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17.10.2018 A8-0288/213 

Alteração  213 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

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

UE. 
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17.10.2018 A8-0288/214 

Alteração  214 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 17-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (17-A) Considerando que a presente 

diretiva dá resposta à iniciativa de 

cidadania europeia «Right2Water», é 

essencial examinar razoabilidade dos 

preços da água enquanto parte integrante 

do exame relativamente à sua 

acessibilidade. A criação de um 

Observatório Europeu sobre a Pobreza no 

domínio da Água ajudará os Estados-

Membros e a Comissão a analisar a 

razoabilidade dos preços e a 

acessibilidade da água para as pessoas, 

em especial os grupos vulneráveis e 

marginalizados. 

Or. en 

Justificação 

A fim de ajudar os municípios e os Estados-Membros a avaliarem o acesso à água potável 

para as pessoas mais vulneráveis, criar um observatório da pobreza hídrica poderia integrar 

de forma positiva os esforços das autoridades competentes no exame da razoabilidade dos 

preços da água para essas pessoas marginalizadas. 
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17.10.2018 A8-0288/215 

Alteração  215 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 



 

AM\1166490PT.docx  PE624.160v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

17.10.2018 A8-0288/216 

Alteração  216 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 8 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Identificação dos perigos e das 

possíveis fontes de poluição que afetam as 

massas de água abrangidas pela avaliação 

de perigos. Para o efeito, os Estados-

Membros podem utilizar o estudo do 

impacto da atividade humana realizado nos 

termos do artigo 5.º da Diretiva 

2000/60/CE e as informações sobre 

pressões significativas recolhidas em 

conformidade com o anexo II, ponto 1.4, 

da mesma diretiva; 

(c) Identificação dos perigos e das 

possíveis fontes de poluição que afetam as 

massas de água abrangidas pela avaliação 

de perigos. Uma tal investigação e 

identificação de fontes de poluição deve 

ser atualizada com regularidade, a fim de 

detetar novas substâncias que afetem os 

microplásticos, nomeadamente as PFAS. 
Para o efeito, os Estados-Membros podem 

utilizar o estudo do impacto da atividade 

humana realizado nos termos do artigo 5.º 

da Diretiva 2000/60/CE e as informações 

sobre pressões significativas recolhidas em 

conformidade com o anexo II, ponto 1.4, 

da mesma diretiva; 

Or. en 

Justificação 

É importante que as entidades responsáveis pela investigação e monitorização possam 

atualizar os seus meios de deteção de novas substâncias, como os microplásticos e as PFAS, 

altamente nocivas para a saúde humana. 
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17.10.2018 A8-0288/217 

Alteração  217 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 8 – n.º 1 – parágrafo 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para efeitos da monitorização periódica, os 

Estados-Membros podem utilizar a 

monitorização efetuada nos termos de outra 

legislação da União. 

Para efeitos da monitorização periódica, 

bem como para efeitos de deteção de 

novas substâncias perigosas através de 

novas investigações, os Estados-Membros 

podem utilizar a monitorização efetuada e 

as capacidades de investigação 

estabelecidas nos termos de outra 

legislação da União. 

Or. en 

Justificação 

Uma monitorização regular, mesmo quando efetuada com base ou em conformidade com 

outra legislação da União, deve ser capaz de abranger uma avaliação atempada de novas 

substâncias nocivas e, em especial, das substâncias que resultam dos progressos que se 

registam na produção dos plásticos e microplásticos. 
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17.10.2018 A8-0288/218 

Alteração  218 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

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 

 

 


