
Titlu    

  
Consultare publică privind opțiunile de politică pentru stabilirea unor cerințe 

minime de calitate aplicabile în cazul apelor reutilizate în Uniunea Europeană 

Domenii de acțiune  

  Agricultură, combaterea schimbărilor climatice, mediu, siguranță alimentară, piața 

internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, sănătate publică, comerț 

Grup țintă  

  Toți cetățenii și toate organizațiile 

Perioada consultării  

                          28.10.2016 - 27.1.2017  

Obiectivul consultării   

  Comisia Europeană lansează această consultare pentru a colecta punctele de vedere 

ale părților interesate și ale cetățenilor în ceea ce privește opțiunile de politică pentru 

stabilirea unor cerințe minime de calitate aplicabile în cazul apelor reutilizate în 

Uniunea Europeană. 

Obiectivele consultării sunt: 

 colectarea de informații și date care nu pot fi găsite prin consultarea unor 

documente sau a altor surse în ceea ce privește beneficiile reutilizării apei și 

obstacolele care împiedică dezvoltarea acestei practici în Uniunea Europeană  

 informarea și colectarea de reacții cu privire la eventualele cerințe minime de 

calitate aplicabile în cazul apelor reutilizate în Uniunea Europeană  

Vă invităm să consultați paginile de internet care prezintă informații detaliate despre 

acțiunile la care lucrează Comisia pentru a promova reutilizarea apei pe scară mai 

largă în UE. 

De asemenea, vă recomandăm să citiți declarația specifică de confidențialitate 

atașată prezentei consultări pentru a obține mai multe informații despre modul în 

care vor fi prelucrate datele cu caracter personal și contribuțiile dumneavoastră. 

Instrucțiuni pentru completarea chestionarului 

  Pentru a participa la această consultare publică, completați chestionarul on-line. 

Acesta este disponibil în 23 de limbi oficiale ale UE, iar răspunsurile pot fi trimise în 

oricare dintre acestea. Menționăm totuși că, având în vedere întârzierile pe care le 

poate ocaziona procesul de traducere a răspunsurilor transmise în anumite limbi, 

Comisia salută contribuțiile în limba engleză, franceză, germană, spaniolă și italiană, 

deoarece îi permit să prelucreze sondajul mai rapid. 

Din motive metodologice, toate întrebările sunt obligatorii. Aveți însă posibilitatea 

de a alege răspunsul „Nu știu”. Chestionarul conține și câmpuri pentru text liber care 

vă permit să prezentați alternative la opțiunile furnizate sub întrebările cu variante 

multiple de răspuns. 

Puteți întrerupe și relua oricând completarea chestionarului. După ce trimiteți 

răspunsurile, puteți descărca o copie a contribuției dumneavoastră. 

Pe lângă întrebările referitoare la obiectul consultării, chestionarul conține și 
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întrebări referitoare la profilul dumneavoastră (numele dumneavoastră sau al 

organizației dumneavoastră, tipul de organizație sau de întreprindere, numărul de 

identificare în Registrul de transparență al UE – dacă este cazul – și țara în care vă 

desfășurați activitatea). Vă atragem atenția asupra faptului că toate aceste informații 

sunt obligatorii pentru a procesa contribuția dumneavoastră. În schimb, puteți cere 

ca răspunsurile dumneavoastră să fie publicate în mod anonim (a se vedea secțiunea 

privind protecția datelor cu caracter personal). 

Chestionar 

Documente de referință 

  
Evaluarea inițială a impactului 

Promovarea reutilizării apei în Uniunea Europeană 

Raportul referitor la o consultare publică anterioară privind reutilizarea apei  

Datele de contact ale serviciului responsabil 

  Direcția Generală Mediu – Unitatea C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

European Commission 

Directorate-General Environment 

BU 9 – 4/173 

B-1049 Bruxelles 

Belgia 

   

Contribuții 

  În cadrul Inițiativei europene în materie de transparență, Comisia Europeană invită 

organizațiile (inclusiv ONG-urile, organismele profesionale, întreprinderile etc.) 

care doresc să participe la consultări publice să ofere, atât Comisiei, cât și publicului 

larg, informații cu privire la entitățile și interesele pe care le reprezintă, la 

obiectivele pe care le urmăresc, la structura lor și la modalitățile prin care sunt 

finanțate, înscriindu-se în Registrul de transparență și acceptând codul de conduită 

aferent. 

 Dacă organizația dumneavoastră este înscrisă în Registrul de transparență, vă 

rugăm să menționați numărul care îi este atribuit în Registru atunci când 

răspundeți la chestionar. Astfel, contribuția dumneavoastră va fi considerată 

ca fiind punctul de vedere al organizației pe care o reprezentați. 

 Dacă organizația nu figurează în Registru, o puteți înscrie acum. Reveniți 

apoi la această pagină pentru a vă trimite contribuția în calitate de organizație 

înregistrată. 

Atunci când analizează răspunsurile la consultare, Comisia tratează contribuțiile de 

la respondenții care decid să nu se înscrie în Registrul de transparență drept 

contribuții din partea unor persoane private (cu excepția cazului în care respondenții 

sunt recunoscuți ca părți interesate reprezentative prin dispozițiile din TFUE cu 
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privire la dialogul social european – articolele 154-155). 

Rezultatele consultării și etapele următoare 

  Comisia analizează atent contribuțiile primite în cadrul fiecărei consultări și publică 

pe site-ul dedicat evaluărilor un rezumat faptic și un scurt raport de sinteză privind 

rezultatele acesteia. 

Protecția datelor cu caracter personal  

  Contribuțiile la această consultare vor fi publicate pe internet, împreună cu datele 

dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care ați precizat, în 

cadrul chestionarului, că doriți ca răspunsurile dumneavoastră să fie publicate în 

mod anonim sau să nu fie publicate deloc. Vă recomandăm să citiți paginile de 

internet ale Comisiei cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și 

declarația specifică de confidențialitate atașată prezentei consultări, pentru a obține 

mai multe informații despre modul în care vor fi prelucrate datele cu caracter 

personal și contribuțiile dumneavoastră. 

Acest chestionar vă oferă mai multe opțiuni cu privire la publicarea datelor dvs. cu 

caracter personal. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, indiferent de opțiunea 

selectată, contribuția dumneavoastră poate face obiectul cererilor de acces la 

documente, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1049/2001. Cererile respective vor 

fi analizate pe baza condițiilor prevăzute în Regulament și în conformitate cu 

normele privind protecția datelor aplicabile. 

Declarație specifică de confidențialitate 

Site-ul este disponibil în limba engleză și în alte 22 de limbi oficiale ale UE: 

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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