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18.10.2018 A8-0288/187 

Alteração  187 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Considerando 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

(2) O quadro jurídico estabelecido pela 

Diretiva 98/83/CE do Conselho visava 

proteger a saúde humana dos efeitos 

nocivos resultantes de qualquer 

contaminação da água destinada ao 

consumo humano, assegurando as suas 

salubridade e limpeza. A presente diretiva 

deverá atingir o mesmo objetivo. Para o 

efeito, é necessário estabelecer, a nível da 

União, os requisitos mínimos a que deve 

estar sujeita essa água. Os 

Estados-Membros deverão adotar todas as 

medidas necessárias para garantir que a 

água destinada ao consumo humano não 

contém quaisquer microrganismos ou 

parasitas nem substâncias que, em 

determinadas circunstâncias, constituam 

um perigo potencial para a saúde humana, 

e que essa água satisfaz os ditos requisitos 

mínimos. 

(2) O quadro jurídico estabelecido pela 

Diretiva 98/83/CE do Conselho visava 

proteger a saúde humana dos efeitos 

nocivos resultantes de qualquer 

contaminação da água destinada ao 

consumo humano, assegurando as suas 

salubridade e limpeza. A presente diretiva 

deverá atingir o mesmo objetivo e facultar 

o acesso universal a esta água para todos 

na União. Para o efeito, é necessário 

estabelecer, a nível da União, os requisitos 

mínimos a que deve estar sujeita essa água. 

Os Estados-Membros deverão adotar todas 

as medidas necessárias para garantir que a 

água destinada ao consumo humano não 

contém quaisquer microrganismos ou 

parasitas nem substâncias que, em 

determinadas circunstâncias, constituam 

um perigo potencial para a saúde humana, 

e que essa água satisfaz os ditos requisitos 

mínimos. 

Or. en 

Justificação 

Segundo a Agenda 2030, nomeadamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 6, a 

meta de «alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e a preços 

comportáveis para todos» foi adotada em 2015, o que deve refletir-se no texto. 
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18.10.2018 A8-0288/188 

Alteração  188 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Considerando 14 

 
Texto da Comissão Alteração 

(14) Todas as empresas de 

abastecimento de água, incluindo as de 

pequena dimensão, deverão adotar 

gradualmente a abordagem baseada no 

risco, uma vez que a avaliação da Diretiva 

98/83/CE revelou deficiências na sua 

aplicação por parte destas empresas, 

devido, por vezes, aos custos relacionados 

com a realização de operações de 

monitorização desnecessárias. Na 

aplicação da abordagem baseada no risco, 

devem ter-se em conta as questões de 

segurança. 

(14) Todas as empresas de 

abastecimento de água, incluindo as de 

muito pequena, pequena e média 

dimensão, deverão adotar a abordagem 

baseada no risco, uma vez que a avaliação 

da Diretiva 98/83/CE revelou deficiências 

na sua aplicação por parte destas empresas, 

devido, por vezes, aos custos relacionados 

com a realização de operações de 

monitorização desnecessárias, permitindo 

simultaneamente a existência de 

derrogações para as empresas de 

abastecimento de muito pequena 

dimensão. Na aplicação da abordagem 

baseada no risco, devem ter-se em conta as 

questões de segurança e as preocupações 

relativas ao princípio do «poluidor-

pagador». No que se refere às empresas 

de abastecimento de menor dimensão, a 

autoridade competente deve apoiar as 

operações de monitorização fornecendo 

assistência especializada. 

Or. en 

(Alteração relacionada com as alterações 23, 41, 77 e 90.) 

Justificação 

Trata-se de corrigir uma omissão no relatório da ENVI, alteração 23. A Comissão ENVI 

introduziu a nova categoria de «empresas de abastecimento de muito pequena dimensão» 

(alteração 41). Prevê igualmente a possibilidade de isentar estas empresas da avaliação dos 
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perigos (alteração 77) e da avaliação do risco de abastecimento (alteração 90) em determinadas 

condições. Tal significa, no entanto, que essas empresas de abastecimento devem, a priori, 

aplicar também a abordagem baseada no risco, em primeira instância. Essa categoria de 

empresas deve, por conseguinte, ser acrescentada nesta alteração, com uma referência a 

eventuais derrogações. 
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18.10.2018 A8-0288/189 

Alteração  189 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Artigo 1 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. A diretiva tem por objetivo proteger 

a saúde humana dos efeitos nocivos 

resultantes de qualquer contaminação da 

água destinada ao consumo humano, 

assegurando a sua salubridade e limpeza. 

2. A diretiva tem por objetivo proteger 

a saúde humana dos efeitos nocivos 

resultantes de qualquer contaminação da 

água destinada ao consumo humano, 

assegurando a sua salubridade e limpeza, e 

proporcionar um acesso universal à água 

destinada ao consumo humano. 

Or. en 

Justificação 

Segundo a Agenda 2030, nomeadamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 6, a 

meta de «alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e a preços 

comportáveis para todos» foi adotada em 2015, o que deve refletir-se no texto. 
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18.10.2018 A8-0288/190 

Alteração  190 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória  

 
Texto da Comissão Alteração 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 

9.º da Diretiva 2000/60/CE, os 

Estados-Membros devem tomar todas as 

medidas necessárias para melhorar o 

acesso do conjunto da população à água 

destinada ao consumo humano e promover 

a sua utilização no respetivo território. Tal 

inclui o seguinte conjunto de medidas: 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 

9.º da Diretiva 2000/60/CE, os 

Estados-Membros devem tomar todas as 

medidas necessárias para facultar um 

acesso universal para todos à água 

destinada ao consumo humano e promover 

a sua utilização no respetivo território. Tal 

inclui o seguinte conjunto de medidas: 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/191 

Alteração  191 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea a) 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) Identificação das pessoas sem 

acesso à água destinada ao consumo 

humano e das razões para tal 

(nomeadamente a pertença a um grupo 

vulnerável e marginalizado), a fim de 

avaliar as possibilidades de melhoria do 

acesso e informar essas pessoas sobre as 

soluções possíveis para ligação à rede de 

distribuição ou sobre os meios alternativos 

de acesso à água; 

a) Identificação das pessoas sem 

acesso, ou com um acesso restrito, à água 

destinada ao consumo humano, inclusive 

os grupos vulneráveis e marginalizados, e 

das razões para tal, a fim de avaliar as 

possibilidades e tomar medidas para 

melhorar o acesso e informar essas 

pessoas sobre as soluções possíveis para 

ligação à rede de distribuição ou sobre os 

meios alternativos de acesso à água; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/192 

Alteração  192 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Garantia de abastecimento público 

de água destinada ao consumo humano; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/193 

Alteração  193 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea a-B) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-B) Proibição de desconexões de água 

aos agregados familiares por parte das 

empresas de abastecimento de água; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/194 

Alteração  194 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea a-C) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 a-C) Garantia de abastecimento a todos 

os cidadãos, em todas as circunstâncias, 

de uma quantidade mínima vital de água 

destinada ao consumo humano. Em caso 

de atrasos de pagamento, as empresas de 

abastecimento podem instalar um 

limitador de abastecimento que garanta o 

fornecimento diário essencial, por pessoa, 

recomendado pela Organização Mundial 

de Saúde; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/195 

Alteração  195 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

b) Instalação e manutenção de 

equipamentos, tanto exteriores como 

interiores, de modo a dar livre acesso à 

água destinada ao consumo humano nos 

espaços públicos; 

b) Instalação e manutenção de 

equipamentos, nomeadamente pontos de 

reabastecimento, tanto exteriores como 

interiores, de modo a dar livre acesso à 

água destinada ao consumo humano nos 

espaços públicos, em particular em zonas 

frequentemente visitadas; tal deve ser 

feito, sempre que viável do ponto de vista 

técnico, de modo proporcional à 

necessidade de tais medidas e tendo em 

conta condições locais específicas, como o 

clima e a geografia; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0288/196 

Alteração  196 

Benedek Jávor 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Artigo 13 – n.º 1 – alínea c) – subalínea i) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(i) lançamento de campanhas de 

informação dos cidadãos sobre a qualidade 

dessa água; 

(i) lançamento de campanhas de 

informação dos cidadãos sobre a elevada 

qualidade da água da torneira e de 

sensibilização para a localização do ponto 

de reabastecimento mais próximo; 

Or. en 

 


