Veřejná konzultace k akčnímu plánu EU „Cesta
k dosažení cíle nulového znečištění ovzduší,
vody a půdy“
Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod
Podle Zelené dohody pro Evropu musí EU v zájmu ochrany evropských občanů a ekosystémů směřovat k
dosažení cíle nulového znečištění a lépe předcházet vzniku znečištění ovzduší, vod, půdy a spotřebních
výrobků a napravovat stávající situaci. Komise bude tyto vzájemně související problémy řešit přijetím
akčního plánu pro nulové znečištění v roce 2021.
Znečištění je příčinou mnoha fyzických a duševních onemocnění. Navzdory významným zlepšením v
posledních desetiletích je v EU každoročně připisováno více než 400 000 předčasných úmrtí (včetně
případů rakoviny) znečištění vnějšího ovzduší a 48 000 případů ischemické choroby srdeční a 6,5 milionu
případů chronické poruchy spánku je připisováno hluku, navíc lze další onemocnění připsat oběma
faktorům. Negativní důsledky znečištění na zdraví nejvíce pociťují zranitelné osoby, zejména děti, osoby s
určitými zdravotními potížemi, starší osoby a lidi žijící v sociálně-ekonomické deprivaci.
Znečištění ovzduší, vody a půdy je také jednou z pěti hlavních příčin ztráty biologické rozmanitosti a do
značné míry přispívá k současnému šestému hromadnému vymírání druhů. Společnost a ekosystémy na to
doplácí mimo jiné skrze náklady související se zdravím (zdravotní péče, zameškané pracovní dny, snížená
produktivita), snížené výnosy (např. v zemědělství, rybářství a cestovním ruchu), náklady na sanaci (např.
úprava vody, dekontaminace půdy, odstraňování znečištění moří) a ztrátu ekosystémových služeb
(např. opylování). Znečištění je rovněž silně provázáno s dalšími environmentálními, sociálními a
hospodářskými riziky pro podniky a občany.
Účelem této otevřené veřejné konzultace je shromáždit pohledy a názory Evropanů na řadu otázek, kterými
se akční plán může zabývat, například:
Jak znečištění ovlivňuje občany a životní prostředí.
Jak dobře současné politiky řeší znečištění.
Jaká opatření by měla být přijata v oblasti znečištění v budoucnu.
Jak monitorovat znečištění v budoucnu.
Jaký potenciál mají pro problematiku znečištění digitální řešení.

Konzultace je rozdělena do tří částí:
Část I: V první části jsou požadovány určité informace o vás (např. země, z níž pocházíte).
Část II: Druhá část je zaměřena na širokou veřejnost. K zodpovězení těchto otázek nepotřebujete
žádné odborné znalosti.
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Část III: Třetí část (odborná) je zaměřena především na specialisty a zainteresované odborníky a
obsahuje soubor otázek týkajících se konkrétních problémů.

Závěrem je nabídnut prostor pro sdílení dokumentů a poskytnutí doplňujících informací, jako jsou
stanoviska, podrobnější zprávy nebo studie o uvedených otázkách, dále i příklady, praktické případy apod.

Informace o vás
* Jazyk,

v němž budete na otázky odpovídat:

angličtina
bulharština
čeština
chorvatština
dánština
estonština
finština
francouzština
irština
italština
litevština
lotyština
maďarština
maltština
němčina
nizozemština
polština
portugalština
řečtina
rumunština
slovenština
slovinština
španělština
švédština
* Konzultace

se účastníte:

jménem akademické/výzkumné instituce
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jménem sdružení podniků
jménem podniku / obchodní organizace
jménem spotřebitelské organizace
jako občan EU
jménem ekologické organizace
jako občan země, která není členem EU
jménem nevládní organizace (NGO)
jako orgán veřejné správy
jménem odborového svazu
jiná možnost
* Jméno

* Příjmení

* Působnost

mezinárodní
místní
národní
regionální
* Název

organizace

Maximálně 255 znaků

* Velikost

organizace

mikro (1 až 9 zaměstnanců)
malá (10 až 49 zaměstnanců)
střední (50 až 249 zaměstnanců)
velká (250 či více zaměstnanců)
Identifikační číslo v rejstříku transparentnosti
Maximálně 255 znaků
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Je vaše organizace zaregistrována v rejstříku transparentnosti? Jde o dobrovolnou databázi pro organizace, které
se snaží ovlivňovat rozhodování v EU.

* E-mailová

* Země

adresa (nebude zveřejněna):

původu

Uveďte, ve které zemi se vy nebo vaše organizace nacházíte.

Afghánistán

Francouzská

Litva

Guyana
Alandy

Francouzská

Šalomounovy
ostrovy

Lotyšsko

Salvador

Lucembursko

Samoa

jižní a
antarktická
území
Albánie

Francouzská
Polynésie

Alžírsko

Gabon

Macao

San Marino

Americká

Gambie

Madagaskar

Saúdská

Samoa
Americké

Arábie
Ghana

Maďarsko

Senegal

Andorra

Gibraltar

Malajsie

Severní Korea

Angola

Grenada

Malawi

Severní

Panenské
ostrovy

Makedonie
Anguilla

Grónsko

Maledivy

Seychely

Antarktida

Gruzie

Mali

Sierra Leone

Antigua a

Guadeloupe

Malta

Singapur

Argentina

Guam

Maroko

Sint Maarten

Arménie

Guatemala

Marshallovy

Slovensko

Barbuda

ostrovy
Aruba

Guernsey

Martinik

Slovinsko

Austrálie

Guinea

Mauricius

Somálsko

Ázerbájdžán

Guinea-Bissau

Mauritánie

Španělsko
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Bahamy

Guyana

Mayotte

Spojené
arabské
emiráty

Bahrajn
Bangladéš

Haiti
Heardův ostrov

Menší odlehlé

Spojené

ostrovy USA

království

Mexiko

Spojené státy

a McDonaldovy
ostrovy
Barbados

Honduras

Mikronésie

Srbsko

Belgie

Hongkong

Moldavsko

Šrí Lanka

Belize

Indie

Monako

Středoafrická
republika

Bělorusko

Indonésie

Mongolsko

Súdán

Benin

Irák

Montserrat

Surinam

Bermudy

Írán

Mosambik

Svalbard a
Jan Mayen

Bhútán

Irsko

Myanmar

Svatá Helena,

/Barma

Ascension a
Tristan da
Cunha

Bolívie

Island

Namibie

Svatá Lucie

Bonaire, Svatý

Itálie

Nauru

Svatý

Eustach a Saba
Bosna a

Bartoloměj
Izrael

Německo

Hercegovina

Svatý Kryštof
a Nevis

Botswana

Jamajka

Nepál

Svatý Martin

Bouvetův ostrov

Japonsko

Niger

Svatý Tomáš
a Princův
ostrov

Brazílie

Jemen

Nigérie

Svatý Vincenc
a Grenadiny

Britské

Jersey

Nikaragua

Svazijsko

Jižní Afrika

Niue

Švédsko

indickooceánské
území
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Britské
Panenské
ostrovy
Brunej

Jižní Georgie a

Nizozemsko

Švýcarsko

Jižní
Sandwichovy
ostrovy
Bulharsko

Jižní Korea

Norsko

Sýrie

Burkina Faso

Jižní Súdán

Nová Kaledonie

Tádžikistán

Burundi

Jordánsko

Nový Zéland

Tanzanie

Čad

Kajmanské

Omán

Tchaj-wan

ostrovy
Černá Hora

Kambodža

Ostrov Man

Thajsko

Česko

Kamerun

Ostrov Norfolk

Togo

Chile

Kanada

Ostrovy

Tokelau

Severní
Mariany
Chorvatsko

Kapverdy

Ostrovy Turks

Tonga

a Caicos
Čína

Katar

Pákistán

Trinidad a
Tobago

Clipperton

Kazachstán

Palau

Tunisko

Cookovy ostrovy

Keňa

Palestina

Turecko

Curaçao

Kiribati

Panama

Turkmenistán

Dánsko

Kokosové

Papua-Nová

Tuvalu

(Keelingovy)

Guinea

ostrovy
Demokratická

Kolumbie

Paraguay

Uganda

Dominika

Komory

Peru

Ukrajina

Dominikánská

Kongo

Pitcairnovy

Uruguay

republika Kongo

republika
Džibutsko

ostrovy
Kosovo

Pobřeží

Uzbekistán

slonoviny
Egypt

Kostarika

Polsko

Vánoční ostrov

Ekvádor

Kuba

Portoriko

Vanuatu
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Eritrea

Kuvajt

Portugalsko

Vatikán

Estonsko

Kypr

Rakousko

Venezuela

Etiopie

Kyrgyzstán

Řecko

Vietnam

Faerské ostrovy

Laos

Réunion

Východní
Timor

Falklandy

Lesotho

Rovníková

Wallis a

Guinea

Futuna

Fidži

Libanon

Rumunsko

Zambie

Filipíny

Libérie

Rusko

Západní
Sahara

Finsko

Libye

Rwanda

Francie

Lichtenštejnsko

Saint-Pierre a

Zimbabwe

Miquelon
* Nastavení

ochrany soukromí v případě zveřejnění vašich odpovědí

Odpovědi na tuto veřejnou konzultaci Komise zveřejní. Můžete se rozhodnout, zda vaše údaje mají být zveřejněny,
nebo ne.

Chci zůstat v anonymitě
Zveřejněn bude pouze váš příspěvek, země původu a profil typu
respondenta, který jste zvolili. Žádné další osobní údaje (jméno, název a
velikost organizace, identifikační číslo v rejstříku transparentnosti)
zveřejněny nebudou.
Údaje si přeji zveřejnit
Spolu s vaším příspěvkem budou zveřejněny i vaše osobní údaje (jméno,
název a velikost organizace, identifikační číslo v rejstříku transparentnosti,
země původu).
Souhlasím s ustanoveními o ochraně osobních údajů.

Část II
1. Obecné povědomí o znečištění a souvisejících politikách
Cílem této části dotazníku je shromáždit informace o obecné úrovni znalostí o znečištění životního prostředí
v EU a souvisejících politikách v Evropě a o jejich vývoji v průběhu času. Účelem je přitom shromáždit
informace o povědomí o dopadech znečištění na lidské zdraví a životní prostředí, jakož i o povědomí o
související politice EU v širším smyslu.
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1.1 Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky o dopadu znečištění
ovzduší, vody a půdy?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím

* Současná
úroveň
znečištění má
negativní dopad
na mé zdraví
nebo zdraví lidí v
mém
bezprostředním
okolí.
* Znečištění má
negativní dopady
na dobré životní
podmínky
obyvatel na
určitých místech
EU.
* Současná
úroveň
znečištění má
negativní dopady
na zdraví
celkové
populace v EU.
* V současnosti
má znečištění
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negativní dopady
na životní
prostředí a
zejména na
biologickou
rozmanitost v
mém
bezprostředním
okolí.
* V současnosti
má znečištění
obecně negativní
dopady na
životní prostředí
a zejména na
biologickou
rozmanitost.
* Současná
úroveň
znečištění má
obecně negativní
dopady na
ekonomiku.

9

1.2 Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím

* Znečištění je
celosvětovým
problémem.
* Znečištění je
problémem v EU.
* Znečištění je
problémem
především mimo
EU.
* Znečištění je
problémem
týkajícím se mé
země.
* Znečištění je
problémem
týkajícím se mé
obce.
* Cítím se
dostatečně
informován(a) o
znečištění v
místě, kde žiji.
* Cítím se
dostatečně
informován(a) o
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zdravotních
důsledcích
znečištění v
místě, kde žiji.
* V místě, kde žiji,
bylo znečištění v
posledním
desetiletí
sníženo.
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1.3 Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky o dopadu znečištění na
různé skupiny obyvatel?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím

* Lidé žijící ve
městech jsou
více vystaveni
znečištění než
lidé žijící ve
venkovských
oblastech.
* Lidé žijící ve
venkovských
oblastech jsou
více vystaveni
znečištění než
lidé žijící v
městských
oblastech.
* Lidé žijící v
chudobě /
ohrožení
chudobou jsou
více vystaveni
znečištění než
ostatní.
* Každý v naší
společnosti je
znečištění
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vystaven stejnou
mírou.
* Děti a starší lidé
trpí v důsledku
znečištění více
než ostatní.
* Jiné
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Pokud jste zvolili možnost „jiné“, upřesněte.
Maximálně 300 znaků
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1.4 Slyšeli jste o následujících iniciativách EU zabývajících se znečištěním?
Pokud ano, kolik toho o nich víte?
Jsem
velmi
dobře
informován
(a)

Jsem

Nejsem

Vůbec

průměrně

dostatečně

nejsem

Nemám

informován

informován

informován

názor

(a)

(a)

(a)

* Politiky EU v oblasti čistého
ovzduší, jako jsou směrnice o
kvalitě vnějšího ovzduší a
směrnice o národních
závazcích ke snížení emisí
(NEC)
* Politiky EU v oblasti vody, jako
jsou rámcová směrnice o vodě,
rámcová směrnice o strategii
pro mořské prostředí, směrnice
o čištění městských odpadních
vod, směrnice o pitné vodě a
směrnice o vodách ke koupání,
směrnice o dusičnanech
* Politiky EU v oblasti půdy, jako
jsou tematická strategie pro
půdu nebo směrnice o kalech z
čistíren odpadních vod
* Politiky EU v oblasti hluku, jako
je směrnice o hluku ve
venkovním prostředí
* Politiky EU v oblasti
průmyslových emisí, zejména
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směrnice o průmyslových
emisích
* Politiky EU v oblasti
chemických látek, jako jsou
nařízení REACH a nařízení o
pesticidech
* Politiky EU v oblasti léčiv
(léčivých přípravků), jako jsou
směrnice nebo nařízení a
strategický přístup EU k
léčivům v životním prostředí z
roku 2019
* Strategie „od zemědělce ke
spotřebiteli“
* Strategie v oblasti biologické
rozmanitosti
* Politiky EU omezující
znečištění ovzduší u zdroje,
jako jsou evropské normy pro
osobní automobily, autobusy a
nákladní automobily nebo
pravidla pro ekodesign topných
zařízení
* Politiky EU v oblasti znečištění
způsobeného odpadem, jako
jsou perzistentní organické
znečišťující látky (POP)
* Jiné politiky EU v oblasti
znečištění
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Pokud jste zvolili možnost „jiné“, upřesněte.
Maximálně 300 znaků

2. Názory na stav znečištění a související politiky
Cílem této části dotazníku je shromáždit názory na stav znečištění a význam znečištění v širším kontextu
politiky životního prostředí.

2.1 Jak důležité je zabývat se na úrovni EU níže uvedenými cestami, jimiž se
znečištění šíří od zdroje (tedy po uvolnění do životního prostředí), a
konečnými depozitáři (tedy příjemci znečištění v místě, kde se nakonec
hromadí)?
Velmi
důležité

Důležité

Ani důležité,

Není

ani nedůležité

prioritou

Irelevantní

Nevím

* Znečištění vnějšího
ovzduší
* Znečištění vnitřního
ovzduší
* Znečištění řek, jezer a
podzemních vod
* Znečištění moře
* Znečištění půdy a
sedimentů
* Hlukové znečištění
* Jiné druhy znečištění

Pokud jste zvolili možnost „jiné“, upřesněte.
Maximálně 300 znaků

17

2.2 Jak hodnotíte dopad následujících činností na znečištění?
Vysoce

Poněkud

znečišťující

znečišťující

Nemá
výrazný
dopad

Poněkud

Velmi

pomáhá

pomáhá

omezovat

omezovat

znečištění

znečištění

Nevím

* Zemědělství:
chov
hospodářských
zvířat
* Zemědělství:
rostlinná výroba
* Rybolov
* Akvakultura
* Hornictví a těžba
surovin
* Průmyslová
výroba
* Silniční doprava
* Železniční
doprava
* Lodní doprava
* Letecká doprava
* Skládkování
odpadu
* Spalování odpadů
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* Recyklace
odpadů
Výroba energie z
fosilních paliv
* Výroba energie z
biomasy
* Výroba energie z
větrných a
solárních zdrojů
* Náhodné
uvolnění
nebezpečných
látek
* Tvorba odpadků
* Vytápění a
chlazení budov
* Jiné
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Pokud jste zvolili možnost „jiné“, upřesněte.
Maximálně 300 znaků
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2.3 Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím

* Moje spotřební
návyky přispívají
ke znečištění
životního
prostředí v mém
bezprostředním
okolí.
* Moje spotřební
návyky přispívají
ke znečištění
životního
prostředí v mé
zemi.
* Moje spotřební
návyky přispívají
ke znečištění
životního
prostředí v EU.
* Moje spotřební
návyky přispívají
ke znečištění
životního
prostředí
celosvětově.
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2.4 Která úroveň veřejné správy je nejvhodnější pro řešení znečištění v
členských státech EU?
Orgány
na úrovni
EU

Orgány

Orgány

na úrovni

na úrovni

Místní

jednotlivých

jednotlivých

orgány

států

regionů

Nevím

* Celkově je nejvhodnější úrovní
veřejné správy pro řešení
znečištění…
* Nejvhodnější úrovní veřejné
správy pro řešení znečištění
vnějšího ovzduší je…
* Nejvhodnější úrovní veřejné
správy pro řešení znečištění řek,
jezer a podzemních vod je…
* Nejvhodnější úrovní veřejné
správy pro řešení znečištění moří
je…
* Nejvhodnější úrovní veřejné
správy pro řešení znečištění
půdy a sedimentů je…
* Nejvhodnější úrovní veřejné
správy pro řešení hlukového
znečištění je…

2.5 Myslíte si, že níže uvedení aktéři dělají v současnosti v otázce znečištění
příliš mnoho, dělají toho dost, nebo nedělají dost?
Dělají

Dělají

Nedělají

příliš moc

dostatečně

dost

Nevím

* Výrobci výrobků
* Poskytovatelé služeb
* Výrobci potravin (zemědělci, subjekty v oblasti
akvakultury a rybolovu)
* Výrobci energie
* Banky a investoři
* Spotřebitelé
* Vaše místní nebo regionální samospráva
* Vláda vašeho státu
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* Evropská unie
Mezinárodní organizace
* Sociální partneři

3. Způsoby, jak řešit znečištění
Cílem této části dotazníku je shromáždit názory na to, jak by se znečištění mělo v budoucnu řešit.
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3.1 Jak účinné by podle vás byly následující způsoby řešení znečištění?
Ani
Velmi

Docela

účinné,

Poměrně

Zcela

účinné

účinné

ani

neúčinné

neúčinné

Nevím

neúčinné
* Větší pravomoci vnitrostátních
orgánů postihovat porušení
právních předpisů EU týkajících
se znečištění
* Snadnější přístup k právní
ochraně a dalším nástrojům pro
organizace občanské
společnosti, aby mohly
zasahovat proti porušování
právních předpisů EU týkajících
se znečištění
* Zavedení přísnějších pokut za
porušení právních předpisů
týkajících se znečištění
* Zajištění celkově lepšího
provádění právních předpisů
týkajících se znečištění
* Modernizace stávajících
právních předpisů EU týkajících
se znečištění
* Přijetí dalších právních
předpisů EU v oblasti
znečištění, například znečištění
půdy
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* Finanční pobídky k řešení
znečištění (např. daně a dotace
ve prospěch méně
znečišťujících činností
průmyslových subjektů a
spotřebitelů)
Zajištění pozitivnějšího dopadu
bankovních a pojišťovacích
systémů na znečištění
* Další výzkum v oblasti
znečištění (např. za účelem
lepšího pochopení zdrojů a
dopadů znečištění,
předcházení znečištění a jeho
nápravy)
* Lepší monitorování úrovní
znečištění
* Lepší předvídání budoucího
vývoje znečištění (např. pomocí
modelování)
* Posílení mezinárodních
opatření v oblasti znečištění
* Posilování spolupráce mezi
zúčastněnými stranami
* Zvyšování povědomí o
znečištění, např. financování
úklidových/sanačních činností
se zapojením občanů
* Formální vzdělávání: Lepší
začleňování problematiky
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znečištění do vzdělávacích
osnov, např. vzdělávací
činnosti týkající se vzájemných
vztahů mezi znečištěním,
změnou klimatu a veřejným
zdravím, vzdělávání o
udržitelné spotřebě produktů a
energie a o udržitelné mobilitě
* Ovlivňování chování (např.
prostřednictvím sociálních
médií, kultury, sportu…) tak,
aby došlo k posunu k „mentalitě
nulového znečištění“, a to
lepším informováním občanů,
např. o vzájemných vztazích
mezi znečištěním, změnou
klimatu a veřejným zdravím, o
udržitelné spotřebě produktů a
energie, o udržitelné mobilitě
* Sociální inovace (např. přechod
od fyzických řešení k digitálním,
změny v organizaci práce)
* Jiné
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Pokud jste zvolili možnost „Jiné“, uveďte prosím podrobnosti.
Maximálně 300 znaků

V případě potřeby uveďte, ve které oblasti byste si přáli nové právní předpisy EU
týkající se znečištění.
Maximálně 300 znaků

3.2 Jak by podle vašeho názoru měly následující skupiny ve srovnání se
současnou situací přispívat (finančně a činnostmi) ke snížení znečištění?
Mnohem
více

O

Stejně jako

O

něco

v

něco

více

současnosti

méně

Mnohem
méně

Nevím

* Výrobci výrobků
* Poskytovatelé služeb
* Výrobci potravin (zemědělci,
subjekty v oblasti akvakultury a
rybolovu)
* Výrobci energie
* Spotřebitelé
* Daňoví poplatníci
prostřednictvím veřejného
financování
* Jiné

Pokud jste zvolili možnost „jiné“, upřesněte.
Maximálně 300 znaků
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3.3 Jaká ponaučení lze podle vašeho názoru vyvodit pro politiky nulového
znečištění z aktuálního vývoje, jako jsou změny v souvislosti s opatřeními
týkajícími se onemocnění COVID-19 (např. změny spojené s omezením
dojíždění a dopravy)?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím

* Pro snížení
znečištění
vnějšího ovzduší
ve městech lze a
je třeba učinit
více.
* Pro snížení
hlukového
znečištění ve
městech lze a je
třeba učinit více.
* Pro snížení
znečištění
souvisejícího s
potravinami (od
zemědělců po
spotřebitele) lze
a je třeba učinit
více.
* Pro snížení
znečištění
souvisejícího s
odpady (od
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výroby po
recyklaci
/likvidaci) lze a je
třeba učinit více.
* Pro snížení
znečištění v
našich mořích
lze a je třeba
učinit více.
* Pro snížení
potřeby přepravy
cestujících a
zboží (např.
přizpůsobení
organizace
práce, více práce
na dálku) lze a je
třeba učinit více.
* Pro podporu
aktivní a čisté
mobility (např.
chůze a jízdy na
kole) lze a je
třeba učinit více.
* Pro podporu
dalších alternativ
k vlastnictví
osobních
automobilů, jako
jsou řešení
sdílené mobility
a veřejná
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doprava, lze a je
třeba učinit více.
* Jiné
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Pokud jste zvolili možnost „jiné“, upřesněte.
Maximálně 300 znaků
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3.4 Jaké dopady by podle vašeho názoru měly být při provádění politik
souvisejících se znečištěním nejvíce rozhodující?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím

* Dopady na
zdraví lidí a
zvířat
* Dopady na
životní
prostředí
* Hospodářské
dopady
* Společenské
dopady
* Jiné
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Pokud jste zvolili možnost „jiné“, upřesněte.
Maximálně 300 znaků

Část III: Odborná sekce
Tato část je určena odborníkům a odborné veřejnosti. Zahrnuje dva tematické oddíly, které mají průřezovou
povahu, a to monitorování a digitalizaci. Další tematické konzultace již proběhly nebo jsou plánovány v
souvislosti se specifickým posouzením dopadů nebo hodnocením (viz úvodní část). Tyto specializované
konzultace budou rovněž zohledněny v rámci prací na nulovém znečištění. Zde se však zaměřujeme na
průřezová témata.

4. Cesta k integrovanému rámci pro monitorování a výhled nulového
znečištění
Cílem této části dotazníku je shromáždit názory odborníků na vývoj integrovanějšího a celostnějšího rámce
pro monitorování a výhled nulového znečištění. Monitorování může popsat úrovně a dopady znečištění nyní
i v minulosti, včetně analýzy trendů. Výhled může identifikovat potenciální změny a (nový) vývoj v
budoucnosti buď kvantitativním způsobem (např. prostřednictvím modelování a scénářů), nebo
kvalitativním způsobem (pomocí prognózy a zkoumání horizontu).
Tato část je vhodná zejména pro respondenty, kteří mají důkladné znalosti v oblasti monitorování a
hodnocení znečištění v politickém kontextu.

33

4.1 Jaký je váš názor na následující výroky?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím

Stávající rámce pro
monitorování
znečištění na
úrovni EU a na
vnitrostátní úrovni
jsou dostatečné.
Začlenění rámců
pro monitorování
(nulového)
znečištění,
například pro různé
znečišťující látky
nebo podle
různých právních
předpisů na úrovni
EU, je pro akční
plán EU důležitou
iniciativou.
Vytvoření
zastřešujícího
rámce pro
monitorování
„nulového
znečištění“ na
úrovni EU je
důležité pro vaši
vlastní práci.
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Je třeba zlepšit
komunikaci o
dopadech
znečištění na
zdraví na úrovni
EU.
Je třeba zlepšit
komunikaci o
dopadech
znečištění na
životní prostředí na
úrovni EU.
Je třeba zlepšit
komunikaci o
socioekonomických
dopadech
souvisejících se
znečištěním na
úrovni EU.
Je třeba lépe
propojit údaje o
zdraví s údaji o
znečištění.
Je třeba lépe
propojit
socioekonomické
údaje s údaji o
znečištění.
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4.2 Jaký by podle vás měl být hlavní účel monitorování a výhledu nulového
znečištění na úrovni EU?
Spíše
souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím

Poskytnout pokyny („kompas“)
pro dosažení cíle nulového
znečištění do roku 2050 za
účelem tvorby politiky a
komunikace.
Být „hnacím motorem změny“
prostřednictvím lepší
komunikace s občany a jejich
zapojení.
Ukazovat pokrok v provádění
(„Jaká je vzdálenost do cíle?“)
a účinnost („Fungovala minulá
opatření?“) stávajících politik a
právních předpisů EU.
Monitorovat pokrok při plnění
referenčních hodnot týkajících
se lidského zdraví a dobrých
životních podmínek (např.
znečištění ovzduší nebo vody)
a hranic možností naší planety
(např. znečištění přebytečnými
živinami).
Posuzovat celkovou zátěž
způsobenou znečištěním
(expozice) a hlavní dopady
znečištění na člověka a na
ekosystémy.
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4.3 Které znečišťující látky by podle vás měly být na úrovni EU řešeny
prioritně, a měly by tedy být zahrnuty do rámce pro monitorování?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím

Částice ve
vnějším ovzduší
(PM10, PM2,5)
Ostatní látky
znečišťující
ovzduší (např.
oxid dusičitý,
ozon, oxid
siřičitý)
Přebytečné
živiny (dusík a
fosfor) ve
vzduchu, vodě a
půdě
Těžké kovy ve
vzduchu, vodě a
půdě
Pesticidy/biocidy
Léčiva a
zejména
farmaceutické
látky
představující
riziko z hlediska
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vývoje
antimikrobiální
rezistence
Uhlovodíky
včetně ropných
skvrn
Ostatní
průmyslové
chemické látky
Odpadky v
mořích, včetně
plastů
Mikrobiologické
a virové
znečištění
Hluk
Jiné výše
neuvedené
fyzické znečištění
Jiné výše
neuvedené
znečišťující látky
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Pokud jste zvolili možnost „jiné fyzické znečištění“, upřesněte.
Maximálně 100 znaků

Pokud jste zvolili možnost „jiné znečišťující látky“, upřesněte.
Maximálně 100 znaků

5. Digitální řešení pro nulové znečištění
Cílem této části dotazníku je shromáždit názory odborníků na digitální nástroje a služby (jako je použití
umělé inteligence nebo technologie blockchain) a na to, jak je lze využít k dosažení cíle nulového
znečištění.
Tato část je vhodná zejména pro respondenty, kteří mají důkladné znalosti v oblasti digitalizace, v ideálním
případě uplatňované v souvislosti s předcházením znečištění, jeho snižováním a sanacemi.
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5.1 Jaký je váš názor na následující výroky?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím

Digitální řešení
nabízejí
významný
potenciál pro
snižování
znečištění.
Digitální řešení
jsou již podniky
ve velké míře
využívána ke
snižování
znečištění.
Správní orgány
(v mé zemi)
používají digitální
nástroje ke
sledování
znečištění a k
informování
veřejnosti.
Správní orgány
(v mé zemi)
používají digitální
nástroje k
provádění
právních
předpisů EU
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týkajících se
znečištění a k
prosazování
pravidel v praxi.
K dosažení „cíle
nulového
znečištění“ jsou
zapotřebí značné
investice do
inovací a
digitalizace.
Nadměrné
shromažďování
a ukládání dat
může vést k
většímu
znečištění než k
jeho snížení.
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5.2 Jaké jsou podle vás oblasti využití digitálních nástrojů a služeb s
největším potenciálem pro předcházení znečištění, jeho snižování a sanaci?
Naprosto

Spíše

souhlasím

souhlasím

Nemám
vyhraněný
názor

Spíše

Naprosto

nesouhlasím

nesouhlasím

Nevím

Generování dat
a monitorování
znečištění (např.
pomocí
dálkového
průzkumu Země)
Přenos a správa
dat
Analýza dat a
umělá inteligence
Technologie
blockchain a
distribuované
účetní knihy
(distributed
ledger
technology)
Internet věcí (IoT)
Informace o
znečištění pro
spotřebitele a
podniky (např.
znečišťující látky
přítomné ve
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výrobcích
prostřednictvím
produktových
pasů)
3D-tisk nebo
aditivní výroba
Online platformy
a cloudové
systémy
Digitální dvojčata
a modely
Změna
organizace
práce, přechod
od fyzických
řešení k
digitálním (např.
práce na dálku)
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Můžete uvést příklady digitálních řešení ke snížení znečištění ve vaší oblasti práce?
Maximálně 2000 znaků

Další připomínky
Máte nějaké další připomínky nebo jiné otázky, které by se měly řešit v souvislosti s
akčním plánem pro nulové znečištění? Proč?
Maximálně 2000 znaků

Můžete nahrát dokument s dalšími relevantními připomínkami. Jeho obsah by měl
být stručný a zaměřovat se na předmět konzultace.
Upozorňujeme, že nahraný dokument bude zveřejněn v celém rozsahu.
Maximální velikost souboru je 1 MB.
Povoleny jsou pouze soubory typu pdf,txt,doc,docx,odt,rtf.

44

