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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta da Comissão visa incorporar as exigências de controlo de substâncias radioativas 
em legislação específica ao abrigo do Tratado Euratom para manter a uniformidade, a 
coerência e a integralidade da legislação em matéria de proteção contra radiações a nível da 
UE. Numa segunda fase, a Comissão pretende suprimir estas exigências da Diretiva 98/83/CE 
(Diretiva Água Potável).

A relatora lamenta que, uma vez que esta diretiva é abrangida pelo Tratado Euratom, o 
Parlamento Europeu desempenhe apenas um papel limitado no processo de tomada de 
decisão. Por conseguinte, solicita à Comissão que tenha devidamente em conta o parecer do 
Parlamento Europeu aquando da elaboração e revisão da presente diretiva. A relatora 
manifesta igualmente a sua preocupação quanto à aplicação da diretiva, uma vez que as 
exigências em matéria de substâncias radioativas estabelecidas pela Diretiva Água Potável 
ainda não foram aplicadas.

A relatora considera que esta proposta poderia pôr em perigo a uniformidade da legislação 
europeia em matéria de recursos hídricos e água potável, atualmente abrangida pelo Tratado 
da União Europeia. Por conseguinte, a Comissão Europeia deve assegurar a conformidade das 
medidas desta diretiva com as medidas previstas na Diretiva 98/83/CE e com outra legislação 
em matéria de recursos hídricos, como as Diretivas 2000/60/CE e 2006/118/CE, bem como a 
proteção de outros tipos de recursos hídricos, como as águas subterrâneas, de modo a 
combater a contaminação radioativa.

No que se refere ao âmbito de aplicação da diretiva, é importante incluir a água utilizada na 
indústria alimentar. No entanto, considera-se positivo o facto de, na versão revista da sua 
proposta, a Comissão Europeia ter incluído o rádon como valor paramétrico e a água 
engarrafada como fonte de água.

Além disso, é importante que os cidadãos estejam informados acerca da qualidade da água 
destinada ao consumo humano. Os Estados-Membros devem, por isso, incluir nos seus 
relatórios trienais sobre a qualidade da água destinada ao consumo humano e sobre a 
segurança nuclear informações sobre substâncias radioativas presentes neste tipo de águas.

Em caso de incumprimento da presente diretiva, os Estados-Membros devem tomar medidas 
imediatas no sentido de restabelecer a qualidade da água e reduzir o perigo potencial para a 
saúde pública.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Considerando 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os valores paramétricos baseiam-se 
nas informações científicas disponíveis, 
tendo em conta o princípio de precaução. 
Esses valores foram selecionados para 
assegurar que a água destinada ao 
consumo humano possa ser consumida 
com segurança ao longo da vida – tendo 
como referência os cidadão mais 
vulneráveis –, garantindo, assim, um 
elevado nível de proteção da saúde.

Or. en

Alteração 2

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 e/ou 
das normas impostas pela presente 
diretiva, os Estados-Membros devem 
investigar a causa, examinar se desse facto 
resulta qualquer risco para a saúde humana 
e, se necessário, tomar, quanto antes, as 
medidas de correção adequadas para 
restabelecer a qualidade da água. Caso a 
qualidade da água exija medidas de 
correção adequadas, estas podem, em 
última instância, conduzir ao 
encerramento da instalação em causa. 
Caso seja necessário tomar essas medidas 
de correção para restabelecer a qualidade 
da água destinada ao consumo humano, 
deve ser dada prioridade às medidas que 
corrijam o problema na origem.

Or. en



PA\905136PT.doc 5/12 PE491.256v01-00

PT

Alteração 3

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 de 
quaisquer medidas de correção tomadas 
pelas autoridades competentes, sendo, 
além disso, necessário ter em 
consideração as necessidades técnicas e 
estatísticas da Comissão, bem como o 
direito dos cidadãos de obter as 
informações adequadas sobre a qualidade 
da água destinada ao consumo humano.

Or. en

Alteração 4

Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) É necessário incluir na presente 
diretiva a água utilizada na indústria 
alimentar.

Or. en

Alteração 5

Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os métodos utilizados para a análise 
da qualidade da água destinada ao 
consumo humano devem garantir que os 
resultados obtidos sejam fiáveis e 
comparáveis.

(10) Os métodos utilizados para a análise 
da qualidade da água destinada ao 
consumo humano devem garantir que os 
resultados obtidos sejam fiáveis e 
comparáveis. Esses programas de controlo 
devem ser adequados às necessidades 
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locais e respeitar os requisitos mínimos de 
controlo estabelecidos na presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 6

Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de garantir a coerência da 
política europeia da água, é necessário 
que os valores paramétricos, as 
frequências e os métodos de controlo de 
substâncias radioativas constantes da 
presente diretiva sejam compatíveis com a 
Diretiva relativa à proteção das águas 
subterrâneas e com a Diretiva relativa à 
qualidade da água destinada ao consumo 
humano. Além disso, a Comissão 
Europeia deve garantir que, aquando da 
revisão da Diretiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de ação comunitária no domínio 
da política da água1 e da Diretiva 
2006/118/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, 
relativa á proteção das águas 
subterrâneas contra a poluição e a 
deterioração2, seja feita referência à 
presente diretiva, de modo a proteger 
integralmente todos os tipos de águas da 
contaminação por substâncias 
radioativas.
______________
1 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
2 JO L 372 de 27.12.2006, p. 19.

Or. en
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Alteração 7

Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da presente diretiva, são 
aplicáveis as definições constantes do 
artigo 2.º da Diretiva 98/83/CE do 
Conselho.

1. Para efeitos da presente diretiva, são 
aplicáveis as definições constantes do 
artigo 2.º da Diretiva 98/83/CE do 
Conselho.

2. Para além das definições referidas no 
n.º 1, entende-se por:
a) “substância radioativa”: qualquer 
substância que contenha um ou mais 
radionuclídeos com atividade ou 
concentração não negligenciável sob o 
ponto de vista da proteção contra as 
radiações;
b) “dose indicativa total”: a dose efetiva 
comprometida para um ano da ingestão 
global de todos os radionuclídeos cuja 
presença tenha sido detetada num 
abastecimento de água, tanto de origem 
natural como artificial, com exceção do 
trítio, do potássio-40, do rádon e dos 
produtos de vida curta de decaimento do 
rádon;
c) “valor paramétrico”: o valor com base 
no qual os Estados-Membros deverão 
avaliar se a presença de substâncias 
radioativas na água destinada ao 
consumo humano representa um risco 
para a saúde humana, devendo, se 
necessário, tomar as medidas de correção 
adequadas a fim de melhorar a qualidade 
da água, elevando-a a um nível 
consentâneo com os requisitos de 
proteção da saúde humana, em termos de 
proteção contra as radiações.

Or. en
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Alteração 8

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 – água 
potável e 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 e n.º 3, da mesma diretiva.

Or. en

Alteração 9

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.

1. 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. A água destinada ao consumo 
humano será conforme à presente diretiva 
se:
a) não apresentar quaisquer substâncias 
radioativas, que, devido à quantidade ou 
às concentrações, constituam um perigo 
potencial para a saúde humana, e
b) preencher os requisitos mínimos 
especificados nos anexos I e III e se, 
segundo as disposições aplicáveis do 
artigo 9º, e nos termos do Tratado, os 
Estados-Membros tomarem todas as 
outras medidas necessárias para garantir 
que a água destinada ao consumo 
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humano preencha os requisitos da 
presente diretiva.
2. Os Estados-Membros garantem que as 
medidas tomadas em execução da 
presente diretiva não permitam em 
circunstância alguma, direta ou 
indiretamente, qualquer deterioração da 
qualidade atual da água destinada ao 
consumo humano na medida em que tal 
seja relevante para a proteção da saúde 
humana, nem qualquer aumento da 
poluição das águas utilizadas para a 
produção de água potável.

Or. en

Alteração 10

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 
restabelecer a qualidade da água.

2. Em caso de incumprimento dos valores 
paramétricos fixados na presente diretiva, 
o Estado-Membro deve averiguar, quanto 
antes, se esse incumprimento apresenta 
riscos para a saúde humana. Caso exista, de 
facto, um risco, o Estado-Membro em 
questão deve assegurar que são tomadas, 
quanto antes, as medidas de correção 
adequadas para restabelecer a qualidade da 
água. Será dada prioridade à sua 
execução, tendo em conta, entre outros, o 
valor do desvio relativamente ao valor 
paramétrico pertinente e o risco potencial 
para a saúde humana. Caso a qualidade 
da água exija medidas de correção 
adequadas, estas podem, em última 
instância, conduzir ao encerramento da 
instalação em causa. Quer os valores 
paramétricos tenham ou não sido 
respeitados, os Estados-Membros devem 
garantir a proibição do abastecimento ou 
a restrição da utilização de água 
destinada ao consumo humano que 
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constitua um perigo potencial para a 
saúde humana, ou qualquer outra medida 
necessária para proteger a saúde 
humana. Nesses casos, os consumidores 
devem ser imediatamente informados e 
devidamente aconselhados.

Or. en

Alteração 11

Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Informações e apresentação de relatórios
1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
os consumidores disponham de 
informações adequadas e atualizadas 
sobre a qualidade da água destinada ao 
consumo humano, e não apenas quando 
os riscos para a saúde humana não 
puderem ser considerados triviais. 
2. Os Estados-Membros que tenham 
sistemas hídricos localizados em zonas 
com potenciais fontes de contaminação 
radioativa – artificiais ou naturais –
devem incluir informações sobre as 
concentrações de substâncias radioativas 
na água destinada ao consumo humano 
no seu relatório trienal sobre a qualidade 
da água destinada ao consumo humano, 
como definido no artigo 13.º da Diretiva 
98/83/CE, e no seu relatório trienal sobre 
segurança nuclear, como definido no 
artigo 9.º da Diretiva 2009/71/Euratom do 
Conselho, de 25 de junho de 2009, que 
estabelece um quadro comunitário para a 
segurança nuclear das instalações 
nucleares1.
3. A Comissão deve incluir no seu 
relatório sobre a qualidade da água 
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destinada ao consumo humano na União 
as conclusões dos Estados-Membros sobre 
as substâncias radioativas presentes na 
água destinada ao consumo humano, 
como previsto no artigo 13.º da Diretiva 
98/83/CE.
_____________
1 JO L 172 de 2.7.2009, p. 18.

Or. en

Alteração 12

Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Revisão

A Comissão procederá, pelo menos de 
cinco em cinco anos, à revisão dos anexos 
com base no progresso técnico e científico 
e, se necessário, apresentará propostas de 
alteração. 

Or. en

Alteração 13

Anexo 2 – ponto 3 – parágrafo 3

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 

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 
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investigações. investigações. Estes não devem basear-se 
apenas nas informações fornecidas pelas 
partes interessadas.

Or. en


