Τίτλος
Δημόσια διαβούλευση για τις επιλογές πολιτικής όσον αφορά τον καθορισμό
ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας για το επαναχρησιμοποιούμενο νερό στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τομείς πολιτικής
Γεωργία, δράση για το κλίμα, περιβάλλον, ασφάλεια των τροφίμων, εσωτερική
αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ, δημόσια υγεία, εμπόριο
Αποδέκτης(ες)
Όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στη
διαβούλευση αυτή.
Περίοδος διαβούλευσης
Από 28.10.2016 έως 27.01.2017
Αντικείμενο της διαβούλευσης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις των
ενδιαφερόμενων φορέων και των πολιτών όσον αφορά τις επιλογές πολιτικής
σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας για το
επαναχρησιμοποιούμενο νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι στόχοι της διαβούλευσης είναι οι εξής:




Η συγκέντρωση πληροφοριών και δεδομένων που δεν είναι δυνατό να
βρεθούν μέσω έρευνας τεκμηρίωσης, καθώς και συμπληρωματικών πηγών
αποδεικτικών στοιχείων όσον αφορά τα οφέλη και τα εμπόδια που
συνδέονται με την περαιτέρω προώθηση της επαναχρησιμοποίησης του
νερού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ενημέρωση και η παροχή της δυνατότητας σχολιασμού, καθώς δίνεται η
ευκαιρία σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων να καταθέσουν απόψεις,
εμπειρίες και αντιλήψεις σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας για
το επαναχρησιμοποιούμενο νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της πρωτοβουλίας για να
βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τις δράσεις που αναπτύσσονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για την προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης της επαναχρησιμοποίησης
του νερού εντός της ΕΕ.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε την ειδική δήλωση περί απορρήτου που
επισυνάπτεται στην παρούσα διαβούλευση, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το
πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι παρατηρήσεις σας.
Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας
Μπορείτε να συμμετάσχετε στην παρούσα δημόσια διαβούλευση συμπληρώνοντας
το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο.
Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι απαντήσεις
μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες αυτές. Δεδομένου ότι η
μετάφραση απαντήσεων που υποβάλλονται σε ορισμένες γλώσσες μπορεί να είναι
χρονοβόρα, είναι ευπρόσδεκτη η υποβολή απαντήσεων στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα
γερμανικά, τα ισπανικά και τα ιταλικά, καθώς η Επιτροπή θα μπορεί έτσι να
επεξεργαστεί ταχύτερα τα αποτελέσματα της έρευνας.

Για μεθοδολογικούς λόγους, όλες οι ερωτήσεις είναι υποχρεωτικές. Ωστόσο, είναι
δυνατόν να δοθεί απάντηση «δεν γνωρίζω». Στα πλαίσια ελεύθερου κειμένου
μπορείτε να δίνετε εναλλακτικές απαντήσεις στις επιλογές που προβλέπονται σε
απαντήσεις πολλαπλών επιλογών.
Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή και να συνεχίσετε αργότερα. Αφού
υποβάλετε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να μεταφορτώσετε ένα αντίγραφο του
συμπληρωμένου ερωτηματολογίου.
Μαζί με τις απαντήσεις σας θα σας ζητηθεί να δώσετε συμπληρωματικές
πληροφορίες (το όνομά σας ως άτομο ή οργανισμός, το είδος του οργανισμού ή της
εταιρείας, τον αριθμό καταχώρισής σας στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ, κατά
περίπτωση, τη χώρα στην οποία ασκείτε τις δραστηριότητές σας). Όλες αυτές οι
πληροφορίες είναι υποχρεωτικές για να επεξεργαστούμε την απάντησή σας. Θα
έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να επιτρέψετε να δημοσιευθεί η απάντησή σας
ανώνυμα (βλ. προστασία των προσωπικών δεδομένων)
Δείτε το ερωτηματολόγιο
Έγγραφα αναφοράς
Αρχική εκτίμηση επιπτώσεων
Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Έκθεση σχετικά με την προηγούμενη ανοικτή δημόσια διαβούλευση πάνω στην
επαναχρησιμοποίηση του νερού
Στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος — Μονάδα C1
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Δείτε τις απαντήσεις
Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια, η Επιτροπή καλεί τους
οργανισμούς (όπως ΜΚΟ, εμπορικές ενώσεις, επιχειρήσεις κ.λπ.) που επιθυμούν να
συμμετάσχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις να παράσχουν στην Επιτροπή και στο
ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με το ποιον και τι εκπροσωπούν, τους στόχους, τη
χρηματοδότηση και τις δομές τους, μέσω της καταχώρισής τους στο μητρώο
διαφάνειας και της αποδοχής του σχετικού κώδικα δεοντολογίας.


Εάν είστε καταχωρισμένος οργανισμός, παρακαλείστε να αναφέρετε τον
αριθμό μητρώου του οργανισμού σας στην απάντηση στο ερωτηματολόγιο.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η απάντησή σας θα θεωρηθεί ότι εκφράζει τις



απόψεις του οργανισμού σας.
Εάν ο οργανισμός σας δεν είναι καταχωρισμένος, μπορείτε να
καταχωριστείτε τώρα. Στη συνέχεια επιστρέψτε στη σελίδα αυτή για να
υποβάλετε την απάντησή σας ως καταχωρισμένος οργανισμός.

Κατά την ανάλυση των απαντήσεων σε μια διαβούλευση, οι απαντήσεις των
συμμετεχόντων που επιλέγουν να μην εγγραφούν θα θεωρηθούν ατομικές
απαντήσεις (εκτός εάν οι συμμετέχοντες αναγνωρίζονται ως εκπρόσωποι
ενδιαφερομένων μερών βάσει διατάξεων της Συνθήκης ή του ευρωπαϊκού χώρου
κοινωνικού διαλόγου, άρθρα 154-155 της ΣΛΕΕ).
Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενες ενέργειες
Η Επιτροπή δεσμεύεται να παρέχει ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των
διαβουλεύσεων. Μια σύντομη πραγματολογική περίληψη και μια σύντομη
συνοπτική έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων θα
δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο για τις αξιολογήσεις.
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Οι απαντήσεις που θα δοθούν στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση θα δημοσιευθούν
στο διαδίκτυο, μαζί με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
εκτός εάν έχετε δηλώσει ότι οι απαντήσεις θα πρέπει να δημοσιευθούν ανώνυμα ή
να μη δημοσιευθούν καθόλου (βλ. ερωτηματολόγιο). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
διαβάσετε στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής τα σχετικά με την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ειδική δήλωση περί απορρήτου που
επισυνάπτεται στην παρούσα διαβούλευση, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το
πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι παρατηρήσεις σας.
Το ερωτηματολόγιο σάς παρέχει διάφορες επιλογές όσον αφορά τη δημοσίευση των
προσωπικών σας δεδομένων. Σημειωτέον ότι, ανεξαρτήτως της επιλογής σας, οι
απαντήσεις σας ενδέχεται και πάλι να υπόκεινται στην υποβολή αιτήματος
«πρόσβασης σε έγγραφα» δυνάμει του κανονισμού 1049/2001. Στην περίπτωση
αυτή, το αίτημα θα αξιολογηθεί με βάση τους όρους που προβλέπει ο κανονισμός
και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων.
Ειδική δήλωση περί απορρήτου
Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και σε 22 άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
BG - CS - DA - DE - EL - EN - ES - ET - FI - FR - HR - HU - IT - LT - LV - MT - NL - PL PT - RO - SK - SL - SV.

