Veřejná konzultace týkající se hodnocení
nařízení o evropském registru úniků
a přenosů znečišťujících látek (nařízení
E-PRTR)
Vyplnění polí označených * je povinné.

Úvod
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Co upravuje nařízení E-PRTR?
Nařízení E-PRTR stanoví průmyslovým zařízením v celé EU (v současnosti přibližně 28 000
provozoven) poskytovat každoročně vnitrostátním orgánům informace o objemu emisí určitých
znečišťujících látek a o přenosech odpadu. Příslušné vnitrostátní orgány tyto údaje následně předají
rejstříku s celoevropskou působností, tj. Evropskému registru znečišťujících látek (E-PRTR), v němž
se údaje zveřejní.
Více informací o tomto registru najdete na stránce: http://prtr.ec.europa.eu/pgAbout.aspx
Proč se konzultace pořádá?
Výsledky konzultace mají přispět k probíhajícímu hodnocení uvedeného nařízení. Hodnotí se plnění
stanovených cílů, účinnost, účelnost a relevance jeho požadavků, tedy zda ustanovení nařízení
E-PRTR odrážejí současné potřeby evropských občanů, podniků a tvůrců politik. Tato veřejná
konzultace bude velmi důležitou součástí uvedeného hodnocení, které bude rovněž čerpat z
nezávislých analýz, závěrů seminářů, rozhovorů se zúčastněnými stranami apod.
Dotazník obsahuje čtyři krátké úvodní otázky týkající se identity respondenta. Poté následuje 27
věcných otázek. Mnohé z nich jsou otázky s možností výběru z několika odpovědí. Dotazník zároveň
nabízí možnost poskytnout podrobnější připomínky. Věcné otázky se týkají těchto témat:
působnost nařízení E-PRTR
poskytování údajů do registru
kontrola a předávání údajů
orientace na internetových stránkách registru
užitečnost registru

Není nutné odpovídat na všechny otázky. Nicméně budeme rádi, poskytnete-li nám co nejvíce
informací. Vyplnění dotazníku by vám nemělo zabrat déle než 30 minut.
Můžete se vyjádřit jak k fungování vnitrostátních rejstříků, tak celoevropského registru. O který typ se
jedná, je u dané otázky vždy jasně uvedeno. Uvítáme i další podrobnosti vycházející z vašich
vlastních zkušeností.
Domníváte-li se, že by měl dotazník obsahovat další otázky, napište nám na e-mailovou adresu:
ENV-EPRTR@ec.europa.eu

Úvodní otázky
Odpovídáte
* A.
jako:
soukromá osoba / občan
zúčastněná strana / odborník

2

* B. Zastupujete:
soukromou společnost
poskytovatele veřejných služeb
nevládní organizaci
akademickou/vědeckou/výzkumnou organizaci
vnitrostátní orgán
místní/regionální orgán
evropský orgán nebo instituci
mezinárodní organizaci
průmyslové/obchodní sdružení
sdružení spotřebitelů
jiný typ sdružení
jiný subjekt
C. Pokud odpovídáte jménem společnosti/podniku, uveďte, o který typ se
jedná:
malý nebo střední podnik (MSP)
jiný typ společnosti než MSP
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Uveďte, ve které zemi máte
* D.
bydliště/sídlo:
AT – Rakousko
BE – Belgie
BG – Bulharsko
CH – Švýcarsko
CY – Kypr
CZ – Česká republika
DE – Německo
DK – Dánsko
EE – Estonsko
EL – Řecko
ES – Španělsko
FI – Finsko
FR – Francie
HR – Chorvatsko
HU – Maďarsko
IE – Irsko
IS – Island
IT — Itálie
LI – Lichtenštejnsko
LT – Litva
LU – Lucembursko
LV – Lotyšsko
MT – Malta
NL – Nizozemsko
NO – Norsko
PL – Polsko
PT – Portugalsko
RO – Rumunsko
RS – Srbsko
SE – Švédsko
SI – Slovinsko
SK – Slovensko
UK – Spojené království
Organizace na úrovni celé EU
Jiná země

Otázky týkající se působnosti nařízení
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1. Kterého typu registru se vaše odpovědi
týkají?
Vnitrostátního registru úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR)
Evropského registru emisí znečišťujících látek (E-PRTR)
Uveďte, ve kterém jazyce dotazník
vyplňujete.
Platný pouze text o délce 1 až 20 znaků.

Pokud se vaše odpovědi týkají vnitrostátního registru emisí znečišťujících látek, uveďte, o který se
jedná:

2. Jak často s registrem
pracujete?
Jednou týdně nebo častěji
Minimálně jednou za měsíc
Minimálně jednou za rok
Nikdy
3. Uveďte, z jakého důvodu registr používáte? Můžete zvolit více než jednu
odpověď.
Ke kontrole údajů o naší společnosti na internetových stránkách registru E-PRTR
Ke zjišťování úrovně znečištění emisemi v našem okolí
K porovnávání objemu emisí z jednotlivých činností, provozoven, regionů apod.
K provádění analýzy vývoje emisí jednotlivých znečišťujících látek nebo konkrétních činností
K získávání informací, které použijeme k provedení celkové analýzy údajů o emisích
Z jiných důvodů (specifikujte
níže)
Platný pouze text o délce 1 až 200 znaků.
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4. Které kategorie údajů v registru nejčastěji vyhledáváte? Můžete zvolit více než jednu
odpověď.
Emise do ovzduší
Emise do vody
Přenosy odpadu
Úniky do půdy
Přenosy odpadu mimo lokalitu
Přenosy znečišťujících látek v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu
Úniky z rozptýlených zdrojů do ovzduší
Úniky z rozptýlených zdrojů do vody

Poskytování údajů do registru
Odpovídáte za poskytování údajů do vnitrostátního registru
* 5.
emisí?
Ano
Ne
Pokud jste uvedli „Ne“, můžete přejít k otázce č. 9.
6. Sběr dat, které mají být zaslány do registru:
6a. Poskytují se vám údaje do registru snadno, vycházíte-li z vaší další kontrolní a vykazovací
činnosti?
Ano
Ne
Nevím
6b. Zabere vám kompilace údajů hodně
času?
Ano
Ne
Nevím
Uveďte, které aspekty shromažďování dat jsou pro vás více a které méně časově náročné. Je-li to
možné, uveďte odhad doby potřebné ke shromáždění dat (v hodinách).
maximální počet znaků: 200
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7. Jak údaje
zasíláte?
Elektronicky
V tištěné podobě
Nevím
8. Je podle vás odesílání údajů do registru jednoduché nebo
složité?
Velmi jednoduché
Jednoduché
Středně složité
Složité
Velmi složité

Kontrola a předávání údajů
Odpovídáte za kontrolu údajů poskytovaných na vnitrostátní úrovni a jejich předávání příslušným
* 9.
evropským agenturám?
Ano
Ne
Pokud vaše odpověď zní „Ne“, můžete přejít k otázce č. 13.
10. Ověřování údajů, které mají být zaslány EU:
10.a. Zaznamenali jste nějaké zlepšení kvality a úplnosti údajů vykazovaných
provozovateli?
Ano
Ne
Nevím
10.b. Je pro vás ověřování údajů časově
náročné?
Ano
Ne
Nevím
Které aspekty vám zaberou nejvíce času? Uveďte odhad doby potřebné pro jednotlivé ověřovací
kroky.
maximální počet znaků: 200
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11. Jakým způsobem posíláte údaje do registru
EU?
Elektronicky
V tištěné podobě
Nevím
12. Je podle vás jednoduché nebo složité údaje do registru EU
zasílat?
Velmi jednoduché
Jednoduché
Středně složité
Složité
Velmi složité

Orientace na internetových stránkách registru
13.a Uveďte, zda se vaše připomínky týkají vnitrostátního registru nebo registru
EU.
vnitrostátní registr
registr EU
13.b Orientuje se vám v registru znečišťování snadno? (např. při zobrazování různých typů znečištění,
z různých činností v různých lokalitách).
Ano
Do určité míry
Ne

8

V následující tabulce uveďte, v kterých částech registru se vám orientuje/vyhledává lépe a v kterých
hůře.
Snazší orientace/vyhledávání

Obtížnější orientace/vyhledávání

Průmyslové činnosti
Přehled oblastí
Úniky znečišťujících látek
Přenosy znečišťujících látek
Přenosy odpadu
Vyhledávání s pomocí mapy
Časové řady úniků
znečišťujících látek
Časové řady přenosů
znečišťujících látek
Časové řady přenosů
odpadu
Uniky z rozptýlených zdrojů
do ovzduší
Uniky z rozptýlených zdrojů
do vody
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14. Co lze udělat pro to, aby se s registrem uživatelům pracovalo ještě lépe? Které prvky by tomu
podle vás napomohly?
Více uživatelských tipů a nápovědy
Další možnosti vyhledávání
Dodatečné environmentální informace
Podrobnější informace o specifických tématech
Odkazy na další internetové stránky
Máte-li jiný návrh, můžete jej uvést
níže.
maximální počet znaků: 200

Užitečnost registru znečišťování
15. Poskytuje podle vás registr znečišťování údaje, díky nimž se lze lépe orientovat v environmentální
situaci ve vaší lokalitě?
Ano
Částečně
Ne
Nevím
16. Domníváte se, že se díky registru znečišťování zvýšila transparentnost informací o životním
prostředí a souvisejících rozhodovacích procesech?
Ano
Částečně
Ne
Nevím
17. Domníváte se, že se díky registru zajímá o informace o životním prostředí v EU více lidí, kteří se
tak mohou více podílet na rozhodování v této oblasti?
Ano
Částečně
Ne
Nevím
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18. Domníváte se, že se díky registru zajímá o životní prostředí na místní úrovni více lidí, popř. že se
veřejnost více zapojuje do souvisejícího rozhodovacího procesu?
Ano
Částečně
Ne
Nevím
19. Jsou údaje z registru užitečné pro srovnávání výkonnosti výrobních odvětví při srovnání výkonnosti
jednotlivých zařízení nebo činností na různých místech v Evropě?
Ano
Částečně
Ne
Nevím
20. Poskytuje registr údaje, které jsou užitečné pro utváření politiky (na vnitrostátní nebo celoevropské
úrovni)?
Ano
Částečně
Ne
Nevím
21. Které údaje v rámci registru znečišťování mají podle vás pro utváření politiky největší význam?
Můžete zvolit více než jednu odpověď.
Emise do ovzduší
Emise do vody
Přenosy odpadů
Úniky do půdy
Přenosy odpadu mimo lokalitu
Přenosy znečišťujících látek v odpadních vodách určených k čištění mimo lokalitu
Úniky z rozptýlených zdrojů do ovzduší
Úniky z rozptýlených zdrojů do vody
Nevím
22. Existují jiné zdroje údajů o emisích znečišťujících látek, které podle vás účast veřejnosti
na politickém rozhodování usnadňují více než registr znečišťování EU?
Ano
Do určité míry
Ne
Nevím
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Pokud ano, uveďte, o které zdroje údajů se jedná (maximálně 3), a zdůvodněte, proč a v jakých
situacích jsou užitečnější:
Název zdroje

Proč?

V jakých
situacích?

Zdroj č. 1
Zdroj č. 2
Zdroj č. 3
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23. Domníváte se, že se díky registru znečišťování zvýšila odpovědnost hospodářských subjektů za
znečišťující činnosti?
Ano
Do určité míry
Ne
Nevím
24. Domníváte se, že se zřízením a využíváním tohoto registru daří více předcházet znečišťování
životního prostředí, případně úroveň znečištění snižovat?
Ano
Do určité míry
Ne
Nevím
25. Do jaké míry přispívá podle vás dané nařízení k plnění cíle 7. akčního programu pro životní
prostředí, tedy „zlepšit znalostní a faktickou základnu pro politiku Unie v oblasti životního prostředí“?
Do značné míry
Do jisté míry
Vůbec ne
Nevím
26. V čem podle vás spočívá přidaná hodnota nařízení o registru E-PRTR v porovnání s tím, čeho by
se mohlo dosáhnout na vnitrostátní úrovni?
V harmonizaci vykazování údajů
V harmonizaci postupů monitorování
Ve formulaci společného přístupu ke sběru údajů a jejich vykazování
V lepší srovnatelnosti údajů z účastnických zemí
Ve zvýšení kvality údajů díky úsilí vyvíjeném v rámci platformy ReportNet
V podněcování k účasti zemí, které nejsou členy EU
Jiný přínos
Pokud zvolíte možnost „Jiný přínos“, máte možnost ho specifikovat
zde.
maximální počet znaků: 200
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27. Obecně vzato, domníváte se, že informace obsažené v registru znečištění jsou pro vás a vaše
zájmy užitečné?
Ano
Částečně
Ne
Nevím
Zde můžete specifikovat, v čem pro vás užitečnost registru znečišťování spočívá, a uvést, jak by se
dala zvýšit:
maximální počet znaků: 200
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