
Nimi    

  
Julkinen kuuleminen: Veden uudelleenkäytön vähimmäislaatuvaatimusten 

vahvistaminen EU:ssa – toimintavaihtoehdot 

Politiikanala(t)  

  Maatalous, ilmastotoimet, ympäristö, elintarviketurvallisuus, sisämarkkinat, 

teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset, kansanterveys, kauppa 

Kohderyhmä(t)  

  Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja organisaatiot. 

Kuulemisen kesto  

                          28.10.2016–27.1.2017  

Kuulemisen tavoite   

  Euroopan komissio käynnistää tämän kuulemisen kerätäkseen sidosryhmien ja 

kansalaisten näkemyksiä veden uudelleenkäytön vähimmäislaatuvaatimuksiin 

liittyvistä toimintavaihtoehdoista Euroopan unionissa. 

Kuulemisen tavoitteena on 

 kerätä veden uudelleenkäytön kehittämisen etuihin ja esteisiin liittyviä 

näkemyksiä ja tietoja, joita ei ole saatavilla aineistotutkimuksena eikä muista 

tietolähteistä  

 tiedottaminen ja mahdollisuus antaa palautetta, jotta erilaiset sidosryhmät 

voivat esittää näkemyksiään ja antaa palautetta veden uudelleenkäytön 

vähimmäislaatuvaatimuksista EU:ssa.  

Aloitteen verkkosivulla on tietoa Euroopan komission toimista, joilla se haluaa 

edistää veden uudelleenkäytön kehittämistä EU:ssa. 

Pyydämme lukemaan liitteenä olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä 

annetaan tietoja henkilötietojen ja vastausten käsittelystä. 

Kuulemiseen osallistuminen 

  Kuulemiseen voi osallistua täyttämällä verkkokyselyn. 

Kyselylomake on saatavana EU:n 23 virallisella kielellä. Vastata voi niistä millä 

tahansa. Koska vastauksiin sisältyvien kommenttien kääntäminen voi viedä aikaa 

joillakin kielillä, vastaukset kannattaa mahdollisuuksien mukaan antaa englannin, 

ranskan, saksan, espanjan tai italian kielellä, jolloin kyselyn käsittely sujuu 

komissiossa nopeammin. 

Menetelmiin liittyvistä syistä kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Kysymyksiin on 

kuitenkin mahdollista vastata ”En osaa sanoa”. Monivalintakysymyksiin annettuja 

vastauksia voi täydentää vapaassa tekstikentässä. 

Vastaamisen voi keskeyttää milloin tahansa ja jatkaa myöhemmin. Täytetystä 

kyselylomakkeesta voi vastauksen lähettämisen jälkeen ladata kopion itselleen. 

Vastausten ohella vastaajaa pyydetään antamaan tiettyjä taustatietoja (nimi tai 

organisaation nimi, organisaation tai yrityksen tyyppi, mahdollinen EU:n 

avoimuusrekisterin tunnistenumero, toimintamaa). Kaikki nämä tiedot ovat 

pakollisia, jotta vastaus voidaan käsitellä. Vastaus voidaan kuitenkin julkaista myös 

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=FI


nimettömänä (ks. henkilötietojen suoja) 

Kyselylomake  

Viiteasiakirjat 

  
Alustava vaikutustenarviointi 

Veden uudelleenkäytön edistäminen Euroopan unionissa 

Edellisen veden uudelleenkäyttöä koskevan kuulemisen loppuraportti  

Kuulemisesta vastaavan yksikön yhteystiedot 

  Ympäristöasioiden pääosasto – yksikkö C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

European Commission 

Directorate-General Environment 

BU 9 – 4/173 

B-1049 Bruxelles 

Belgium 

   

Vastauksiin tutustuminen 

  Euroopan avoimuusaloitteen yhteydessä komissio pyytää organisaatioita 

(kansalaisjärjestöjä, toimialajärjestöjä, yrityksiä jne.), jotka haluavat osallistua 

julkisiin kuulemisiin, rekisteröitymään avoimuusrekisteriin ja antamaan komissiolle 

ja suurelle yleisölle tietoja siitä, ketä ja mitä etuja ne edustavat, sekä tietoja 

tavoitteistaan, rahoituksestaan ja rakenteistaan. Samalla organisaatio sitoutuu 

noudattamaan rekisterin sääntöjä. 

 Jos edustamasi organisaatio on jo rekisteröitynyt, ilmoita tunnistenumero 

kyselylomakkeessa. Tällöin vastaustesi katsotaan edustavan organisaatiosi 

kantaa. 

 Jos edustamasi organisaatio ei ole vielä rekisteröitynyt, voit rekisteröityä nyt. 

Palaa rekisteröitymisen jälkeen tälle sivulle ja osallistu kuulemiseen 

rekisteröityneenä organisaationa. 

Kuulemisessa saatujen vastausten analysoinnissa rekisteröitymättömien vastaajien 

vastaukset rinnastetaan yksityishenkilöiden vastauksiin (ellei vastaajaa katsota 

sidosryhmien edustajaksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 ja 

155 artiklassa tarkoitetussa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelussa). 

Kuulemisen tulokset ja seuraavat vaiheet 

  Komissio on sitoutunut antamaan palautetta kuulemisista. Arviointia koskevalla 

verkkosivustolla julkaistaan lyhyt yhteenveto ja tiivistelmäraportti kuulemisen 

tuloksista. 

Henkilötietojen suoja  

  Tämän julkisen kuulemisen vastaukset julkaistaan verkossa yhdessä vastaajan 

tietojen kanssa, paitsi jos vastaaja pyytää, että vastaus olisi julkaistava nimettömänä 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WaterReusepublicconsult?surveylanguage=FI
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=en


tai että sitä ei saisi julkaista lainkaan (ks. kyselylomake). Lue komission 

verkkosivustolla oleva selvitys henkilötietojen suojasta ja tämän kyselyn liitteenä 

olevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti. Niissä annetaan tietoja henkilötietojen ja 

vastausten käsittelystä. 

Kyselylomakkeessa on kohta, jossa voit valita, miten haluat tietosi ja vastauksesi 

julkaistavan. Valitusta vaihtoehdosta riippumatta vastaukseesi saatetaan kohdistaa 

asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukainen asiakirjojen saantia koskeva pyyntö. 

Tällöin pyyntöä arvioidaan kyseisessä asetuksessa säädettyjen ehtojen ja 

tietosuojasääntöjen perusteella. 

Tietosuojaperiaatteet  

Verkkosivusto on saatavana englanniksi ja 22 muulla EU:n virallisella kielellä. 

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
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