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18.10.2018 A8-0288/206 

Alteração  206 

Miriam Dalli 

em nome do Grupo S&D 

 

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 em toda a 

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 

Os Estados-Membros devem ser obrigados a garantir o acesso universal à água em toda a UE. 
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18.10.2018 A8-0288/207 

Alteração  207 

Miriam Dalli 

em nome do Grupo S&D 

 

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 

A proposta da Comissão introduz novas obrigações que não dizem respeito à qualidade da água 

potável. O artigo 13.º contém elementos sociais relativos ao acesso a água potável, fazendo 

referência direta a grupos vulneráveis e marginalizados, na sequência da Iniciativa de 

Cidadania Europeia «Right2Water» e de pedidos no sentido de consagrar o acesso à água no 

Direito da União. Para manter o artigo 13.º no âmbito de aplicação da diretiva, é essencial 

modificar o título de modo a abranger a dimensão do acesso à água. 
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18.10.2018 A8-0288/208 

Alteração  208 

Miriam Dalli 

em nome do Grupo S&D 

 

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 

 
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 o acesso 

universal à água destinada ao consumo 

humano e promover a sua utilização no 

respetivo território. Tal inclui o seguinte 

conjunto de medidas: 

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 de melhoria e de tomar 

medidas visando 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; 

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; 

c) Promoção da água destinada ao c) Promoção da água destinada ao 
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consumo humano mediante: consumo humano mediante: 

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 dessa água da torneira e 

sensibilizar o público em geral para a 

localização do ponto de reabastecimento 

mais próximo; 

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; 

iii) concessão de incentivos ao 

fornecimento dessa água a título gratuito 

nos restaurantes, cantinas e pelos serviços 

de entrega de refeições. 

iii) concessão de incentivos ao 

fornecimento dessa água a título gratuito 

aos clientes nos restaurantes, nas cantinas 

e pelos serviços de entrega de refeições. 

Or. en 

Justificação 

Os Estados-Membros devem ser obrigados a garantir o acesso universal à água em toda a UE. 
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18.10.2018 A8-0288/209 

Alteração  209 

Miriam Dalli 

em nome do Grupo S&D 

 

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 

Justificação 

Os Estados-Membros devem ser obrigados a garantir o acesso universal à água em toda a UE. 
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18.10.2018 A8-0288/210 

Alteração  210 

Miriam Dalli 

em nome do Grupo S&D 

 

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 

Justificação 

Os Estados-Membros devem ser obrigados a garantir o acesso universal à água em toda a UE. 

 


