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PT Unida na diversidade PT 

18.10.2018 A8-0288/197 

Alteração  197 

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 ii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

ii) concessão de incentivos ao 

fornecimento dessa água nos edifícios das 

administrações e nos edifícios públicos; 

ii) garantir o fornecimento dessa água 

a título gratuito nos edifícios das 

administrações e nos edifícios públicos e 

desencorajar a utilização de garrafas ou 

recipientes de plástico de utilização única 
nos edifícios das administrações e nos 

edifícios públicos; 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

18.10.2018 A8-0288/198 

Alteração  198 

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 iii) 

 
Texto da Comissão Alteração 

iii) concessão de incentivos ao 

fornecimento dessa água a título gratuito 

nos restaurantes, cantinas e pelos serviços 

de entrega de refeições. 

iii) garantir o fornecimento dessa água 

a título gratuito aos clientes nos 

restaurantes, nas cantinas e pelos serviços 

de entrega de refeições. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

18.10.2018 A8-0288/199 

Alteração  199 

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 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Se as obrigações previstas no 

presente artigo recaírem sobre as 

autoridades públicas locais em 

conformidade com o Direito nacional, os 

Estados-Membros certificam-se de que 

essas autoridades dispõem dos meios e 

recursos necessários para garantir o 

acesso à água para consumo humano e de 

que as medidas tomadas para o efeito são 

proporcionais relativamente às 

capacidades e à dimensão da rede de 

distribuição em causa. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

18.10.2018 A8-0288/200 

Alteração  200 

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 2-B (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-B. Tendo em conta os dados 

recolhidos ao abrigo das disposições 

constantes do artigo 15.º, n.º 1, alínea a),  

a Comissão deve colaborar com os 

Estados-Membros e o Banco Europeu de 

Investimento no apoio aos municípios da 

União que não disponham do capital 

necessário para a assistência técnica, 

para que tenham acesso aos fundos da 

União e a empréstimos a longo prazo a 

uma taxa de juro preferencial, em 

particular com vista a manter e a renovar 

as infraestruturas de água, de molde a 

alargar os serviços de abastecimento de 

água e de saneamento às populações 

vulneráveis e marginalizadas. 

Or. en 
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PT Unida na diversidade PT 

18.10.2018 A8-0288/201 

Alteração  201 

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 14 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) Tratamento e distribuição da água 

destinada ao consumo humano, inclusive 

os custos daí decorrentes; 

Or. en 

(associada à alteração 125 da Comissão ENVI) 

Justificação 

As informações a prestar ao público devem incluir os custos relacionados com o tratamento e a 

distribuição de água, conforme proposto pela Comissão no artigo 14.º, alínea a), subalínea ii), e não 

apenas informações gerais sobre o tratamento e a distribuição de água. 
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PT Unida na diversidade PT 

18.10.2018 A8-0288/202 

Alteração  202 

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 

Anexo IV – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(b) seis meses para as grandes 

empresas de abastecimento de água; 

(b) seis meses para as médias e grandes 

empresas de abastecimento de água; 

Or. en 

Justificação 

Dada a introdução de uma nova categoria de empresas de abastecimento de média dimensão na 

alteração 43, é importante introduzir aqui as mudanças daí decorrentes, caso contrário não ficaria claro 

com que frequência as empresas de abastecimento de média dimensão devem atualizar as informações 

em linha sobre os resultados da monitorização dos parâmetros químicos. Atendendo à alteração das 

definições, as empresas de abastecimento de média dimensão referidos pela ENVI são equivalentes a 

grandes empresas de abastecimento, tal como definido pela Comissão. As empresas de abastecimento de 

média dimensão devem, portanto, proceder a atualizações com a mesma frequência que as grandes 

empresas de abastecimento de água. 
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PT Unida na diversidade PT 

18.10.2018 A8-0288/203 

Alteração  203 

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 

Anexo IV – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c) 

 
Texto da Comissão Alteração 

(c) um ano para as pequenas empresas 

de abastecimento de água; 

(c) um ano para as muito pequenas 

empresas e para as pequenas empresas de 

abastecimento de água; 

Or. en 

Justificação 

Tendo em conta a introdução de uma nova categoria de muito pequenas empresas de abastecimento de 

água através da alteração 41, é necessário referi-las explicitamente aqui, para garantir que também 

estas prestam informação em linha sobre os resultados mais recentes de monitorização de parâmetros 

químicos. Quanto às pequenas empresas de abastecimento de água, deve aplicar-se-lhes a frequência 

mínima de atualização de um ano. 

 


