
Pealkiri    

  
Avalik konsultatsioon korduskasutatava vee kvaliteedi miinimumnõuete 

kehtestamise üle Euroopa Liidus 

Poliitikavaldkond/-valdkonnad  

  Põllumajandus, kliimameetmed, keskkond, toiduohutus, siseturg, tööstus, ettevõtlus 

ja VKEd, rahvatervis, kaubandus 

Sihtrühm(ad)  

  Kõik kodanikud ja organisatsioonid on oodatud sellest konsultatsioonist osa võtma. 

Konsultatsiooni kestus  

                          Alates 28.10.2016  kuni  27.01.2017  

Konsultatsiooni eesmärk   

  Euroopa Komisjon algatab käesoleva konsultatsiooni selleks, et koguda 

sidusrühmade ja kodanike arvamusi korduskasutatava vee kvaliteedi 

miinimumnõuete kehtestamist käsitlevate poliitikavalikute kohta. 

Konsultatsiooni eesmärk on: 

 hankida Euroopa Liidus vee korduskasutamise edasiarendamisega seotud 

eeliseid ja takistusi käsitlevat teavet ja andmeid, mida ei ole võimalik saada 

dokumentide analüüsi ega täiendavate allikate kaudu;  

 teavitada ja võimaldada tagasisidet, et anda paljudele sidusrühmadele 

võimalus esitada oma seisukohti, tagasisidet ja arusaamu korduskasutatava 

vee kvaliteedi miinimumnõuete kehtestamise kohta Euroopa Liidus.  

Euroopa Komisjoni poolt ELis vee korduskasutamise edasiarendamiseks 

väljatöötatavate meetmete üksikasjadega tutvumiseks külastage palun algatuse 

veebisaiti. 

Palun tutvuge kõnealuse konsultatsiooni käigus kohaldatavate isikuandmete kaitse 

põhimõtetega, mis selgitavad, kuidas Teie isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse. 

Kuidas oma seisukohti esitada? 

  Avalikus konsultatsioonis osalemiseks täitke veebipõhine küsimustik. 

Küsimustik on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles. Vastata võib ükskõik millises 

nendest keelest. Kuna teatavates keeltes esitatud vastuste tõlkimine võib aega võtta, 

oleks hea, kui esitaksite oma vastused inglise, prantsuse, saksa, hispaania või itaalia 

keeles. See aitab komisjonil neid kiiremini töödelda. 

Metoodilistel põhjustel on kõigile küsimustele vastamine kohustuslik. Siiski on 

võimalik vastata „ei oska öelda“. Vaba teksti lahtrid võimaldavad Teil lisaks 

valikvastustele esitada muid vastuseid. 

Võite seansi igal ajal pooleli jätta ning jätkata vastamist hiljem. Kui olete vastused 

esitanud, saate alla laadida koopia täidetud küsimustikust. 

Koos vastustega palutakse Teil esitada taustteave (üksikisiku või organisatsiooni 

nimi, organisatsiooni või ettevõtte liik, vajaduse korral Teie registreerimisnumber 

ELi läbipaistvusregistris, riik, kus tegutsete). Pange tähele, et kogu see teave on 

vajalik Teie vastuste töötlemiseks. Soovi korral avaldatakse Teie vastused 

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=ET


anonüümselt (vt isikuandmete kaitse) 

Vaadake küsimustikku 

Taustdokumendid 

  
Esialgne mõjuhinnang 

Vee korduskasutuse edendamine Euroopa Liidus 

Aruanne eelmise vee korduskasutust käsitlenud avaliku arutelu kohta  

Vastutava talituse kontaktandmed 

  Keskkonna peadirektoraat, üksus C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

European Commission 

Directorate General Environment 

BU 9 – 4/173 

B-1049 Bruxelles 

Belgium 

   

Laekunud vastused 

  Euroopa läbipaistvusalgatuse osana palub komisjon avalikus konsultatsioonis 

osaleda soovivatel organisatsioonidel (sh vabaühendused, kaubandusühendused, 

ettevõtted jne) anda komisjonile ja üldsusele teavet selle kohta, keda ja mida nad 

esindavad, millised on nende eesmärgid, rahastamine ja struktuur, registreerudes 

selleks läbipaistvusregistris ja järgides selle käitumisjuhendit. 

 Kui Teie organisatsioon on läbipaistvusregistris registreeritud, märkige 

küsimustikule registreerimisnumber. Sellisel juhul käsitletakse vastust kui 

organisatsiooni seisukohta. 

 Kui Teie organisatsioon ei ole veel registreeritud, on Teil võimalus praegu 

registreeruda. Seejärel tulge tagasi käesolevale leheküljele ning saatke oma 

seisukohad registreeritud organisatsioonina. 

Vastuste analüüsimisel käsitatakse registreerimata vastajate andmeid üksikisiku 

arvamustena (välja arvatud juhul, kui vastajad on esindavad sidusrühmad ELi 

aluslepingu sätete tähenduses: Euroopa sotsiaaldialoog, ELi toimimise lepingu 

artiklid 154 ja 155). 

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud 

  Komisjon on võtnud endale kohustuse anda konsultatsioonide kohta tagasisidet. 

Hindamise veebisaidil avaldatakse faktiline lühikokkuvõte ning lühike kokkuvõttev 

aruanne konsultatsiooni tulemuste kohta. 

Isikuandmete kaitse  

  Käesoleva konsultatsiooni tulemused avaldatakse internetis koos Teie 

isikuandmetega, välja arvatud juhul, kui olete märkinud, et Teie esitatud teave tuleks 

avaldada anonüümselt või et seda ei tohiks üldse avaldada (vt küsimustik). Oluline 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WaterReusepublicconsult?surveylanguage=ET
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_et.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=et


on tutvuda komisjoni isikuandmete kaitse veebisaidi ning käesolevale dokumendile 

lisatud isikuandmete kaitse põhimõtetega, milles selgitatakse, kuidas Teie 

isikuandmeid ja vastuseid käsitletakse. 

Seoses isikuandmete avaldamisega pakub küsimustik mitut võimalust. Pange tähele, 

et sõltumata märgitud eelistusest võidakse taotleda määruse 1049/2001 kohaselt 

võimalust tutvuda Teie vastustega. Sellistel juhtudel hinnatakse taotlust määruses 

sätestatud tingimuste alusel ja kohaldatavate andmekaitse-eeskirjade kohaselt. 

Isikuandmete kaitse põhimõtted  

Veebisait on kättesaadav inglise ja ELi muus 22 ametlikus keeles: 

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

