
Názov    

  
Verejná konzultácia o možnostiach politiky s cieľom stanoviť minimálne 

kvalitatívne požiadavky na opätovne používanú vodu v Európskej únii 

Oblasť, resp. oblasti politiky  

  Poľnohospodárstvo, klíma, životné prostredie, bezpečnosť potravín, vnútorný trh, 

priemysel, podnikanie a MSP, verejné zdravie, obchod 

Cieľová skupina, resp. skupiny  

  V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. 

Obdobie trvania konzultácie  

                          Od 28. októbra 2016  do 27. januára 2017  

Cieľ konzultácie   

  Európska komisia otvára túto konzultáciu, aby zhromaždila názory zainteresovaných 

strán a občanov na zvažované možnosti politiky s cieľom stanoviť minimálne 

kvalitatívne požiadavky na opätovne používanú vodu v Európskej únii. 

Cieľom tejto konzultácie je: 

 Zhromaždiť informácie a údaje, ktoré nemožno získať prostredníctvom 

sekundárneho výskumu a dodatočných zdrojov dôkazov, pokiaľ ide o 

výhody a prekážky súvisiace s ďalším rozvojom opätovného využívania 

vody v Európskej únii.  

 Informovať širokú škálu zainteresovaných strán a umožniť im poskytnúť 

spätnú väzbu a vyjadriť sa k minimálnym kvalitatívnym požiadavkám na 

opätovne využívanú vodu v Európskej únii.  

Na webovom sídle iniciatívy nájdete podrobné informácie o opatreniach, ktoré 

pripravuje Európska komisia s cieľom podporiť ďalší rozvoj opätovného využívania 

vody v EÚ. 

Pozývame vás prečítať si vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je súčasťou 

tejto konzultácie, pre informáciu o spôsobe zaobchádzania s vašimi osobnými 

údajmi a príspevkami. 

Ako poskytovať príspevky? 

  Do verejnej konzultácie môžete prispieť prostredníctvom online dotazníka. 

Dotazník je dostupný v 23 úradných jazykoch EÚ. Odpovedať môžete v 

ktoromkoľvek z nich. Vzhľadom na možné zdržania pri preklade odpovedí 

z niektorých jazykov budeme radi, ak vaše príspevky napíšete v angličtine, 

francúzštine, nemčine, španielčine a taliančine, čo Komisii umožní spracovať 

prieskum rýchlejšie. 

Z metodických dôvodov sú všetky otázky povinné. Je však možné odpovedať 

„neviem“. K dispozícii sú aj voľné textové polia, ktoré vám umožnia pridať k 

predpísaným možnostiam alternatívnu odpoveď. 

Vyplňovanie dotazníka môžete kedykoľvek prerušiť a pokračovať v ňom neskôr. Po 

odoslaní vašich odpovedí si môžete stiahnuť kópiu vašich odpovedí. 

Okrem vášho príspevku budete požiadaný aj o poskytnutie základných informácií 
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(vaše meno alebo názov vašej organizácie, typ organizácie alebo firmy, 

identifikačné číslo v registri transparentnosti EÚ, ak ho máte, názov krajiny, v ktorej 

vykonávate činnosť). Pripomíname, že všetky tieto informácie sú potrebné na 

spracovanie vašich odpovedí. Napriek tomu existuje možnosť anonymného 

uverejnenia vašich odpovedí (pozri ochrana osobných údajov). 

Zobraziť dotazník  

Referenčné dokumenty 

  
Úvodné posúdenie vplyvu 

Propagácia opätovného využívania vody v Európskej únii 

Správa o predchádzajúcej otvorenej verejnej konzultácii o opätovnom využívaní 

vody  

Kontaktné údaje zodpovedného útvaru 

  Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie – Oddelenie C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

European Commission 

Directorate-General Environment 

BU 9 – 4/173 

B-1049 Bruxelles 

Belgium 

   

Zobraziť príspevky 

  V rámci Európskej iniciatívy týkajúcej sa transparentnosti sa Komisia obracia na 

organizácie (vrátane mimovládnych organizácií, odborových združení, podnikov 

atď.), ktoré sa chcú zapojiť do verejnej konzultácie, aby Komisii a verejnosti 

predložili informácie o tom, koho a čo zastupujú, o svojich cieľoch, financovaní a 

štruktúrach a zaregistrovali sa v registri transparentnosti a prihlásili sa k jeho kódexu 

správania. 

 Ak ste registrovanou organizáciou, uveďte v dotazníku vaše identifikačné 

číslo v registri. Váš príspevok bude v takom prípade považovaný za 

reprezentatívny názor vašej organizácie. 

 Ak vaša organizácia ešte nie je registrovaná, môžete sa zaregistrovať teraz. 

Potom sa vráťte na túto stránku a odošlite svoj príspevok ako registrovaná 

organizácia. 

Pri analýze odpovedí v rámci konzultácie budú príspevky respondentov, ktorí sa 

nerozhodnú pre registráciu, považované za príspevky jednotlivcov (pokiaľ nie sú v 

ustanoveniach zmluvy uznaní za reprezentatívne zainteresované strany, európsky 

sociálny dialóg, články 154 – 155 ZFEÚ). 

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky 

  Komisia sa zaviazala poskytnúť spätnú väzbu z konzultácie. Na webových stránkach 

hodnotenia bude uverejnené krátke zhrnutie faktov spolu so stručnou súhrnnou 
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správou o výsledkoch konzultácie. 

Ochrana osobných údajov  

  Príspevky do týchto verejných konzultácií budú uverejnené na internete spolu s 

vašimi osobnými údajmi s výnimkou prípadu, že uvediete, že príspevky by sa mali 

uverejniť anonymne alebo by sa nemali uverejniť vôbec (pozri dotazník). Je 

dôležité, aby ste si na webovom sídle Komisie prečítali údaje o ochrane osobných 

údajov, ako aj osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je priložené k 

tejto konzultácii, aby ste získali informácie o tom, ako sa bude zaobchádzať s vašimi 

osobnými údajmi a príspevkom. 

Dotazník vám v prípade uverejnenia vašich údajov ponúka niekoľko možností. 

Pripomíname, že bez ohľadu na vybranú možnosť môže byť váš príspevok aj 

naďalej predmetom žiadosti o prístup k dokumentom v zmysle nariadenia (ES) 

č. 1049/2001. V takom prípade sa žiadosť bude posudzovať podľa podmienok 

stanovených v nariadení a v súlade s uplatniteľnými pravidlami o ochrane údajov. 

Osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Webové sídlo je dostupné v angličtine a v ďalších 22 úradných jazykoch EÚ: 

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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