komisi usnadní rychlejší zpracování odpovědí. 

Z metodických důvodů je nutné zodpovědět všechny otázky. Je však možné zvolit 

odpověď „Nevím“. Prázdná textová pole umožňují doplnit u výběru z více odpovědí 

další odpovědi. 

Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Po odeslání 

odpovědí si můžete stáhnout kopii vyplněného dotazníku. 

Kromě zodpovězení otázek v dotazníku budete muset vyplnit některé osobní údaje 

(své jméno a příjmení, popř. název vaší organizace, její identifikační číslo v rejstříku 

transparentnosti EU, zemi, ve které svou činnost vykonáváte). Vezměte prosím na 

vědomí, že všechny tyto informace jsou povinné. Svůj příspěvek však budete moci 

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=CS


zveřejnit anonymně (viz ochrana osobních údajů). 

Zobrazit dotazník  

Referenční dokumenty 

  
Prvotní posouzení dopadů 

Propagace opětovného využívání vody v Evropské unii 

Zpráva týkající se předchozí veřejné konzultace týkající se opětovného využívání 

vody  

Kontaktní údaje příslušného útvaru 

  Generální ředitelství pro životní prostředí – Oddělení C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

Evropská komise 

Generální ředitelství pro životní prostředí 

BU 9 – 4/173 

B-1049 Bruxelles/Brussel 

Belgie 

   

Zobrazit příspěvky 

  V rámci Evropské iniciativy pro transparentnost žádá Komise organizace (včetně 

nevládních organizací, obchodních organizací, podniků atd.), které chtějí v rámci 

veřejných konzultací předložit připomínky, aby Komisi a veřejnosti podaly 

informace o tom, koho a co zastupují, o svých cílech, financování a struktuře, a to 

registrací v rejstříku transparentnosti a přijetím jeho kodexu chování. 

 Jste-li již registrovanou organizací, uveďte prosím v dotazníku svoje 

identifikační číslo. Váš příspěvek pak bude považován za názor celé 

organizace. 

 Není-li vaše organizace dosud registrována, můžete ji zaregistrovat nyní. Po 

dokončení registrace se vraťte na tuto stránku a vložte svůj příspěvek jako 

registrovaná organizace. 

Při rozboru odpovědí zaslaných v rámci této konzultace bude s příspěvky 

respondentů, kteří se rozhodnou, že se do rejstříku transparentnosti nepřihlásí, 

zacházeno jako s individuálními příspěvky (výjimku tvoří respondenti, kteří jsou 

považováni za zástupce zúčastněných subjektů prostřednictvím ustanovení Smlouvy, 

Evropský sociální dialog, články 154–155 SFEU). 

Výsledky konzultace a další kroky 

  Součástí závazku Komise je poskytovat při konání veřejných konzultací zpětnou 

vazbu. Na internetové stránce hodnocení bude zveřejněno krátké věcné shrnutí a 

stručná souhrnná zpráva o výsledcích konzultace. 

Ochrana osobních údajů  

  Příspěvky zaslané v rámci této konzultace budou zveřejněny na internetu spolu 

s vašimi osobními údaji. Pokud si to nepřejete, můžete uvést, abychom váš 
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příspěvek zveřejnili anonymně nebo aby nebyl zveřejněn vůbec - viz dotazník. 

Pokud vás zajímá, jakým způsobem bude s vaším příspěvkem a osobními údaji 

nakládáno, doporučujeme vám přečíst si informace na stránkách Komise 

věnovaných ochraně osobních údajů a zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů 

připojené k této konzultaci. 

V dotazníku máte k dispozici několik možností ohledně zveřejnění vašich údajů. 

Vezměte prosím na vědomí, že bez ohledu na to, kterou možnost zvolíte, může být 

váš příspěvek nadále předmětem žádostí o „přístup k dokumentům“ podle nařízení č. 

1049/2001. V takovémto případě bude žádost posouzena z hlediska podmínek 

stanovených v nařízení a v souladu s použitelnými pravidly o ochraně údajů. 

Zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů 

Tyto internetové stránky jsou k dispozici ve 22 úředních jazycích 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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http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_pl.pdf
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