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17.10.2018 A8-0288/219 

Alteração  219 

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 – alínea b-A) (nova) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (b-A) Proibição de desconexões de água 

aos agregados familiares por parte das 

empresas de abastecimento de água; 

Or. en 

Justificação 

Os agregados familiares têm de ser mantidos ligados ao abastecimento de água potável, 

independentemente de a empresa de abastecimento de água ser propriedade pública ou 

privada: o livre acesso à água é um direito que não pode ser negado. 
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17.10.2018 A8-0288/220 

Alteração  220 

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 – 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) garantia de fornecimento dessa 

água a título gratuito nos edifícios das 

administrações e nos edifícios públicos, 

bem como desincentivo à utilização de 

garrafas ou recipientes de plástico de uso 

único nesses edifícios; 

Or. en 



 

AM\1166491PT.docx  PE624.160v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

17.10.2018 A8-0288/221 

Alteração  221 

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 2-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  2-A. 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 no apoio aos 

municípios da União para que estes 

tenham acesso à assistência técnica, aos 

fundos disponíveis da União e a 

empréstimos públicos a longo prazo com 

uma taxa de juro preferencial, em 

particular com vista a manter e a renovar 

as infraestruturas de água, de molde 

assegurar o fornecimento de água de 

elevada qualidade, e a alargar os serviços 

de abastecimento de água e de 

saneamento aos grupos vulneráveis e 

marginalizados. 

Or. en 

Justificação 

A fim de permitir a aplicação mais eficaz da presente diretiva, é essencial que a Comissão 

forneça toda a cooperação aos Estados-Membros, ativando também os fundos e os 

empréstimos públicos para manter e melhorar a eficiência e a capacidade das infraestruturas 

de abastecimento de água desses municípios na União, onde mais desvantagens podem afetar 
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os grupos vulneráveis. 
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17.10.2018 A8-0288/222 

Alteração  222 

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 15 – n.º 3-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

  3-A. Para apoiar os Estados-Membros 

na aplicação do presente artigo, a 

Comissão deve criar, se adequado, em 

cooperação com os Estados-Membros, um 

Observatório da União sobre a Pobreza 

no domínio da Água, com o objetivo de 

promover o desenvolvimento de 

indicadores comuns para avaliar o acesso 

físico e económico à água, disponibilizar 

um recurso de fácil utilização e acesso 

livre que promoverá o envolvimento do 

público na questão da pobreza no domínio 

da água, difundir informações e boas 

práticas para assegurar o acesso à água 

para todos, promover a partilha de 

conhecimentos entre as partes 

interessadas, bem como apoiar uma 

tomada fundamentada de decisões a nível 

local, nacional e da União. 

Or. en 

Justificação 

A criação de um Observatório sobre a Pobreza no domínio da Água poderá ser útil para 

assegurar o intercâmbio não vinculativo de informações e a divulgação das melhores 
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práticas, sem interferir na avaliação da aplicação da diretiva pelos Estados-Membros. 
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17.10.2018 A8-0288/223 

Alteração  223 

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 

Anexo I – Parte B – quadro 1  

Texto da Comissão 

Parâmetros químicos 

Parâmetro Valor paramétrico Unidades Notas 

Acrilamida 0,10 μg/l O valor paramétrico 

refere-se à concentração 

monomérica residual na 

água, calculada segundo 

as especificações da 

migração máxima do 

polímero 

correspondente em 

contacto com a água. 

Antimónio 5,0 μg/l  

Arsénio 10 μg/l  

Benzeno 1,0 μg/l  

Benzo(a)pireno 0,010 μg/l  

β-Estradiol (50-

28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,01 μg/l  

Boro 1,0 mg/l  

Bromatos 10 μg/l  

Cádmio 5,0 μg/l  

Cloratos 0,25 mg/l  

Cloritos 0,25 mg/l  
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Crómio 25 μg/l Valor a cumprir, o mais 

tardar, em [10 anos 

após a data de entrada 

em vigor da presente 

diretiva]. Até essa data, 

o valor paramétrico 

para o crómio é de 

50 μg/l. 

Cobre 2,0 mg/l  

Cianeto 50 μg/l  

1,2-dicloroetano 3,0 μg/l  

Epicloridrina 0,10 μg/l O valor paramétrico 

refere-se à concentração 

monomérica residual na 

água, calculada segundo 

as especificações da 

migração máxima do 

polímero 

correspondente em 

contacto com a água. 

Fluoretos 1,5 mg/l  

Ácidos 

haloacéticos 

(HAA) 

80 μg/l Soma das seguintes 

nove substâncias 

representativas: ácido 

monocloroacético, 

dicloroacético e 

tricloroacético, ácido 

monobromoacético e 

dibromoacético, ácido 

bromocloroacético, 

ácido 

bromodicloroacético, 

ácido 

dibromocloroacético e 

ácido tribromoacético. 

Chumbo 5 μg/l Valor a cumprir, o mais 

tardar, em [10 anos 

após a data de entrada 

em vigor da presente 

diretiva]. Até essa data, 

o valor paramétrico 

para o chumbo é de 10 

μg/l. 

Mercúrio 1,0 μg/l  
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Microcistina-LR 10 μg/l  

Níquel 20 μg/l  

Nitratos 50 mg/l Os Estados-Membros 

devem garantir o 

respeito, à saída das 

estações de tratamento 

da água, da condição 

[nitratos]/50 + 

[nitritos]/3 ≤ 1, em que 

os parênteses retos 

representam as 

concentrações em mg/l 

para os nitratos (NO3) e 

os nitritos (NO2), bem 

como do valor-limite de 

0,10 mg para os nitritos. 

Nitritos 0.50 mg/l Os Estados-Membros 

devem garantir o 

respeito, à saída das 

estações de tratamento 

da água, da condição 

[nitratos]/50 + 

[nitritos]/3 ≤ 1, em que 

os parênteses retos 

representam as 

concentrações em mg/l 

para os nitratos (NO3) e 

os nitritos (NO2), bem 

como do valor-limite de 

0,10 mg para os nitritos. 

Nonilfenol 0,3 μg/l  

Pesticidas 0,10 μg/l Por «pesticidas» 

entende-se: 

 os inseticidas 

orgânicos, 

 os herbicidas 

orgânicos, 

 os fungicidas 

orgânicos, 

 os nematicidas 

orgânicos, 

 os acaricidas 
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orgânicos, 

 os algicidas 

orgânicos, 

 os rodenticidas 

orgânicos, 

 os limicidas 

orgânicos 

 os produtos afins 

(nomeadamente, 

reguladores do 

crescimento),  

e os seus metabolitos 

pertinentes, conforme 

definição no artigo 3.º, 

n.º 32, do Regulamento 

(CE) n.º 1107/20091. 

O valor paramétrico 

aplica-se a cada um dos 

pesticidas. 

No caso da aldrina, 

dialdrina, heptacloro e 

epóxido de heptacloro, 

o valor paramétrico é de 

0,030 μg/l. 

Pesticidas – total 0,50 μg/l Por «Pesticidas – total» 

entende-se a soma de 

todos os pesticidas, 

conforme definido na 

linha supra, detetados e 

quantificados no âmbito 

do procedimento de 

monitorização. 

PFAS 0,10 μg/l Por «PFAS» entende-se 

cada uma das 

substâncias 

perfluoroalquiladas e 

polifluoroalquiladas 

(fórmula química: 

CnF2n+1−R). 

PFAS - total 0,50 μg/l Por «PFAS – total» 

entende-se a soma de 

todas as substâncias 
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perfluoroalquiladas e 

polifluoroalquiladas 

(fórmula química: 

CnF2n+1−R). 

Hidrocarbonetos 

aromáticos 

policíclicos 

0,10 μg/l Soma das concentrações 

dos seguintes 

compostos 

especificados: 

benzo(b)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, 

benzo(ghi)perileno e 

indeno(1,2,3-cd)pireno. 

Selénio 10 μg/l  

Tetracloroetano e 

tricloroetano 

10 μg/l Soma das concentrações 

dos parâmetros 

especificados 

Trialometanos – 

total 

100 μg/l Se possível, e sem com 

isso comprometer a 

desinfeção, os Estados-

Membros devem 

procurar aplicar um 

valor mais baixo. 

   Soma das concentrações 

dos seguintes 

compostos 

especificados: 

clorofórmio, 

bromofórmio, 

dibromoclorometano e 

bromodiclorometano. 

Urânio 30 μg/l  

Cloreto de vinilo 0,50 μg/l O valor paramétrico 

refere-se à concentração 

monomérica residual na 

água, calculada segundo 

as especificações da 

migração máxima do 

polímero 

correspondente em 

contacto com a água. 

__________________ 

1. Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 

de 2009, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as 
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Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Conselho (JO L 309 de 24.11.2009, p. 1). 
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Alteração 

Parâmetros químicos 

Parâmetro Valor paramétrico Unidades Notas 

Acrilamida 0,10 μg/l O valor paramétrico 

refere-se à concentração 

monomérica residual na 

água, calculada segundo 

as especificações da 

migração máxima do 

polímero 

correspondente em 

contacto com a água. 

Antimónio 5,0 μg/l  

Arsénio 10 μg/l  

Benzeno 1,0 μg/l  

Benzo(a)pireno 0,010 μg/l  

β-Estradiol (50-

28-2)   

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,01 μg/l  

Boro 1,0 mg/l  

Bromatos 10 μg/l  

Cádmio 5,0 μg/l  

Cloratos 0,25 mg/l  

Cloritos 0,25 mg/l  

Crómio 25 μg/l Valor a cumprir, o mais 

tardar, em [10 anos após 

a data de entrada em 

vigor da presente 

diretiva]. Até essa data, 

o valor paramétrico para 

o crómio é de 50 μg/l. 

Cobre 2,0 mg/l  

Cianeto 50 μg/l  

1,2-dicloroetano 3,0 μg/l  

Epicloridrina 0,10 μg/l O valor paramétrico 

refere-se à concentração 

monomérica residual na 

água, calculada segundo 
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as especificações da 

migração máxima do 

polímero 

correspondente em 

contacto com a água. 

Fluoretos 1,5 mg/l  

Ácidos 

haloacéticos 

(HAA) 

80 μg/l Soma das seguintes 

nove substâncias 

representativas: ácido 

monocloroacético, 

dicloroacético e 

tricloroacético, ácido 

monobromoacético e 

dibromoacético, ácido 

bromocloroacético, 

ácido 

bromodicloroacético, 

ácido 

dibromocloroacético e 

ácido tribromoacético. 

Chumbo 5 μg/l Valor a cumprir, o mais 

tardar, em [10 anos após 

a data de entrada em 

vigor da presente 

diretiva]. Até essa data, 

o valor paramétrico para 

o chumbo é de 10 μg/l. 

Mercúrio 1,0 μg/l  

Microcistina-LR 10 μg/l  

Níquel 20 μg/l  

Nitratos 50 mg/l Os Estados-Membros 

devem garantir o 

respeito, à saída das 

estações de tratamento 

da água, da condição 

[nitratos]/50 + 

[nitritos]/3 ≤ 1, em que 

os parênteses retos 

representam as 

concentrações em mg/l 

para os nitratos (NO3) e 

os nitritos (NO2), bem 

como do valor-limite de 

0,10 mg para os nitritos. 
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Nitritos 0.50 mg/l Os Estados-Membros 

devem garantir o 

respeito, à saída das 

estações de tratamento 

da água, da condição 

[nitratos]/50 + 

[nitritos]/3 ≤ 1, em que 

os parênteses retos 

representam as 

concentrações em mg/l 

para os nitratos (NO3) e 

os nitritos (NO2), bem 

como do valor-limite de 

0,10 mg para os nitritos. 

Nonilfenol 0,3 μg/l  

Pesticidas 0,10 μg/l Por «pesticidas» 

entende-se: 

 os inseticidas 

orgânicos, 

 os herbicidas 

orgânicos, 

 os fungicidas 

orgânicos, 

 os nematicidas 

orgânicos, 

 os acaricidas 

orgânicos, 

 os algicidas 

orgânicos, 

 os rodenticidas 

orgânicos, 

 os limicidas 

orgânicos 

 os produtos afins 

(nomeadamente, 

reguladores do 

crescimento),  

e os seus metabolitos 

pertinentes, conforme 

definição no artigo 3.º, 
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n.º 32, do Regulamento 

(CE) n.º 1107/20091. 

O valor paramétrico 

aplica-se a cada um dos 

pesticidas. 

No caso da aldrina, 

dialdrina, heptacloro e 

epóxido de heptacloro, 

o valor paramétrico é de 

0,030 μg/l. 

Pesticidas – total 0,50 μg/l Por «Pesticidas – total» 

entende-se a soma de 

todos os pesticidas, 

conforme definido na 

linha supra, detetados e 

quantificados no âmbito 

do procedimento de 

monitorização. 

PFAS 0,01 μg/l Por «PFAS» entende-se 

cada uma das 

substâncias 

perfluoroalquiladas e 

polifluoroalquiladas 

(fórmula química: 

CnF2n+1−R). 

PFAS - total 0,05 μg/l Por «PFAS – total» 

entende-se a soma de 

todas as substâncias 

perfluoroalquiladas e 

polifluoroalquiladas 

(fórmula química: 

CnF2n+1−R). 

Hidrocarbonetos 

aromáticos 

policíclicos 

0,10 μg/l Soma das concentrações 

dos seguintes 

compostos 

especificados: 

benzo(b)fluoranteno, 

benzo(k)fluoranteno, 

benzo(ghi)perileno e 

indeno(1,2,3-cd)pireno. 

Selénio 10 μg/l  

Tetracloroetano e 

tricloroetano 

10 μg/l Soma das concentrações 

dos parâmetros 

especificados 
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Trialometanos – 

total 

100 μg/l Se possível, e sem com 

isso comprometer a 

desinfeção, os Estados-

Membros devem 

procurar aplicar um 

valor mais baixo. 

   Soma das concentrações 

dos seguintes 

compostos 

especificados: 

clorofórmio, 

bromofórmio, 

dibromoclorometano e 

bromodiclorometano. 

Urânio 30 μg/l  

Cloreto de vinilo 0,50 μg/l O valor paramétrico 

refere-se à concentração 

monomérica residual na 

água, calculada segundo 

as especificações da 

migração máxima do 

polímero 

correspondente em 

contacto com a água. 

__________________ 

1. Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro 

de 2009, relativo à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado e que revoga as 

Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Conselho (JO L 309 de 24.11.2009, p. 1). 
 

Or. en 

Justificação 

Na avaliação da concentração de substâncias nocivas, o Observatório Epidemiológico sobre a saúde 

humana apresenta todos os valores em nanogramas como os mais estreitamente relacionados com os 

efeitos nos seres humanos. Por conseguinte, o valor proposto em microgramas deve ser atualizado em 

conformidade para apresentar um limiar fiável eficaz para as PFAS. Além disso, muitas novas PFAS 

de segunda e terceira geração ainda não detetadas estão presentes na água, acumulando com as 

PFAS já conhecidas. 
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17.10.2018 A8-0288/224 

Alteração  224 

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 

Anexo III – Parte B – ponto 1 – quadro 1 
Texto da Comissão 

Quadro 1 

Característica mínima de desempenho «incerteza de medição» 

Parâmetro Incerteza de medição 

(Ver nota 1) 

% do valor paramétrico 

Notas 

Acrilamida 30  

Antimónio 40  

Arsénio 30  

Benzo(a)pireno 50 Ver nota 2 

Benzeno 40  

β-Estradiol (50-28-2)  50  

Bisfenol A  50  

Boro 25  

Bromatos 40  

Cádmio 25  

Cloratos 30  

Cloritos 30  

Crómio 30  

Cobre 25  

Cianeto 30 Ver nota 3 

1,2-dicloroetano 40  
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Epicloridrina 30  

Fluoretos 20  

HAA 50  

Chumbo 25  

Mercúrio 30  

Microcistina-LR 30  

Níquel 25  

Nitratos 15  

Nitritos 20  

Nonilfenol 50  

Pesticidas 30 Ver nota 4 

PFAS 50  

Hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos 

30 Ver nota 5 

Selénio 40  

Tetracloroetano 30 Ver nota 6 

Tricloroetano 40 Ver nota 6 

Trialometanos – total 40 Ver nota 5 

Urânio 30  

Cloreto de vinilo 50  

 

 
Alteração 

Quadro 1 

Característica mínima de desempenho «incerteza de medição» 

Parâmetro Incerteza de medição 

(Ver nota 1) 

% do valor paramétrico 

Notas 

Acrilamida 30  

Antimónio 40  

Arsénio 30  

Benzo(a)pireno 50 Ver nota 2 

Benzeno 40  

β-Estradiol (50-28-2)  50  
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Bisfenol A  50  

Boro 25  

Bromatos 40  

Cádmio 25  

Cloratos 30  

Cloritos 30  

Crómio 30  

Cobre 25  

Cianeto 30 Ver nota 3 

1,2-dicloroetano 40  

Epicloridrina 30  

Fluoretos 20  

HAA 50  

Chumbo 25  

Mercúrio 30  

Microcistina-LR 30  

Níquel 25  

Nitratos 15  

Nitritos 20  

Nonilfenol 50  

Pesticidas 30 Ver nota 4 

PFAS 20  

Hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos 

30 Ver nota 5 

Selénio 40  

Tetracloroetano 30 Ver nota 6 

Tricloroetano 40 Ver nota 6 

Trialometanos – total 40 Ver nota 5 

Urânio 30  

Cloreto de vinilo 50  
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Justificação 

Uma incerteza de medição de PFAS máxima de 50 % é excessiva e não está em consonância até com 

os dispositivos médicos existentes e utilizados pelo Observatório sobre a saúde humana, cujos valores 

são apresentados com uma incerteza de medição máxima de 20 %, tal como proposto no texto 

alterado. 

 

 


