
Titel    

  
Samråd om politiska alternativ för att fastställa lägsta kvalitetskrav för 

återanvänt vatten i EU 

Politikområden  

  Jordbruk, klimat, miljö, säkra livsmedel, inre marknaden, näringsliv, 

entreprenörskap samt små och medelstora företag, folkhälsa och handel 

Målgrupper  

  Alla privatpersoner och organisationer är välkomna att delta i samrådet. 

Samrådsperiod  

                          28 oktober 2016–27 januari 2017  

Samrådets syfte   

  EU-kommissionen håller detta samråd för att samla in synpunkter från berörda 

parter och invånare på olika politiska alternativ för att fastställa lägsta kvalitetskrav 

för återanvänt vatten i EU. 

Syftet med samrådet är att 

 samla in information och uppgifter som vi inte kan hitta i studier och andra 

underlag när det gäller fördelarna med att återanvända mer vatten i EU och 

vilka hinder som finns  

 ge olika aktörer möjlighet att lämna synpunkter på vilka minimikrav som ska 

gälla för återanvänt vatten i EU.  

Läs mer om hur kommissionen främjar återanvändning av vatten i EU 

I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter för det här samrådet kan du läsa 

om hur vi hanterar dina personuppgifter och svar. 

Så här lämnar du ditt bidrag 

  Om du vill delta i samrådet ska du svara på vår webbenkät. 

Enkäten finns på 23 EU-språk. Du kan svara på vilket av dessa språk du vill, men vi 

tar gärna emot bidrag på engelska, franska, tyska, spanska eller italienska eftersom 

vi då kan analysera dem fortare. 

Av praktiska skäl är alla frågor obligatoriska, men du kan ofta svara ”vet inte”. Det 

finns också textrutor där du kan lämna fler svarsalternativ. 

Du kan när som helst avbryta och fortsätta senare. När du har skickat in dina svar 

kan du ladda ner en kopia av dem. 

Du ombeds också lämna uppgifter om dig själv (ditt eller din organisations namn, 

typ av organisation eller företag, organisationens id-nummer i EU:s 

öppenhetsregister och land där du är verksam). Observera att du måste lämna 

uppgifterna för att vi ska kunna behandla ditt svar. Du kan dock begära att svaret ska 

publiceras anonymt, eller inte alls (se avsnittet om skydd av personuppgifter). 

Gå till frågeformuläret  

Bakgrundsdokument 

  
Inledande konsekvensbedömning 

http://ec.europa.eu/environment/water/reuse-actions.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WaterReusepublicconsult?surveylanguage=SV
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/WaterReusepublicconsult?surveylanguage=SV
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2017_env_006_water_reuse_instrument_en.pdf


Insatser för återanvändning av vatten i EU 

Rapport om ett tidigare samråd om återanvändning av vatten  

Kontakt 

  Generaldirektoratet för miljö – enhet C1 

ENV-WATERREUSE@ec.europa.eu  

Europeiska kommissionen 

Generaldirektoratet för miljö 

BU 9 – 4/173 

1049 Bryssel 

Belgien 

   

Läs bidragen 

  För att öka öppenheten uppmanas alla organisationer (t.ex. icke-statliga 

organisationer, handelsorganisationer och företag) som vill delta i samråd att ge 

kommissionen och allmänheten relevant information om sig själva, vilka intressen 

de företräder, sina mål och hur de finansieras och är organiserade genom att 

registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa registrets 

uppförandekod. 

 Om din organisation är registrerad i öppenhetsregistret, ange id-numret i 

registret när du svarar på enkäten. Ditt bidrag kommer då att anses 

representera organisationens synpunkter. 

 Om din organisation inte är registrerad registrera den nu. Gå sedan tillbaka 

till den här sidan för att lämna ditt bidrag som företrädare för en registrerad 

organisation. 

Bidrag från deltagare som inte finns med i registret kommer att behandlas som 

enskilda bidrag (om de inte erkänns som intressenter enligt artiklarna 154–155 i 

EUF-fördraget). 

Resultatet av samrådet och kommande etapper 

  Kommissionen ska informera om samrådets resultat. En kort sammanfattning och 

rapport om samrådsresultaten kommer att läggas ut på webbplatsen om 

utvärderingen. 

Skydd av personuppgifter  

  Dina svar kommer att läggas ut på nätet tillsammans med dina personuppgifter, 

såvida du inte anger att bidraget ska publiceras anonymt eller inte får publiceras alls 

(se frågeformuläret). På kommissionens webbplats om skydd av personuppgifter och 

i de särskilda reglerna för det här samrådet kan du läsa om hur vi hanterar dina 

personuppgifter och svar. 

Du kan ange om ditt bidrag får publiceras med namn, anonymt eller inte alls. Tänk 

på att oavsett vilket alternativ du väljer kan ditt bidrag komma att begäras ut enligt 

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_sv.htm
http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/kallas/doc/joint_statement_register.pdf
http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/kallas/doc/joint_statement_register.pdf
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=sv


förordning nr 1049/2001. I så fall kommer begäran att bedömas enligt villkoren i 

den förordningen och i enlighet med dataskyddsreglerna. 

Särskilda regler för skydd av personuppgifter  

Webbplatsen finns på engelska och 22 andra EU-språk, bl.a. svenska: 

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

