
Titel    

  
Offentlig høring om de politiske muligheder for fastsættelse af mindstekrav til 

kvaliteten af genbrugsvand i EU 

Politikområde(r)  

  Landbrug, klimaindsats, miljø, fødevaresikkerhed, det indre marked, industri, 

iværksætteri og SMV'er, folkesundhed, handel 

Målgruppe(r)  

  Alle borgere og organisationer er velkomne til at bidrage til denne høring. 

Høringsperiode  

                          Fra 28.10.2016 til 27.01.2017  

Formålet med høringen   

  EU-Kommissionen lancerer denne høring for at indsamle interessenters og borgeres 

meninger om de politiske muligheder for fastsættelse af mindstekrav til kvaliteten af 

genbrugsvand i EU. 

Formålet med høringen er: 

 At indsamle information og data om fordelene ved og hindringerne for 

videreudvikling af genbrug af vand i EU, som ikke kan findes via 

skrivebordsundersøgelser og anden research.  

 At informere og give en lang række interessenter mulighed for at komme 

med deres feedback og synspunkter om, hvilke mindstekrav der skal være til 

kvaliteten af genbrugsvand i EU.  

På websitet for høringen kan du finde al information om de aktiviteter, som EU-

Kommissionen sætter i værk for at fremme udviklingen af genbrug af vand i EU. 

Vi opfordrer dig til at læse den databeskyttelseserklæring, der er vedlagt høringen. 

Den forklarer, hvordan dine personoplysninger og svar bliver behandlet. 

Sådan deltager du i høringen 

  Du kan deltage i denne offentlige høring ved at udfylde onlinespørgeskemaet. 

Spørgeskemaet findes på de 23 officielle EU-sprog. Du kan besvare spørgsmålene 

på hvilket som helst af disse sprog. Da det kan tage længere tid at oversætte 

besvarelser på visse sprog, er bidrag på engelsk, fransk, tysk, spansk og italiensk 

særligt velkomne, da de gør det muligt for Kommissionen at behandle 

spørgeundersøgelsen hurtigere. 

Af metodiske grunde skal alle spørgsmål besvares. Du har dog mulighed for at svare 

"Ved ikke". Der er også fritekstfelter, hvor du kan skrive noget andet end de 

multiple choice-svarmuligheder, der er angivet. 

Du kan altid holde en pause og fortsætte besvarelsen senere. Når du har indsendt din 

besvarelse, kan du downloade en kopi af de spørgsmål, du har besvaret. 

Ud over din besvarelse bliver du bedt om at give en række baggrundsoplysninger 

om dig selv (dit eget eller din organisations navn, typen af organisation, dit 

registreringsnummer i EU's åbenhedsregister, hvis det er relevant, og det land, hvor 

du udfører dine aktiviteter). Vær opmærksom på, at disse oplysninger er en 

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=DA


forudsætning for, at vi kan behandle din besvarelse. Du kan dog bede om, at din 

besvarelse offentliggøres anonymt (se beskyttelse af personoplysninger). 

Se spørgeskemaet  

Referencedokumenter 

  
Indledende konsekvensanalyse 

Fremme af genbrugen af vand i EU 

Rapport om den forrige offentlige høring om genbrugen af vand  

Den ansvarlige tjenestes kontaktoplysninger 

  Generaldirektoratet for Miljø – Kontor C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

Europa-Kommissionen 

Generaldirektoratet for Miljø 

BU 9 – 4/173 

1049 Bruxelles 

Belgien 

   

Se besvarelserne 

  Som en del af det europæiske åbenhedsinitiativ beder Kommissionen organisationer 

(bl.a. ngo'er, brancheforeninger og virksomheder), som ønsker at deltage i offentlige 

høringer, om at oplyse Kommissionen og offentligheden om, hvem og hvad de 

repræsenterer, hvad der er deres formål, hvordan de bliver finansieret, og hvordan de 

er struktureret, ved at lade sig registrere i EU's åbenhedsregister og forpligte sig til at 

efterleve dets adfærdskodeks. 

 Hvis din organisation er registreret i åbenhedsregistret, bedes du angive 

registreringsnummeret i spørgeskemaet. Dine besvarelser blev så anset for at 

repræsentere organisationens holdning. 

 Hvis din organisation ikke er registreret, kan du registrere dig nu. Derefter 

kan du gå tilbage til denne side for at indsende din besvarelse som en 

registreret organisation. 

I forbindelse med analysen af svarene på en høring vil besvarelser fra respondenter, 

som vælger ikke at lade sig registrere, blive behandlet som individuelle bidrag 

(medmindre respondenterne er anerkendt som repræsentanter for interessenter i 

henhold til artikel 154-155 i TEUF – traktatbestemmelserne om dialogen mellem 

arbejdsmarkedets parter i EU). 

Resultaterne af høringen og næste skridt 

  Kommissionen er forpligtet til at give feedback om høringer. Derfor vil der på 

evalueringssiden blive offentliggjort et kort sammendrag af og en kortfattet rapport 

om høringsresultaterne. 

Beskyttelse af personoplysninger  

  Din besvarelse af onlinespørgeskemaet vil blive offentliggjort på nettet sammen med 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WaterReusepublicconsult?surveylanguage=DA
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://europa.eu/transparency-register/index_en.htm
http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/kallas/doc/joint_statement_register.pdf
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=da#da


dine personoplysninger, med mindre du angiver, at dit bidrag enten skal 

offentliggøres anonymt eller slet ikke offentliggøres (se spørgeskemaet). Det er 

vigtigt, at du læser den databeskyttelseserklæring, der er vedlagt høringen. Den 

forklarer, hvordan dine personoplysninger og dit bidrag vil blive behandlet. 

I spørgeskemaet får du flere valgmuligheder med hensyn til offentliggørelse af dine 

personoplysninger. Bemærk, at dit bidrag uanset den valgte mulighed kan blive 

genstand for en anmodning om aktindsigt efter forordning (EF) nr. 1049/2001. I så 

fald vil anmodningen blive vurderet på grundlag af de betingelser, der er fastsat i 

forordningen, og i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler. 

Særlig databeskyttelseserklæring  

Spørgeskemaet findes på engelsk og de 22 andre officielle EU-sprog. 

BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL - 

PT - RO - SK - SL - SV. 

 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/Privacy_statement_public_consultation_water_reuse.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_bg.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_cs.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_da.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_de.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_el.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/reused_water_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_es.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_et.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_fi.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_hr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_hu.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_it.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_lt.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_lv.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_mt.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_nl.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_pl.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_pt.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_ro.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_sk.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_sl.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/reused_water_sv.pdf

