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Alteração 14
Fiona Hall

Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A ingestão de água é uma das vias de 
incorporação de substâncias radioativas no 
corpo humano. Nos termos da Diretiva 
96/29/Euratom do Conselho, de 13 de maio 
de 1996, que fixa as normas de segurança 
de base relativas à proteção sanitária da 
população e dos trabalhadores contra os 
perigos resultantes das radiações 
ionizantes, o contributo de práticas que 
impliquem risco resultante das radiações 
ionizantes para a exposição da população 
em geral deve ser mantido a um nível tão 
baixo quanto for razoavelmente possível.

(1) A ingestão de água é uma das vias de 
incorporação de substâncias radioativas no 
corpo humano. Nos termos da Diretiva 
96/29/Euratom do Conselho, de 13 de maio 
de 1996, que fixa as normas de segurança 
de base relativas à proteção sanitária da 
população e dos trabalhadores contra os 
perigos resultantes das radiações 
ionizantes, o contributo de práticas que 
impliquem risco resultante das radiações 
ionizantes para a exposição da população 
em geral, tendo em conta a exposição 
cumulativa a longo prazo, deve ser 
mantido a um nível tão baixo quanto for 
possível.

Or. en

Alteração 15
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Considerando a importância para a
saúde humana da qualidade da água 
destinada ao consumo humano, é 
necessário enumerar as normas de 
qualidade, a nível da União, que têm uma 
função indicadora e prever o controlo da 
conformidade com essas normas.

(2) A fim de garantir um nível elevado de 
proteção da saúde da população, é 
necessário enumerar normas comuns de
qualidade da água destinada ao consumo 
humano, que disponham de uma função 
indicadora, bem como prever o controlo da 
conformidade com essas normas.

Or. fr
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Alteração 16
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Já foram definidos no anexo I, parte C, 
da Diretiva 98/83/CE do Conselho, de 3 de 
novembro de 1998, relativa à qualidade da 
água destinada ao consumo humano, 
parâmetros indicadores no que respeita às 
substâncias radioativas, bem como, no 
anexo II, as correspondentes disposições de 
monitorização. Esses parâmetros são, 
contudo, abrangidos pelo âmbito de 
aplicação das normas de base definidas 
no artigo 30.º do Tratado Euratom.

(3) Já foram definidos no anexo I, parte C, 
da Diretiva 98/83/CE do Conselho, de 3 de 
novembro de 1998, relativa à qualidade da 
água destinada ao consumo humano, 
parâmetros indicadores no que respeita às 
substâncias radioativas, bem como, no 
anexo II, as correspondentes disposições de 
monitorização.

Or. fr

Alteração 17
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As disposições da presente diretiva,
adotadas ao abrigo do Tratado Euratom, 
devem prevalecer sobre as da Diretiva 
98/83/CE no que diz respeito à 
contaminação da água potável por 
substâncias radioativas.

(5) A presente diretiva atualiza os 
parâmetros indicadores fixados no anexo 
I, parte C, da Diretiva 98/83/CE e 
estabelece regras no que respeita ao 
controlo da presença de substâncias 
radioativas na água potável.

Or. fr

Alteração 18
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) Em caso de incumprimento de um 
parâmetro com uma função indicadora, os
Estados-Membros devem examinar se 
desse facto resulta qualquer risco para a 
saúde humana e, se necessário, tomar as 
medidas de correção adequadas para 
restabelecer a qualidade da água.

(6) Em caso de incumprimento de um 
parâmetro com uma função indicadora, os
Estados-Membros devem determinar as 
suas causas e tomar medidas que 
permitam assegurar a distribuição de 
água em conformidade com os critérios de
qualidade definidos na presente diretiva.

Or. fr

Alteração 19
Fiona Hall

Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Em caso de incumprimento de um 
parâmetro com uma função indicadora, os 
Estados-Membros devem examinar se 
desse facto resulta qualquer risco para a 
saúde humana e, se necessário, tomar as 
medidas de correção adequadas para 
restabelecer a qualidade da água.

(6) Em caso de incumprimento de um 
parâmetro com uma função indicadora, os 
Estados-Membros devem examinar se 
desse facto resulta qualquer risco para a 
saúde humana, inclusivamente a longo 
prazo, e, se necessário, tomar as medidas 
de correção adequadas para restabelecer a 
qualidade da água o mais rapidamente 
possível.

Or. en

Alteração 20
Vladko Todorov Panayotov

Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Em caso de incumprimento de um 
parâmetro com uma função indicadora, os 
Estados-Membros devem examinar se 
desse facto resulta qualquer risco para a 
saúde humana e, se necessário, tomar as 

(6) Em caso de incumprimento de um 
parâmetro com uma função indicadora, os 
Estados-Membros devem examinar se 
desse facto resulta qualquer risco para a 
saúde humana e, se necessário, tomar as 
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medidas de correção adequadas para 
restabelecer a qualidade da água.

medidas de correção adequadas para 
restabelecer a qualidade da água, tendo em 
conta as condições locais.

Or. en

Justificação

Nos meios naturalmente radioativos da Europa, verifica-se uma elevada variabilidade 
predeterminada por fatores geológicos.

Alteração 21
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os consumidores devem ser 
devidamente informados da qualidade da 
água destinada ao consumo humano.

(7) Os consumidores devem ser 
devidamente informados da qualidade da 
água destinada ao consumo humano e 
devem ser informados, tão rapidamente 
quanto possível, acerca das medidas 
tomadas pelas autoridades competentes 
com vista a remediar a eventual 
degradação dessa água.

Or. fr

Alteração 22
Fiona Hall

Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os consumidores devem ser 
devidamente informados da qualidade da 
água destinada ao consumo humano.

(7) Os consumidores devem ser completa e
devidamente informados, de forma 
transparente e imparcial, da qualidade da 
água destinada ao consumo humano.

Or. en
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Alteração 23
Fiona Hall

Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Cada Estado-Membro deve estabelecer 
programas de controlo para verificar se a 
água destinada ao consumo humano 
respeita os requisitos da presente diretiva.

(9) Cada Estado-Membro deve estabelecer 
programas de controlo robustos para 
verificar se a água destinada ao consumo 
humano respeita os requisitos da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 24
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É necessário gerir a radioatividade 
natural e as contaminações antrópicas de 
modo diferente e segundo critérios 
dosimétricos distintos. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
atividades nucleares não conduzam à 
contaminação dos recursos de água 
potável.

Or. fr

Alteração 25
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 1



PE496.336v01-00 8/21 AM\912703PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva estabelece requisitos 
para a proteção da saúde do público em 
geral no que diz respeito às substâncias 
radioativas presentes na água destinada ao 
consumo humano. Fixa valores 
paramétricos, frequências e métodos para o 
controlo das substâncias radioativas.

A presente diretiva refere-se a requisitos
harmonizados para a qualidade da água 
destinada ao consumo humano, no intuito 
de proteger a saúde do público dos efeitos 
adversos da contaminação desta água por 
substâncias radioativas. Fixa valores 
paramétricos, frequências e métodos para o 
controlo das substâncias radioativas.

Or. fr

Alteração 26
Fiona Hall

Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva é aplicável à água 
destinada ao consumo humano, com as 
isenções previstas no artigo 3.º, n.º 1, da 
Diretiva 98/83/CE e estabelecidas em 
conformidade com o artigo 3.º, n.º 2, da 
mesma diretiva.

A presente diretiva é aplicável à água 
destinada ao consumo humano, incluindo 
a água utilizada na indústria alimentar,
com as isenções previstas no artigo 3.º, 
n.º 1, da Diretiva 98/83/CE e estabelecidas 
em conformidade com o artigo 3.º, n.º 2, da 
mesma diretiva.

Or. en

Justificação

Tendo em conta que a radioatividade não pode ser diminuída ou eliminada por 
processamento, como se passa no caso das bactérias, a água utilizada na indústria alimentar 
deve, também, ser incluída no âmbito da presente diretiva.

Alteração 27
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 4 
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Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 6.º, n.º 
3, alínea a), da Diretiva 96/29/Euratom,
os Estados-Membros tomam todas as 
medidas necessárias para estabelecer um 
programa de controlo adequado, de forma a 
garantir que a água destinada ao consumo 
humano está em conformidade com os
correspondentes valores paramétricos 
estabelecidos nos temos da presente 
diretiva.

Os Estados-Membros tomam todas as 
medidas necessárias para estabelecer um 
programa de controlo adequado, de forma a 
garantir que a água destinada ao consumo 
humano está em conformidade com os 
correspondentes valores paramétricos 
estabelecidos nos temos da presente 
diretiva.

Or. fr

Justificação

Deve ser assegurado um nível elevado de proteção da saúde humana na definição e na 
aplicação de todas as políticas e ações da União, em conformidade com a posição do 
Parlamento, de 15 de fevereiro de 2011, sobre a proposta de regulamento do Conselho que 
fixa os níveis máximos tolerados de contaminação radioativa dos géneros alimentícios e
alimentos para animais na sequência de um acidente nuclear ou de qualquer outro caso de 
emergência radiológica (P7_TA(2011)0055).

Alteração 28
Fiona Hall

Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 6.º, n.º 
3, alínea a), da Diretiva 96/29/Euratom, os 
Estados-Membros tomam todas as medidas 
necessárias para estabelecer um programa 
de controlo adequado, de forma a garantir 
que a água destinada ao consumo humano 
está em conformidade com os 
correspondentes valores paramétricos 
estabelecidos nos temos da presente 
diretiva.

Sem prejuízo do disposto no artigo 6.º, n.º 
3, alínea a), da Diretiva 96/29/Euratom, os 
Estados-Membros tomam todas as medidas 
necessárias para estabelecer um programa 
de controlo robusto e eficaz, de forma a 
garantir que a água destinada ao consumo 
humano está em conformidade com os 
correspondentes valores paramétricos 
estabelecidos nos temos da presente 
diretiva.

Or. en
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Alteração 29
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram um 
controlo regular da água destinada ao 
consumo humano, em conformidade com o 
anexo II, a fim de verificar se a 
concentração de substâncias radioativas 
não ultrapassa os valores paramétricos 
fixados nos termos do artigo 5.º.

Os Estados-Membros asseguram um 
controlo regular da água destinada ao 
consumo humano, em conformidade com o 
anexo II, a fim de verificar se a 
concentração de substâncias radioativas 
não ultrapassa os valores paramétricos 
fixados nos termos do artigo 5.º. O 
controlo é efetuado no quadro dos 
controlos definidos no artigo 7.º da 
Diretiva 98/83/EC relativa à qualidade da 
água destinada ao consumo humano. 
Inclui as análises de referência destinadas 
a caracterizar o teor radiológico da água e 
a otimizar a estratégia relativa à análise, 
bem como as análises periódicas 
efetuadas de acordo com os métodos 
definidos no anexo III.

Or. fr

Justificação

A fim de proporcionar às autoridades uma visão global (por exemplo, para poderem ter em 
conta os efeitos cumulativos), é importante não instituir dois sistemas diferentes de controlo 
da água destinada ao consumo humano.

Alteração 30
Fiona Hall

Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros asseguram um 
controlo regular da água destinada ao 
consumo humano, em conformidade com o 
anexo II, a fim de verificar se a 
concentração de substâncias radioativas 

Os Estados-Membros asseguram um 
controlo regular da água destinada ao 
consumo humano, em conformidade com o 
anexo II, a fim de verificar se a 
concentração de substâncias radioativas 
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não ultrapassa os valores paramétricos 
fixados nos termos do artigo 5.º.

não ultrapassa os valores paramétricos 
fixados nos termos do artigo 5.º. Tal 
controlo deve ter em conta a exposição 
cumulativa da população a longo prazo.

Or. en

Alteração 31
Vladko Todorov Panayotov

Artigo 7 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) No caso da água destinada à venda em 
garrafas ou outros recipientes, no ponto em 
que é colocada nas garrafas ou outros 
recipientes;

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Justificação

Alteração técnica.

Alteração 32
Silvia-Adriana Ţicău

Artigo 8 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os laboratórios que efetuarem 
análises de água destinada ao consumo 
humano tenham um sistema de controlo de 
qualidade analítico e garantir que este 
sistema seja sujeito a controlos ocasionais
por um controlador independente aprovado 
pela autoridade competente para o efeito.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que todos os laboratórios que efetuarem 
análises de água destinada ao consumo 
humano tenham um sistema de controlo de 
qualidade analítico e garantir que este 
sistema seja sujeito a controlos periódicos
por um controlador independente aprovado 
pela autoridade competente para o efeito.

Or. ro
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Alteração 33
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 8 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O financiamento dos controlos é 
efetuado em conformidade com o disposto 
no capítulo VI do Regulamento (CE) 
n.° 882/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril de 2004, relativo 
aos controlos oficiais realizados para 
assegurar a verificação do cumprimento 
da legislação relativa aos alimentos para 
animais e aos géneros alimentícios e das 
normas relativas à saúde e ao bem-estar 
dos animais1. No caso da poluição 
causada por atividades humanas, os 
custos recairão sobre o poluidor.
___________
1JO L 165 de 30.4.2004, p. 1.

Or. fr

Justificação

Em consonância com o princípio do "poluidor pagador".

Alteração 34
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 9 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de incumprimento dos valores 
paramétricos fixados nos termos do artigo 
5.º, o Estado-Membro deve averiguar se 
esse incumprimento apresenta riscos para a 
saúde humana. Caso exista, de facto, um 
risco, o Estado-Membro deve tomar as 
medidas de correção adequadas para 

2. Em caso de incumprimento dos valores 
paramétricos definidos para o rádon e a 
TID proveniente de fontes naturais, o 
Estado-Membro deve averiguar se esse 
incumprimento apresenta riscos para a 
saúde humana. Caso exista, de facto, um 
risco, o Estado-Membro deve tomar as 
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restabelecer a qualidade da água. medidas de correção adequadas para 
restabelecer a qualidade da água. Em caso 
de incumprimento dos valores 
paramétricos definidos para o trítio e a 
TID proveniente de atividades humanas, o 
Estado-Membro deve garantir que seja 
imediatamente encetada uma investigação 
com vista a identificar a origem da 
poluição e a caracterizar a sua natureza, 
a sua amplidão e o seu impacto 
dosimétrico. A investigação deve ter em 
conta todos os meios suscetíveis de serem 
afetados e o conjunto das vias de 
exposição. O Estado-Membro deve 
garantir a aplicação das medidas de 
correção necessárias para restabelecer 
uma água que corresponda aos valores 
paramétricos. As soluções devem 
privilegiar o tratamento na origem das 
poluições.

Or. fr

Justificação

Ao contrário da radioatividade natural, a radioatividade proveniente de atividades humanas 
constitui um problema que pode ser facilmente resolvido. Se as análises demonstrarem que 
foram excedidos os valores paramétricos, é evidente que há uma falha algures e que a mesma 
deve ser tratada, por forma a evitar problemas posteriores, mais graves. Há que ter em conta 
todas as vias de exposição: uma contaminação da água potável pode acarretar, por exemplo, 
a contaminação dos produtos agrícolas, etc.

Alteração 35
Vladko Todorov Panayotov

Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de incumprimento dos valores 
paramétricos fixados nos termos do artigo 
5.º, o Estado-Membro deve averiguar se 
esse incumprimento apresenta riscos para a 
saúde humana. Caso exista, de facto, um 
risco, o Estado-Membro deve tomar as 
medidas de correção adequadas para 

2. Em caso de incumprimento dos valores 
paramétricos fixados nos termos do artigo 
5.º, o Estado-Membro deve averiguar se 
esse incumprimento apresenta riscos para a 
saúde humana. Caso exista, de facto, um 
risco, o Estado-Membro deve tomar as 
medidas de correção adequadas para 
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restabelecer a qualidade da água. restabelecer a qualidade da água, tendo em 
conta as condições locais. No caso das 
medidas de correção relativas ao 
incumprimento dos valores paramétricos 
do rádon, recomenda-se um quadro para 
as medidas de correção entre 100 e 500 
Bq/l.

Or. en

Justificação

Nos meios naturalmente radioativos da Europa, verifica-se uma elevada variabilidade 
predeterminada por fatores geológicos. Segundo a OMS, é mais adequado medir a 
concentração de rádon no ar do que na água potável, porquanto a exposição ao rádon 
presente na água potável realiza-se, geralmente, mais pela inalação do que pela ingestão. A 
percentagem de rádon presente na água potável libertado em espaços fechados dependerá 
das condições locais e é muito provável que varie consideravelmente.

Alteração 36
Silvia-Adriana Ţicău

Artigo 9 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de incumprimento dos valores 
paramétricos fixados nos termos do artigo 
5.º, o Estado-Membro deve averiguar se 
esse incumprimento apresenta riscos para a 
saúde humana. Caso exista, de facto, um 
risco, o Estado-Membro deve tomar as 
medidas de correção adequadas para 
restabelecer a qualidade da água.

2. Em caso de incumprimento dos valores 
paramétricos fixados nos termos do artigo 
5.º, o Estado-Membro deve averiguar se 
esse incumprimento apresenta riscos para a 
saúde humana. Caso exista, de facto, um 
risco, o Estado-Membro deve tomar as 
medidas de correção adequadas para 
restabelecer a qualidade da água. Além 
disso, o Estado-Membro deve tomar 
medidas como o princípio do "poluidor 
pagador".

Or. ro

Alteração 37
Fiona Hall

Artigo 9 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Em caso de incumprimento dos valores 
paramétricos fixados nos termos do artigo 
5.º, o Estado-Membro deve averiguar se 
esse incumprimento apresenta riscos para a 
saúde humana. Caso exista, de facto, um 
risco, o Estado-Membro deve tomar as 
medidas de correção adequadas para 
restabelecer a qualidade da água.

2. Em caso de incumprimento dos valores 
paramétricos fixados nos termos do artigo 
5.º, o Estado-Membro deve averiguar
imediatamente se esse incumprimento 
apresenta riscos para a saúde humana. Caso 
exista, de facto, um risco, o 
Estado-Membro deve tomar as medidas de 
correção adequadas para restabelecer a 
qualidade da água.

Or. en

Alteração 38
Michèle Rivasi
em nome do Grupo Verts/ALE

Artigo 9 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando os riscos para a saúde humana 
não puderem ser considerados triviais, o 
Estado-Membro deve garantir que os 
consumidores sejam informados.

3. O Estado-Membro deve garantir que os 
resultados das análises sejam publicados e 
disponibilizados na Internet. Quando os 
riscos para a saúde humana não puderem 
ser considerados triviais, o Estado-Membro 
deve garantir que os consumidores sejam
imediatamente avisados.

Or. fr

Justificação

Os consumidores têm o direito de ser informados por meios facilmente acessíveis e devem ser 
avisados sempre que haja um risco para a saúde.

Alteração 39
Silvia-Adriana Ţicău

Artigo 9 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Quando os riscos para a saúde humana 
não puderem ser considerados triviais, o 
Estado-Membro deve garantir que os 
consumidores sejam informados.

3. Quando os riscos para a saúde humana 
não puderem ser considerados triviais, o 
Estado-Membro deve garantir que os 
consumidores sejam informados. Os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
com vista a abastecer a população de 
água não contaminada.

Or. ro

Alteração 40
Fiona Hall

Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando os riscos para a saúde humana 
não puderem ser considerados triviais, o 
Estado-Membro deve garantir que os 
consumidores sejam informados.

3. Quando os riscos para a saúde humana 
não puderem ser considerados triviais, o 
Estado-Membro deve garantir que os 
consumidores sejam informados o mais 
rapidamente possível e que sejam 
disponibilizados, sem demora, 
abastecimentos de água alternativos.

Or. en

Alteração 41
Jean-Pierre Audy

Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor, o mais tardar até [um ano a contar da 
data referida no artigo 11.º - a inserir pelo 
Serviço de Publicações], as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os

1. Os Estados-Membros devem pôr em 
vigor, o mais tardar até [um ano a contar da 
data referida no artigo 11.º - a inserir pelo 
Serviço de Publicações], as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os
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Estados-Membros comunicam
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições.

Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão e ao 
Parlamento Europeu o texto dessas 
disposições.

Or. fr

Alteração 42
Jean-Pierre Audy

Artigo 10 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão o texto das principais 
disposições de direito interno que adotarem 
no domínio abrangido pela presente 
diretiva.

2. Os Estados-Membros devem comunicar 
à Comissão e ao Parlamento Europeu o 
texto das principais disposições de direito 
interno que adotarem no domínio 
abrangido pela presente diretiva.

Or. fr

Alteração 43
Silvia-Adriana Ţicău

Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.°-A
Revisão

A Comissão deve examinar a presente 
diretiva até 1 de janeiro de 2017, à luz da 
experiência adquirida e dos progressos 
realizados no âmbito da sua aplicação e, 
se necessário, apresentar propostas.

Or. ro

Alteração 44
Jean-Pierre Audy
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Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Os destinatários da presente diretiva são os 
Estados-Membros.

Os destinatários da presente diretiva são os 
Estados-Membros, a Comissão Europeia e 
o Parlamento Europeu.

Or. fr

Alteração 45
Jean-Pierre Audy

Anexo II – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Um Estado-Membro não é obrigado a 
efetuar controlos da água potável no que 
respeita ao trítio ou à radioatividade para 
determinar a dose indicativa total quando 
estiver certo, com base noutros controlos 
efetuados, que tanto a concentração de 
trítio como a dose indicativa total calculada 
são claramente inferiores ao valor 
paramétrico. O controlo do rádon na água 
potável não é obrigatório se o Estado-
Membro estiver certo, com base noutros 
controlos efetuados, que a concentração de 
rádon é claramente inferior ao valor 
paramétrico. Nestes casos, deve comunicar 
à Comissão as razões que motivaram a sua 
decisão, incluindo os resultados dos outros 
controlos efetuados.

Um Estado-Membro não é obrigado a 
efetuar controlos da água potável no que 
respeita ao trítio ou à radioatividade para 
determinar a dose indicativa total quando 
estiver certo, com base noutros controlos 
efetuados, que tanto a concentração de 
trítio como a dose indicativa total calculada 
são claramente inferiores ao valor 
paramétrico. O controlo do rádon na água 
potável não é obrigatório se o Estado-
Membro estiver certo, com base noutros 
controlos efetuados, que a concentração de 
rádon é claramente inferior ao valor 
paramétrico. Nestes casos, deve comunicar 
à Comissão e ao Parlamento Europeu as 
razões que motivaram a sua decisão, 
incluindo os resultados dos outros 
controlos efetuados.

Or. fr

Alteração 46
Jean-Pierre Audy

Anexo II – ponto 3 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Sempre que, para verificar o cumprimento 
da presente diretiva, forem utilizados os 
resultados de outros programas de 
vigilância ou investigações diferentes dos 
previstos no primeiro parágrafo do presente 
ponto, o Estado-Membro deve comunicar à 
Comissão as razões que motivaram a sua 
decisão, incluindo os resultados pertinentes 
desses programas de controlo ou 
investigações.

Sempre que, para verificar o cumprimento 
da presente diretiva, forem utilizados os 
resultados de outros programas de 
vigilância ou investigações diferentes dos 
previstos no primeiro parágrafo do presente 
ponto, o Estado-Membro deve comunicar à 
Comissão e ao Parlamento Europeu as 
razões que motivaram a sua decisão, 
incluindo os resultados pertinentes desses 
programas de controlo ou investigações.

Or. fr

Alteração 47
Vladko Todorov Panayotov

Anexo III – ponto 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se a atividade alfa total ou a atividade beta 
total forem superiores a 0,1 Bq/l, será 
exigida a análise de radionuclídeos 
específicos. Os radionuclídeos a medir 
devem ser definidos pelos Estados-
Membros tendo em conta todas as 
informações pertinentes sobre fontes 
prováveis de radioatividade. Dado que 
níveis elevados de trítio podem indicar a 
presença de outros radionuclídeos 
artificiais, o trítio, a atividade alfa total e a 
atividade beta total devem ser medidos na 
mesma amostra.

Se a atividade alfa total ou a atividade beta 
total forem inferiores a 0,5 Bq/l e a 1,0 
Bq/l, respetivamente, e se a TID 
determinada pela análise for inferior ao 
valor do indicador paramétrico de 0,1 
mSv/ano, não é necessária qualquer ação 
suplementar. Se a atividade alfa total for 
superior a 0,5 Bq/l, se a atividade beta 
total for superior a 1,0 Bq/l, ou se a TID 
determinada pela análise for superior a  
0,1 mSv/ano, será exigida a análise de 
radionuclídeos específicos. Os 
radionuclídeos a medir devem ser definidos 
pelos Estados-Membros tendo em conta 
todas as informações pertinentes sobre 
fontes prováveis de radioatividade. Dado 
que níveis elevados de trítio podem indicar 
a presença de outros radionuclídeos 
artificiais, o trítio, a atividade alfa total e a 
atividade beta total devem ser medidos na 
mesma amostra. Se a atividade se mantiver 
essencialmente estável, não é necessário 
efetuar investigações suplementares.
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Or. en

Justificação

A OMS recomenda (Diretrizes relativas à Qualidade da Água Potável - 4.ª  ed., Organização 
Mundial da Saúde, 2011) que não se proceda a ações suplementares, se os valores medidos 
das concentrações de atividade forem inferiores aos níveis de controlo de 0,5 Bq/l para a 
atividade alfa total e 1 Bq/l para a atividade beta total. Utilizar limiares inferiores, como 0,1 
Bq/l para a atividade alfa total, aumentará a incidência dos métodos dispendiosos de 
determinação das concentrações de radionuclídeos individuais.

Alteração 48
Vladko Todorov Panayotov

Anexo III – ponto 2 – Quadro – linha 6

Texto da Comissão Alteração

Pb-210 0,2 Bq/l Pb-210 0,1 Bq/l

Or. en

Justificação

Em "Diretrizes relativas à Qualidade da Água Potável - 4.ª  ed., Organização Mundial da 
Saúde, 2011", o nível orientador indicado para o polónio-210 e o chumbo-210 é de 0,1Bq/l.

Alteração 49
Vladko Todorov Panayotov

Anexo III – ponto 2 – nota de rodapé 2

Texto da Comissão Alteração

2 Um miligrama (mg) de urânio natural
contém 12,3 Bq de U-238 e 12,3 Bq de U-
234. Este quadro prevê apenas as 
propriedades radiológicas do urânio e não a 
sua toxicidade química.

2 Um miligrama (mg) de urânio natural
origina 12,3 Bq de U-238 e 12,3 Bq de 
U-234. Este quadro prevê apenas as 
propriedades radiológicas do urânio e não a 
sua toxicidade química.

Or. en

Justificação

Por razões de clareza.
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