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17.10.2018 A8-0288/181 

Alteração  181 

Ulrike Müller 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta de diretiva 

Anexo IV – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Desempenho global do sistema de 

abastecimento de água em termos de 

eficiência, incluindo as taxas de fugas e o 

consumo de energia por metro cúbico de 

água fornecida; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Alteração  182 

Ulrike Müller 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta de diretiva 

Anexo IV – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

b) Gestão e governação da empresa 

de abastecimento de água, 

designadamente a composição do 

Conselho de Administração; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Alteração  183 

Ulrike Müller 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta de diretiva 

Anexo IV – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) Estrutura de custos das tarifas 

cobradas aos consumidores por metro 

cúbico de água, incluindo custos fixos e 

variáveis e apresentando, pelo menos, os 

custos relacionados com o consumo de 

energia por metro cúbico de água 

fornecida, as medidas tomadas pelas 

empresas de abastecimento de água para 

efeitos de avaliação do perigo em 

conformidade com o artigo 8.º, n.º 4, o 

tratamento e a distribuição da água para 

consumo humano, a recolha e o 

tratamento de águas residuais e os custos 

relacionados com as medidas tomadas em 

cumprimento do disposto no artigo 13.º, 

caso as empresas de abastecimento de 

água as tenham tomado; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

xx 
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17.10.2018 A8-0288/184 

Alteração  184 

Ulrike Müller 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta de diretiva 

Anexo IV – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea e) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) Montante do investimento 

considerado necessário pela empresa de 

abastecimento para garantir a 

sustentabilidade financeira dos serviços 

de fornecimento de água (incluindo a 

manutenção das infraestruturas) e 

montantes relativos a investimentos 

efetivamente recebidos ou recuperados; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Alteração  185 

Ulrike Müller 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta de diretiva 

Anexo IV – parágrafo 1 – ponto 7 – alínea g) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

g) Resumo e dados estatísticos das 

queixas de consumidores, bem como 

sobre a oportunidade e a adequação das 

respostas dadas aos problemas; 

Suprimido 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Alteração  186 

Ulrike Müller 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Qualidade da água destinada ao consumo humano 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Proposta de diretiva 

Anexo II – parte B – ponto 2 

  

 

Texto da Comissão 

Frequências de amostragem 

Os parâmetros definidos em conformidade com o artigo 5.º devem ser monitorizados no 

mínimo de acordo com as frequências previstas no quadro infra, salvo se tiver sido 

estabelecida uma frequência de amostragem diferente, com base numa avaliação de risco do 

abastecimento e em conformidade com o artigo 9.º e com a parte C do presente anexo. 

Quadro 1 

Frequência mínima da amostragem e da análise para monitorização da 

conformidade 

Volume (m3) de água distribuída ou 

produzida diariamente numa zona de 

abastecimento 

Número mínimo de 

amostras 

anuais 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: todas as amostras devem ser recolhidas quando haja um risco elevado de agentes 

patogénicos entéricos sobreviverem ao tratamento. 

 

b: caso haja um risco elevado de agentes patogénicos entéricos sobreviverem ao 

tratamento, devem ser recolhidas pelo menos 10 amostras. 

 

Nota 1: Uma zona de abastecimento é uma zona geográfica definida na qual a água destinada 

ao consumo humano provém de uma ou mais fontes e na qual a qualidade da água pode ser 

considerada aproximadamente uniforme. 

Nota 2: Os volumes são calculados como médias durante um ano civil. É possível utilizar o 

número de habitantes de uma zona de abastecimento em vez do volume de água para 

determinar a frequência mínima, partindo do princípio de um consumo de água de 

200 l/(dia*pessoa). 
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Nota 3: Os Estados-Membros que decidiram isentar abastecimentos individuais nos termos do 

disposto no artigo 3.º, n.º 2, alínea b), da presente diretiva devem aplicar estas frequências 

exclusivamente nas zonas de abastecimento que distribuem entre 10 e 100 m3 por dia. 

 

Alteração 

Frequências de amostragem 

Os parâmetros definidos em conformidade com o artigo 5.º devem ser monitorizados no 

mínimo de acordo com as frequências previstas no quadro infra, salvo se tiver sido 

estabelecida uma frequência de amostragem diferente, com base numa avaliação de risco do 

abastecimento e em conformidade com o artigo 9.º e com a parte C do presente anexo. 

Quadro 

1 

 
 

Frequência mínima da amostragem e da análise para monitorização da 

conformidade 

 
 

Volume de água distribuída ou produzida 

por dia numa zona de abastecimento  

(Ver Notas 1 e 2) m3  
 

Parâmetros do 

grupo A 

(parâmetro 

microbiológico) -  

Número de 

amostras anuais  

(Ver nota 3)  
 

Parâmetros do 

grupo B 

(parâmetro 

químico) - 

Número de 

amostras anuais  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(Ver nota 4)  
 

> 0  

(Ver nota 4)  
 

> 100  
 

≤ 1000  
 

4 1 

> 1000  
 

≤ 10000  
 

4 

 

+3 

 

por cada 1000 m3/d 

e fração 

remanescente para 

o volume total 

1 

 

+1 

 

por cada 1000 m3/d 

e fração 

remanescente para 

o volume total 

> 10000   
 

≤ 100000 3  

+ 1  

por cada 

1000 m3/d e  

fração 

remanescente 

para o volume 

total  
 

> 100000  
 

 12  

+ 1  

por cada 
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25000 m3/d e 

fração 

remanescente 

para o volume 

total  
 

 

 

Nota 1: Uma zona de abastecimento é uma zona geográfica definida na qual a água destinada 

ao consumo humano provém de uma ou mais fontes e na qual a qualidade da água pode ser 

considerada aproximadamente uniforme.  

 

Nota 2: Os volumes são calculados como médias durante um ano civil. É possível utilizar o 

número de habitantes de uma zona de abastecimento em vez do volume de água para 

determinar a frequência mínima, partindo do princípio de um consumo de água de 

200 l/(dia*pessoa).  

 

Nota 3: A frequência indicada é calculada do seguinte modo: por exemplo, 4 300 m 3 /d = 

16 amostras (quatro para os primeiros 1 000 m 3 /d + 12 para 3 300 m 3 /d adicionais).  

 

Nota 4: Os Estados-Membros que decidiram isentar abastecimentos individuais nos termos do 

disposto no artigo 3.º, n.º 2, alínea b), da presente diretiva devem aplicar estas frequências 

exclusivamente nas zonas de abastecimento que distribuem entre 10 e 100 m3 por dia.  

Or. en 

 

 


