
AM\917996PT.doc PE500.412v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2011/0429(COD)

8.11.2012

ALTERAÇÕES
226 - 295

Projeto de relatório
Richard Seeber
(PE492.914v01-00)

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera 
as diretivas 2000/60/CE e 2008/105/CE no que respeita às substâncias 
prioritárias no domínio da política da água

Proposta de diretiva
(COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))



PE500.412v01-00 2/50 AM\917996PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\917996PT.doc 3/50 PE500.412v01-00

PT

Alteração 226
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Nos termos do artigo 191.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, na elaboração da sua política 
no domínio do ambiente, a União terá em 
conta os dados científicos e técnicos 
disponíveis, as condições do ambiente nas 
diversas regiões da União, as vantagens e 
os encargos que podem resultar da 
atuação ou da ausência de atuação, bem 
como o desenvolvimento económico e 
social da União no seu conjunto e o 
desenvolvimento equilibrado das suas 
regiões. No âmbito da elaboração de uma 
política relativa à poluição química das 
águas de superfície rentável e 
proporcionada, incluindo a revisão da 
lista de substâncias prioritárias em 
conformidade com o disposto no artigo 
16.º, n.º 4, da Diretiva 2000/60/CE, 
importa considerar fatores científicos, 
ambientais e socioeconómicos, 
nomeadamente os que dizem respeito à 
proteção da saúde humana. Para esse 
efeito, convém, antes de mais implementar 
de forma consequente o princípio do 
“poluidor-pagador” previsto na Diretiva-
Quadro Água (2000/60/CE). 

Or. de

Alteração 227
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-B) Em conformidade com o princípio 
do "poluidor-pagador”, cumpre transpor 
as medidas destinadas à redução dos 
efluentes se possível diretamente na fonte 
e não apenas quando atingem as águas de 
superfície. 

Or. de

Justificação

No âmbito da transposição da lista de substâncias prioritárias, importa considerar 
igualmente os efluentes difusos e indiretos. Muitas das substâncias enumeradas não atingem 
diretamente, mas sim indiretamente as águas de superfície. A fim de conjugar as medidas 
com o máximo de eficiência de custos para proteger as águas de superfície, estes efluentes 
devem ser minimizados na UE.

Alteração 228
Judith A. Merkies

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Relativamente a algumas 
substâncias, as NQA baseadas em 
considerações e dados ecotoxicológicos 
não oferecem um nível de proteção 
adequado que permita salvaguardar a 
qualidade da água destinada ao consumo 
humano produzida a partir de águas de 
superfície, de acordo com a Diretiva 
98/83/CE do Conselho, de 3 de novembro 
de 1998, relativa à qualidade da água 
destinada ao consumo humano1, nem 
respeitar o artigo 7.º, n.ºs 2 e 3, da 
Diretiva 2000/60/CE. Uma vez que nem 
todas as massas de água de superfície se 
destinam a ser utilizadas como fontes de 
produção de água potável, será mais 
apropriado estabelecer, sempre que 
necessário, NQA mais rígidas nos 
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Estados-Membros.
___________________
1 JO L 330 de 5.12.1998, p. 32.

Or. en

Alteração 229
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Alguns estudos mostram que os 
resíduos de medicamentos podem 
representar um risco para o meio 
aquático. É, portanto, conveniente 
resolver desde já esta questão a nível 
europeu, com o objetivo de melhorar a 
relação custo-benefício. Deve proceder-se 
a uma avaliação de risco aprofundada 
com base em dados de vigilância fiáveis e 
comparáveis em toda a União. Para tal, a 
lista de vigilância prevista na presente 
diretiva é um mecanismo que deverá 
permitir a recolha dos dados necessários 
para o futuro exercício de revisão da lista 
de substâncias prioritárias. Nos termos do 
artigo 16.º, n.º 9, da Diretiva-Quadro 
2000/60/CE relativa à Água, a Comissão 
Europeia é responsável pelo 
desenvolvimento de uma estratégia 
europeia de combate à poluição da água 
pelos medicamentos. Neste contexto, deve 
apresentar propostas para reforçar a 
avaliação dos riscos durante a colocação 
no mercado destas moléculas e para 
identificar as medidas mais eficazes, com 
vista a reduzir os riscos para um nível 
aceitável. A Comissão apoia-se na 
estratégia comum de implementação da 
Diretiva-Quadro Água, nos organismos 
associados à rede de vigilância de novas 
substâncias poluentes no ambiente 
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(NORMAN) e no Centro Comum de 
Investigação.

Or. fr

Alteração 230
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) É necessário um mecanismo novo que 
proporcione à Comissão dados de 
monitorização específicos de elevada 
qualidade sobre a concentração das 
substâncias em causa no meio aquático, 
com destaque para os poluentes emergentes 
e as substâncias relativamente às quais não 
se dispõe de dados de monitorização de 
qualidade suficiente para avaliar os riscos. 
O novo mecanismo deve facilitar a recolha 
desses dados nas bacias hidrográficas da 
União. A fim de manter os custos da 
monitorização a níveis razoáveis, o 
mecanismo deve centrar-se num número 
limitado de substâncias, temporariamente 
incluídas numa lista de vigilância, e num 
número limitado de locais de 
monitorização; deve, contudo, fornecer 
dados representativos, adequados para o 
processo de identificação de substâncias 
prioritárias na União. A lista deve ser 
dinâmica, para se adaptar a novos dados 
sobre os riscos potenciais associados aos 
poluentes emergentes e evitar a 
monitorização das substâncias por mais 
tempo do que o necessário.

(17) É necessário um mecanismo novo que 
proporcione à Comissão dados de 
monitorização específicos de elevada 
qualidade sobre a concentração das 
substâncias em causa no meio aquático, 
com destaque para os poluentes emergentes 
e as substâncias relativamente às quais não 
se dispõe de dados de monitorização de 
qualidade suficiente para avaliar os riscos. 
O novo mecanismo deve facilitar a recolha 
desses dados nas bacias hidrográficas da 
União. A fim de manter os custos da 
monitorização a níveis razoáveis, o 
mecanismo deve centrar-se num número 
limitado de substâncias e num número 
limitado de locais de monitorização; deve, 
contudo, fornecer dados representativos, 
adequados para o processo de identificação 
de substâncias prioritárias na União. A lista 
deve ser dinâmica, para se adaptar a novos 
dados sobre os riscos potenciais associados 
aos poluentes emergentes e evitar a 
monitorização das substâncias por mais 
tempo do que o necessário.

Or. pl

Alteração 231
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Diretiva 2000/60/CE
Anexo V – Secção 1.3.4 – Quadro 

Texto da Comissão Alteração

Na tabela constante do Anexo V, Secção 
1.3.4 da presente diretiva, os intervalos de 
monitorização das substâncias prioritárias 
relativamente a rios, lagos e águas 
costeiras e de transição é elevado, 
respetivamente, de um mês para três 
meses.

Or. pl

Alteração 232
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 1
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além disso, entende-se por “concentração 
de fundo natural”, a concentração de 
uma substância que aparece 
naturalmente e que não foi criada pela 
mão humana.

Or. pl

Alteração 233
Judith A. Merkies

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)



PE500.412v01-00 8/50 AM\917996PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Relativamente a massas de água de 
superfície identificadas pelos 
Estados-Membros, nos termos do artigo 
7.º, n.º 1, da Diretiva 2000/60/CE, os 
Estados-Membros devem estabelecer NQA 
mais rígidas aplicáveis às substâncias em 
relação às quais as NQA não oferecem 
um nível de proteção adequado que 
permita salvaguardar o aprovisionamento 
de água potável e cumprir os requisitos 
dos n.ºs 2 e 3 desse artigo.

Or. en

Alteração 234
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso das substâncias às quais se 
aplique uma norma de qualidade ambiental 
«sedimentos» e/ou «biota», os 
Estados-Membros devem monitorizar a 
substância na matriz em causa pelo menos 
uma vez por ano, salvo se os 
conhecimentos técnicos e o parecer dos 
peritos justificarem outra periodicidade.

4. No caso das substâncias às quais se 
aplique uma norma de qualidade ambiental 
«sedimentos» e/ou «biota», os 
Estados-Membros devem monitorizar a 
substância na matriz em causa pelo menos 
seis vezes por ano, salvo se os 
conhecimentos técnicos e o parecer dos 
peritos justificarem outra periodicidade.

Or. pl

Alteração 235
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2-A (novo)
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Diretiva 2008/105/CE
Artigo 4 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao artigo 4.º, n.º 3, é aditada a 
seguinte alínea:
"b-A) e progressivamente suprimida no 
período de um ciclo de gestão."

Or. en

Alteração 236
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 3-A (novo)
Diretiva 2008/105/CE 
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 5.º-A

Medidas de controlo
1. No caso das substâncias identificadas 
como substâncias prioritárias ou como 
substâncias perigosas prioritárias, em 
conformidade com a Diretiva 2000/60/CE, 
a Comissão Europeia deve assegurar que 
sejam tomadas as medidas de controlo 
previstas ao abrigo da legislação aplicável 
da União Europeia, nomeadamente:
a) No caso das substâncias que se 
enquadram no âmbito do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006, a Comissão Europeia, 
de acordo com o artigo 57.º, alínea f), 
desse regulamento, deve solicitar à 
Agência Europeia dos Produtos Químicos 
(ECHA) que prepare um dossiê para 
possível inclusão da substância no anexo 
XIV. O dossiê pode estar limitado a uma 
referência a uma entrada do anexo I da 
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presente diretiva.
b) No caso das substâncias prioritárias e 
substâncias perigosas prioritárias, cujo 
risco advém principalmente das emissões 
de artigos importados, a Comissão 
Europeia deve apresentar uma restrição, 
de acordo com o artigo 68.º, n.º 1, do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006.
2. No caso das substâncias identificadas 
como substâncias prioritárias ou como 
substâncias perigosas prioritárias, de 
acordo com a presente diretiva, no âmbito 
do Regulamento (CE) n.º 1107/2009, os 
Estados-Membros e a Comissão Europeia 
devem assegurar que são tomadas 
medidas de controlo, entre as quais:
a) No caso das substâncias prioritárias, a 
reavaliação ou renovação da autorização 
deve assegurar a redução gradual das 
emissões nas águas.
b) No caso das substâncias perigosas 
prioritárias, a reavaliação deve assegurar 
a substituição da substância. Caso não 
estejam disponíveis alternativas, poderá 
ser concedida uma aprovação válida por 
um período limitado e para sistemas 
fechados.
c) Todas as autorizações de pesticidas 
identificados como substâncias 
prioritárias perigosas devem ser retiradas, 
não devendo ser concedidas novas 
autorizações durante um período de 20 
anos após a inclusão de uma substância 
na lista de substâncias prioritárias 
perigosas.
3. No caso das substâncias identificadas 
como substâncias prioritárias ou como 
substâncias perigosas prioritárias que, de 
acordo com a presente diretiva, se 
enquadrem no âmbito do Regulamento 
(UE) n.º 528/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de maio de 
2012, relativo à disponibilização no 
mercado e à utilização de produtos 
biocidas1, aplicável a partir de 1 de 
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setembro de 2013, os Estados-Membros e 
a Comissão Europeia devem assegurar 
que não é concedida qualquer 
autorização, a menos que sejam 
cumpridas as condições definidas no 
artigo 5.º, n.º 2, desse regulamento."

_____________________
1 JO L 167 de 27.6.2012, p. 1.

Or. en

(Substitui a alteração 89)

Justificação

De acordo com a Diretiva-Quadro “Água”, o Parlamento Europeu e o Conselho devem 
adotar medidas específicas contra a poluição da água por poluentes ou grupos de poluentes e 
a Comissão deve apresentar propostas de controlos para a redução gradual das descargas, 
emissões e perdas de substâncias prioritárias e, em particular, para a cessação ou supressão 
gradual das descargas, emissões e perdas das substâncias perigosas prioritárias. 

Alteração 237
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 3-A (novo)
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Ao artigo 7.º, n.º 1, é aditado o 
seguinte parágrafo:
"Esta avaliação deve, nomeadamente, 
abordar os esforços necessários, de 
acordo com o artigo 16.º, n.º 6, tendo em 
conta a eficácia das medidas adotadas 
pelos Estados-Membros, nos termos dos 
artigos 9.º, 10.º e 16.º, n.º 8, da Diretiva 
2000/60/CE."

Or. en
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Alteração 238
Sabine Wils

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

A Comissão transmite ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório dos 
resultados da revisão regular do anexo X 
da Diretiva 2000/60/CE prevista no 
artigo 16.º, n.º 4, da mesma. Se for caso 
disso, faz acompanhar este relatório de 
propostas adequadas, nomeadamente 
propostas relativas à identificação de novas 
substâncias prioritárias ou de substâncias 
perigosas prioritárias, ou de identificação 
de determinadas substâncias prioritárias 
como substâncias perigosas prioritárias, e 
ao estabelecimento das correspondentes 
NQA para a água de superfície, para os 
sedimentos ou para o biota, conforme 
adequado.

A Comissão transmite ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, de quatro em 
quatro anos, um relatório dos resultados da 
revisão regular do anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE prevista no 
artigo 16.º, n.º 4, da mesma. Se for caso 
disso, faz acompanhar este relatório de 
propostas adequadas, nomeadamente 
propostas relativas à identificação de novas 
substâncias prioritárias ou de substâncias 
perigosas prioritárias, ou de identificação 
de determinadas substâncias prioritárias 
como substâncias perigosas prioritárias, e 
ao estabelecimento das correspondentes 
NQA para a água de superfície, para os 
sedimentos ou para o biota, conforme 
adequado. Ao determinar o valor das NQA 
para substâncias individuais, deve incluir-
se um grau de incerteza de 100 associado 
à mistura.

Or. en

(Substitui a alteração 94)

Justificação

A inclusão de um fator de incerteza adicional é a forma mais prática de avaliar os efeitos das 
misturas na ausência de conhecimentos concretos sobre a composição exata da mistura. Os 
atuais fatores de incerteza não têm em conta a toxicidade das misturas e não faz sentido 
definir normas de qualidade para substâncias individuais no contexto das misturas 
ambientais complexas existentes na vida real.

Alteração 239
Christa Klaß
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

A Comissão transmite ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório dos 
resultados da revisão regular do anexo X 
da Diretiva 2000/60/CE prevista no 
artigo 16.º, n.º 4, da mesma. Se for caso 
disso, faz acompanhar o relatório de 
propostas adequadas, nomeadamente 
relativas à identificação de novas 
substâncias prioritárias ou de novas 
substâncias perigosas prioritárias, ou de 
identificação de determinadas substâncias 
prioritárias como substâncias perigosas 
prioritárias, bem como ao estabelecimento 
das normas de qualidade ambiental 
correspondentes para águas de superfície, 
sedimentos ou biota, conforme se 
justifique.

A Comissão transmite ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório dos 
resultados da revisão regular do anexo X 
da Diretiva 2000/60/CE prevista no 
artigo 16.º, n.º 4, da mesma. Se for caso 
disso, faz acompanhar o relatório de 
propostas adequadas, nomeadamente 
relativas à identificação de novas 
substâncias prioritárias ou de novas 
substâncias perigosas prioritárias, ou de 
identificação de determinadas substâncias 
prioritárias como substâncias perigosas 
prioritárias, bem como ao estabelecimento 
das normas de qualidade ambiental 
correspondentes para águas de superfície, 
sedimentos ou biota, conforme se 
justifique. Aquando da identificação e em 
todas as propostas pertinentes convém 
assegurar sempre a coerência com todas 
as autorizações e avaliações em vigor nos 
termos do disposto no Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006, no Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e 
do Conselho e nas Diretivas 98/8/CE, 
2001/82/CE e 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.

Or. de

Alteração 240
Christa Klaß

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-A – n.º 1 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) As substâncias muito disseminadas 
que apresentem características de 
persistência, bioacumulação e toxicidade 
devem ser excluídas da avaliação do 
estado químico, contanto que 
relativamente a uma destas substâncias a 
concentração de fundo na massa de água 
de superfície a analisar exceda o âmbito 
de aplicação da norma de qualidade 
ambiental.

Or. de

Justificação

Convém atender ao facto de que muitas das substâncias enunciadas (metais, hormonas, etc.) 
podem aparecer naturalmente nas massas de água, ainda que em pequenas quantidades. É 
necessário respeitar esta concentração de fundo.  O primeiro parágrafo da proposta da 
Comissão não prejudica os objetivos e as obrigações decorrentes do artigo 4.º, n.º 1, 
alínea a), do artigo 11.º, n.º 3, alínea k), e do artigo 16.º, n.º 6, da Diretiva 2000/60/CE.

Alteração 241
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-A – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Monitorizá-las menos intensivamente do 
que o exigido para as substâncias 
prioritárias no artigo 3.º, n.º 4, da presente 
diretiva e no anexo V da 
Diretiva 2000/60/CE, desde que a 
monitorização efetuada seja representativa 
e se disponha já de dados de base, com 
solidez estatística, da presença dessas 
substâncias no meio aquático, 
correspondentes a, pelo menos, um ciclo de 
seis anos de planeamento da gestão de 
bacias hidrográficas.

b) Monitorizá-las menos intensivamente do 
que o exigido para as substâncias 
prioritárias no artigo 3.º, n.º 4, da presente 
diretiva e no anexo V da 
Diretiva 2000/60/CE, desde que a 
monitorização efetuada seja representativa 
e se disponha já de dados de base, com 
solidez estatística, da presença dessas 
substâncias no meio aquático, 
correspondentes a, pelo menos, um ciclo de 
seis anos de planeamento da gestão de 
bacias hidrográficas. A monitorização só 



AM\917996PT.doc 15/50 PE500.412v01-00

PT

pode ser executada no âmbito de um ciclo 
de um ano durante o período em que 
vigorem os planos de gestão de bacia 
hidrográfica, designadamente de três em 
três meses nas águas e, no caso das 
restantes matrizes, uma vez por ciclo de 
um ano, contanto que nos primeiros seis 
anos não seja detetado qualquer aumento 
da concentração destas substâncias e na 
ausência de indícios de alteração desta 
tendência.

Or. pl

Alteração 242
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE 
Artigo 8-B – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa lista nunca deve conter mais de 25 
substâncias ou grupos de substâncias e 
deve indicar a matriz para a monitorização 
de cada substância. As substâncias devem 
ser selecionadas entre aquelas para as quais 
se disponha de dados indicativos de que 
podem representar um risco significativo, 
ao nível da União, para o meio aquático, ou 
por intermédio deste. Ao selecionar as 
substâncias para a lista, a Comissão deve 
ter em conta todas as informações 
disponíveis, designadamente projetos de 
investigação, caracterização efetuada pelos 
Estados-Membros e programas de 
monitorização por eles elaborados, nos 
termos dos artigos 5.º e 8.º da 
Diretiva 2000/60/CE, além de dados sobre 
volumes de produção, padrões de 
utilização, concentrações no ambiente e 
efeitos das substâncias, incluindo os 
obtidos em conformidade com as 
Diretivas 98/8/CE, 2001/82/CE* e 

Essa lista nunca deve conter mais de 10 
substâncias ou grupos de substâncias e 
deve indicar a matriz para a monitorização 
de cada substância. As substâncias devem 
ser selecionadas entre aquelas para as quais 
se disponha de dados indicativos de que 
podem representar um risco significativo, 
ao nível da União, para o meio aquático, ou 
por intermédio deste. Ao selecionar as 
substâncias para a lista, a Comissão deve 
ter em conta todas as informações 
disponíveis, designadamente projetos de 
investigação, caracterização efetuada pelos 
Estados-Membros e programas de 
monitorização por eles elaborados, nos 
termos dos artigos 5.º e 8.º da 
Diretiva 2000/60/CE, além de dados sobre 
volumes de produção, padrões de 
utilização, concentrações no ambiente e 
efeitos das substâncias, incluindo os 
obtidos em conformidade com as 
Diretivas 98/8/CE, 2001/82/CE* e 
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2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho** e com o Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 e o Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho***.

2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho** e com o Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 e o Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho***.

Or. pl

Alteração 243
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE 
Artigo 8-B – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essa lista nunca deve conter mais de 25 
substâncias ou grupos de substâncias e 
deve indicar a matriz para a monitorização 
de cada substância. As substâncias devem 
ser selecionadas entre aquelas para as quais 
se disponha de dados indicativos de que 
podem representar um risco significativo, 
ao nível da União, para o meio aquático, ou 
por intermédio deste. Ao selecionar as 
substâncias para a lista, a Comissão deve 
ter em conta todas as informações 
disponíveis, designadamente projetos de 
investigação, caracterização efetuada pelos 
Estados-Membros e programas de 
monitorização por eles elaborados, nos 
termos dos artigos 5.º e 8.º da Diretiva 
2000/60/CE, além de dados sobre volumes 
de produção, padrões de utilização, 
concentrações no ambiente e efeitos das 
substâncias, incluindo os obtidos em 
conformidade com as Diretivas 98/8/CE, 
2001/82/CE, e 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e com o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e o 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Essa lista nunca deve conter mais de 25 
substâncias ou grupos de substâncias e 
deve indicar a matriz para a monitorização 
de cada substância. As substâncias devem 
ser selecionadas entre aquelas para as quais 
se disponha de dados indicativos de que 
podem representar um risco significativo, 
ao nível da União, para o meio aquático, ou 
por intermédio deste. Deve ser conferida 
prioridade às substâncias cujos dados de 
monitorização disponíveis para fins de 
estabelecimento de prioridades sejam 
insuficientes. Ao selecionar as substâncias 
para a lista, a Comissão deve ter em conta 
todas as informações disponíveis, 
designadamente os resultados do 
procedimento de estabelecimento de 
prioridades realizado no contexto da 
presente diretiva, projetos de investigação, 
caracterização efetuada pelos 
Estados-Membros e programas de 
monitorização por eles elaborados, nos 
termos dos artigos 5.º e 8.º da 
Diretiva 2000/60/CE, além de dados sobre 
volumes de produção, padrões de 
utilização, concentrações no ambiente e 
efeitos das substâncias, incluindo os 
obtidos em conformidade com as 
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Diretivas 98/8/CE, 2001/82/CE e 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e com o Regulamento  (CE) 
n.º 1907/2006 e o Regulamento  (CE) 
n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Or. en

(Substitui a alteração 110)

Justificação

No decorrer da preparação do atual exame das substâncias prioritárias, a Comissão 
Europeia iniciou a sua seleção com uma lista de 2000 substâncias químicas. O fluxo de dados 
regular que resulta da monitorização das substâncias incluídas na lista de vigilância torna o 
processo de estabelecimento de prioridades mais eficaz. Devem ser tidos em conta os dados 
de monitorização existentes, bem como os novos resultados científicos. É apropriado usar os 
dados existentes gerados na preparação da presente proposta.

Alteração 244
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE 
Artigo 8-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem ser concedidos à Comissão 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 10.º, no que 
respeita à elaboração da lista de vigilância 
referida no n.º 1 do presente artigo.

2. Devem ser concedidos à Comissão 
poderes para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 10.º, no que 
respeita a complementar e, se for caso 
disso, atualizar a lista de vigilância 
referida no n.º 1 do presente artigo.

Or. fr

Alteração 245
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
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Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve elaborar a primeira 
lista de vigilância, conforme referido no 
n.º 1, até [...].

3. A primeira lista de vigilância, conforme 
referido no n.º 1, contém as substâncias
desde já enumeradas no anexo II. É 
completada pela Comissão, o mais tardar 
até [...], e posteriormente, se for caso 
disso, atualizada.

Or. fr

Alteração 246
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve elaborar a primeira 
lista de vigilância, conforme referido no 
n.º 1, até [...].

3. A Comissão deve elaborar a primeira 
lista de vigilância, conforme referido no n.º 
1, até [...], com base num processo 
científico, assente num objetivo e em 
critérios transparentes, que envolva os 
Estados-Membros e as partes 
interessadas.

Or. en

(Substitui a alteração 132)

Justificação

As substâncias a incluir na primeira lista de vigilância têm de resultar de um processo de 
seleção, com base em critérios objetivos e no parecer de todas as partes visadas. Desta 
forma, é possível assegurar que as substâncias que não tenham de ser monitorizadas não 
sejam incluídas na lista de vigilância e, em consequência, é possível evitar facilmente custos 
de monitorização desnecessários.
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Alteração 247
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem 
monitorizar cada substância constante da 
lista de vigilância, em estações de 
monitorização representativas, durante um 
período mínimo de 12 meses iniciado no 
prazo de três meses após a inclusão da 
substância na lista.

4. Os Estados-Membros monitorizam cada 
substância constante da lista de vigilância, 
em estações de monitorização 
representativas, durante um período 
mínimo de 12 meses, a contar do primeiro 
dia do ano, iniciado no mínimo 6 meses 
após a inclusão da substância na lista.

Or. pl

Alteração 248
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem monitorizar 
cada substância constante da lista de 
vigilância, em estações de monitorização 
representativas, durante um período 
mínimo de 12 meses iniciado no prazo de 
três meses após a inclusão da substância na 
lista.

4. Os Estados-Membros devem monitorizar 
cada substância constante da lista de 
vigilância, em estações de monitorização 
representativas, durante um período 
mínimo de 6 meses iniciado no prazo de 
três meses após a inclusão da substância na 
lista.

Or. fr

Alteração 249
Sabine Wils, João Ferreira
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Na seleção das estações representativas e 
no estabelecimento da frequência e da 
cronologia de monitorização para cada 
substância, os Estados-Membros devem ter 
em conta os padrões de utilização da 
substância em causa. A frequência mínima 
de monitorização é uma vez por ano.

Na seleção das estações representativas e 
no estabelecimento da frequência e da 
cronologia de monitorização para cada 
substância, os Estados-Membros devem ter 
em conta os padrões de utilização da 
substância em causa. A frequência mínima 
de monitorização é de cinco vezes por ano, 
com um intervalo mínimo de dois meses.

Or. en

(Substitui a alteração 141)

Justificação

A fim de assegurar a boa qualidade dos dados de monitorização e de obter resultados fiáveis 
para futuras decisões, a frequência de monitorização não deve ser inferior a cinco vezes por 
ano.

Alteração 250
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão, no prazo de 18 meses após a 
inclusão da substância na lista de vigilância 
e, subsequentemente, enquanto a 
substância se mantiver na lista, de doze em 
doze meses, um relatório dos resultados da 
monitorização efetuada ao abrigo do n.º 4. 
Devem constar do relatório elementos 
sobre a representatividade da estação e a 
estratégia de monitorização.

5. Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão, no prazo de 18 meses após a 
inclusão da substância na lista de vigilância 
e, subsequentemente, enquanto a 
substância se mantiver na lista, de doze em 
doze meses, um relatório dos resultados da 
monitorização efetuada ao abrigo do n.º 4. 
Devem constar do relatório elementos 
sobre a localização da estação e a 
estratégia de monitorização.
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Or. pl

Alteração 251
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6-A (novo)
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. É aditado o seguinte artigo:
"Artigo 8.º-C

Disposições específicas para as 
substâncias farmacêuticas

De acordo com o n.º 9 do artigo 16.º da 
Diretiva 2000/60/CE, a Comissão prepara, 
num prazo de dois anos, uma estratégia 
de combate à poluição da água por 
produtos farmacêuticos. A estratégia 
inclui, nomeadamente:
- propostas para, se necessário, reforçar a 
tomada em conta dos impactos ambientais 
dos medicamentos no âmbito do 
procedimento de colocação no mercado de 
medicamentos (Diretiva 2001/83, Diretiva 
2011/83, Regulamento 726/2004);
- uma avaliação dos riscos associados à 
presença de medicamentos no meio 
aquático e propostas para os reduzir;
- elementos que permitam avaliar a 
relação custo-eficácia das medidas 
propostas.
Para a elaboração desta estratégia, a 
Comissão é assistida pelo comité referido 
no artigo 21.º da Diretiva 2000/60/CE.

Or. fr
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Alteração 252
Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 10-A (novo)
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Parte B – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

10-A. No anexo I, parte B, o ponto 3 
passa a ter a seguinte redação:
3. Com exceção dos casos do cádmio, do 
chumbo, do mercúrio e do níquel 
(seguidamente designados "metais"), as 
NQA estabelecidas no presente anexo são 
expressas em concentração total na 
amostra integral de água. No caso dos 
metais, a NQA refere-se à concentração 
em solução, ou seja, na fase dissolvida de 
uma amostra de água, obtida após 
filtração com um filtro de 0,45 μm ou por 
qualquer pré-tratamento equivalente, ou, 
quando indicado, à concentração 
biodisponível.
Ao confrontarem os resultados da 
monitorização com as NQA, os 
Estados-Membros podem tomar em 
consideração:
a) As concentrações de fundo naturais 
dos metais e respetivos compostos, se 
impedirem a conformidade com os valores 
NQA;
b) A dureza, o pH ou outros parâmetros 
de qualidade da água que afetem a 
biodisponibilidade dos metais, sendo as 
concentrações biodisponíveis 
determinadas mediante a utilização de 
modelos de biodisponibilidade 
apropriados.

Or. it

Alteração 253
Sabine Wils
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Até ...*, os Estados-Membros devem 
comunicar à comissão as medidas 
pertinentes adotadas, nos termos dos 
artigos 9.º, 10.º e 16.º, n.º 8, da Diretiva 
2000/60/CE, com o objetivo de controlar 
as emissões de substâncias prioritárias e 
de estimular a procura de alternativas e 
de novas tecnologias ou métodos de 
controlo. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem, 
designadamente, comunicar experiências 
com as parcerias públicas, a cooperação 
nos domínios da ciência e da tecnologia, 
os planos de substituição e os incentivos 
económicos. Esta informação deve ser 
disponibilizada no sítio Internet da 
Comissão até ...**.
_________________
* JO, inserir data: 3 anos após a entrada em vigor 
da presente diretiva.
** JO, inserir data: 4 anos após a entrada em vigor 
da presente diretiva.

Or. en

Alteração 254
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo I – quadro – linha 41
Diretiva 2000/60/CE
Anexo X – quadro – linha 41
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Or. pl

Alteração 255
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo I – quadro – linha 43
Diretiva 2000/60/CE
Anexo X – quadro – linha 43

Or. pl

Alteração 256
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Anexo I – quadro – linha 46
Diretiva 2000/60/CE
Anexo X – quadro – linha 46

Texto da Comissão

(41) 52315-07-8 257-842-9 Cipermetrina

Alteração

Suprimido

Texto da Comissão

(43) Não aplicável Não aplicável Hexabromociclododecanos X

Alteração

Suprimido
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Or. fr

Alteração 257
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo I – quadro – linha 46
Diretiva 2000/60/CE
Anexo X – quadro – linha 46

Or. pl

Alteração 258
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Anexo I – quadro – linha 47
Diretiva 2000/60/CE
Anexo X – quadro – linha 47

Texto da Comissão

(46) 57-63-6 200-342-2 17α-Etinilestradiol

Alteração

Suprimido

Texto da Comissão

(46) 57-63-6 200-342-2 17α-Etinilestradiol

Alteração

Suprimido
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Or. fr

Alteração 259
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo I – quadro – linha 47
Diretiva 2000/60/CE
Anexo X – quadro – linha 47

Or. pl

Alteração 260
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Anexo I – quadro – linha 48
Diretiva 2000/60/CE
Anexo X – quadro – linha 48

Texto da Comissão

(47) 50-28-2 200-023-8 17β-Estradiol 4x10-4

Alteração

Suprimido

Texto da Comissão

(47) 50-28-2 200-023-8 17β-Estradiol

Alteração

Suprimido
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Or. fr

Alteração 261
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo I – quadro – linha 48
Diretiva 2000/60/CE
Anexo X – quadro – linha 48

Or. pl

Alteração 262
Judith A. Merkies

Proposta de diretiva
Anexo II – quadro – título da linha
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – quadro – título da linha

Texto da Comissão

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

Alteração

Suprimido

Texto da Comissão

(48) 15307-79-6 239-346-4 Diclofenac

Alteração

Suprimido
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Or. en

Alteração 263
Peter Liese

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 5
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 5

Texto da Comissão

N.º Nome da substância CAS NQA-MA

Águas de 
superfície 
interiores

NQA-MA
Outras 
águas de 
superfície

NQA-CMA

Águas de 
superfície 
interiores

NQA-CMA
Outras 
águas de 
superfície

NQA
Biota

Alteração

N.º Nome da substância CAS NQA-
MA1

Águas de 
superfície 
interiores

AA-EQS1

Outras 
águas de 
superfície

MAC-EQS1

Águas de 
superfície 
interiores

MAC-EQS
Outras 
águas de 
superfície

NQA
Biota

__________________________
1 Relativamente a massas de água de superfície utilizadas na produção de água destinada ao consumo humano, os 
Estados-Membros devem estabelecer NQA mais rígidas, de acordo com o artigo 3.º, n.º 1, parágrafo 1-A, da presente 
diretiva. As substâncias a considerar desta forma devem incluir as substâncias 1, 3, 4, 10, 13, 19, 27, 29, 29-A, 29-B, 
36 e 38.

Texto da Comissão

(5) Éteres 
difenílicos 
bromados

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Alteração

(5) Éteres 
difenílicos 
bromados

32534819 0,0005 0,0002 Não 
aplicável

Não 
aplicável

Não 
aplicável
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Or. de

Justificação

A existência de dados de má qualidade ou a ausência de dados foi, neste caso, compensada 
por fatores de segurança muito elevados. Quanto às normas de qualidade ambiental 
calculadas por extrapolação, que muitas vezes se situam muito abaixo dos limites de deteção 
analítica, não existe uma comparação de riscos/benefícios nem uma avaliação da 
possibilidade de aplicação. Ou seja, não dispomos de um método de análise uniforme e 
adequado para definir essas baixas concentrações.

Alteração 264
Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 5
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 5

Or. de

Justificação

O método de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra 
suficientemente definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou 
a ausência de dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança muito elevados. 
Quanto às normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, que muitas vezes se 
situam muito abaixo dos limites de deteção analítica, não existe uma comparação de 
riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação.

Alteração 265
Peter Liese

Texto da Comissão

(5) Éteres 
difenílicos
bromados

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Alteração

(5) Éteres 
difenílicos 
bromados

32534819 0,0005 0,0002 Não 
aplicável

Não 
aplicável

Não 
aplicável
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Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 15
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 15

Or. de

Justificação

A existência de dados de má qualidade ou a ausência de dados foi, neste caso, compensada 
por fatores de segurança muito elevados. Quanto às normas de qualidade ambiental 
calculadas por extrapolação, que muitas vezes se situam muito abaixo dos limites de deteção 
analítica, não existe uma comparação de riscos/benefícios nem uma avaliação da 
possibilidade de aplicação. Ou seja, não dispomos de um método de análise uniforme e 
adequado para definir essas baixas concentrações.

Alteração 266
Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 15
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 15

Or. de

Texto da Comissão

(15) Fluoranteno 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Alteração

(15) Fluoranteno 206440 0,1 0,1 1 1 -

Texto da Comissão

(15) Fluoranteno 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Alteração

(15) Fluoranteno 206440 0,1 0,1 1 1 -
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Justificação

O método de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra 
suficientemente definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou 
a ausência de dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança muito elevados. 
Quanto às normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, que muitas vezes se 
situam muito abaixo dos limites de deteção analítica, não existe uma comparação de 
riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação.

Alteração 267
Peter Liese

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 21
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 21

Or. de

Justificação

A existência de dados de má qualidade ou a ausência de dados foi, neste caso, compensada 
por fatores de segurança muito elevados. Quanto às normas de qualidade ambiental 
calculadas por extrapolação, que muitas vezes se situam muito abaixo dos limites de deteção 
analítica, não existe uma comparação de riscos/benefícios nem uma avaliação da 
possibilidade de aplicação. Ou seja, não dispomos de um método de análise uniforme e 
adequado para definir essas baixas concentrações. 

Alteração 268
Thomas Ulmer

Texto da Comissão

(21) Mercúrio e 
compostos de 
mercúrio

7439976 0,07 0,07 20

Alteração

(21) Mercúrio e 
compostos de 
mercúrio

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 21
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 21

Or. de

Justificação

O método de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra 
suficientemente definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou 
a ausência de dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança muito elevados. 
Quanto às normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, que muitas vezes se 
situam muito abaixo dos limites de deteção analítica, não existe uma comparação de 
riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação. Ou seja, não dispomos 
de um método de análise uniforme e adequado para definir essas baixas concentrações.

Alteração 269
Peter Liese

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 22
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 22

Texto da Comissão

(21) Mercúrio e 
compostos de 
mercúrio

7439976 0,07 0,07 20

Alteração

(21) Mercúrio e 
compostos de 
mercúrio

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20

Texto da Comissão

(22) Naftaleno 91203 2 2 130 130

Alteração

(22) Naftaleno 91203 ? ? ? ? ?
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Or. de

Justificação

O método de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra 
suficientemente definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou 
a ausência de dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança demasiado 
elevados. Quanto às normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, não existe 
uma comparação de riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação. A 
relação entre o valor médio anual e a concentração mais elevada autorizada tem de ser 
coerente, o que não é o caso no que diz respeito a estas substâncias. 

Alteração 270
Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 22
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 22

Or. de

Justificação

Os valores devem ser baixados para que seja possível respeitá-los a médio prazo. O método 
de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra suficientemente 
definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou a ausência de 
dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança demasiado elevados. Quanto às 
normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, que muitas vezes se situam 
muito abaixo dos limites de deteção analítica, não existe uma comparação de 
riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação. Não dispomos de 
métodos analíticos uniformes e adequados. 

Alteração 271
Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 35

Texto da Comissão

(22) Naftaleno 91203 2 2 130 130

Alteração

(22) Naftaleno 91203 ? ? ? ? ?



PE500.412v01-00 34/50 AM\917996PT.doc

PT

Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 35

Or. de

Justificação

O método de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra 
suficientemente definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou 
a ausência de dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança muito elevados. 
Quanto às normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, que muitas vezes se 
situam muito abaixo dos limites de deteção analítica, não existe uma comparação de 
riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação. Ou seja, não dispomos 
de um método de análise uniforme e adequado para definir essas baixas concentrações.

Alteração 272
Peter Liese

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 35
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 35

Texto da Comissão

(35) Ácido 
perfluorooctanos
sulfónico e seus 
derivados 
(PFOS) 6,5x10-
4 1,3x10-4

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Alteração

(35) Ácido 
perfluorooctanos
sulfónico e seus 
derivados 
(PFOS) 6,5x10-
4 1,3x10-4

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1
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Or. de

Justificação

O método de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra 
suficientemente definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou 
a ausência de dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança demasiado 
elevados. Quanto às normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, que muitas 
vezes se situam muito abaixo dos limites de deteção analítica, não existe uma comparação de 
riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação.

Alteração 273
Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 35
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 35

Texto da Comissão

(35) Ácido 
perfluorooctanos
sulfónico e seus 
derivados 
(PFOS) 6,5x10-
4 1,3x10-4

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Alteração

(35) Ácido 
perfluorooctanos
sulfónico e seus 
derivados 
(PFOS) 6,5x10-
4 1,3x10-4

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1
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Or. de

Justificação

Não é possível detetar analiticamente o valor-limite de NQA-MA proposto para PFOS. A 
deteção só é possível até uma concentração de 25 ng/l em águas residuais despoluídas. 
Haveria, portanto, um valor mais rigoroso para as águas de superfície do que para a água 
potável. O PFOS já se encontra sujeito a uma ampla interdição de utilização nos termos da 
Diretiva 2006/122/CE e, na UE, só se encontra autorizado para a galvanização porque até à 
data não existem alternativas. A galvanização representa um pequeno setor económico, mas 
importante para a criação de valor industrial na UE.

Alteração 274
Peter Liese

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 38
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 38

Texto da Comissão

(35) Ácido 
perfluorooctanos
sulfónico e seus 
derivados 
(PFOS) 6,5x10-
4 1,3x10-4

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Alteração

(35) Ácido 
perfluorooctanos
sulfónico e seus 
derivados 
(PFOS) 6,5x10-
4 1,3x10-4

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1
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Or. de

Justificação

O método de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra 
suficientemente definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou 
a ausência de dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança demasiado 
elevados. Quanto às normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, não existe 
uma comparação de riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação. A 
relação entre o valor médio anual e a concentração mais elevada autorizada tem de ser 
coerente, o que não é o caso no que diz respeito a estas substâncias.

Alteração 275
Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 38
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 38

Or. de

Justificação

Os valores devem ser baixados para que seja possível respeitá-los a médio prazo. O método 
de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra suficientemente 
definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou a ausência de 
dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança demasiado elevados. Quanto às 

Texto da Comissão

(38) Aclonifena 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Alteração

(38) Aclonifena 74070-46-5 ? ? ? ?

Texto da Comissão

(38) Aclonifena 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Alteração

(38) Aclonifena 74070-46-5 ? ? ? ?
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normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, que muitas vezes se situam 
muito abaixo dos limites de deteção analítica, não existe uma comparação de 
riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação. Não dispomos de 
métodos analíticos uniformes e adequados. 

Alteração 276
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo II – quadro – linha 41
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – quadro – linha 41

Or. pl

Alteração 277
Peter Liese

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 41
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 41

Or. de

Texto da Comissão

(41) Cipermetrina 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Alteração

Suprimido

Texto da Comissão

(41) Cipermetrina 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Alteração

(41) Cipermetrina 52315-07-8 ? ? ? ?
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Justificação

O método de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra 
suficientemente definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou 
a ausência de dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança demasiado 
elevados. Quanto às normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, que muitas 
vezes se situam muito abaixo dos limites de deteção analítica, não existe uma comparação de 
riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação. Ou seja, não dispomos 
de um método de análise uniforme e adequado para definir essas baixas concentrações.

Alteração 278
Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 41
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 41

Or. de

Justificação

Os valores devem ser baixados para que seja possível respeitá-los a médio prazo. O método 
de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra suficientemente 
definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou a ausência de 
dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança demasiado elevados. Quanto às 
normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, que muitas vezes se situam 
muito abaixo dos limites de deteção analítica, não existe uma comparação de 
riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação. Não dispomos de 
métodos analíticos uniformes e adequados.

Alteração 279
Peter Liese

Texto da Comissão

(41) Cipermetrina 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Alteração

(41) Cipermetrina 52315-07-8 ? ? ? ?
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Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 42
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 42

Or. de

Justificação

O método de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra 
suficientemente definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou 
a ausência de dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança demasiado 
elevados. Quanto às normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, que muitas 
vezes se situam muito abaixo dos limites de deteção analítica, não existe uma comparação de 
riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação. Ou seja, não dispomos 
de um método de análise uniforme e adequado para definir essas baixas concentrações.

Alteração 280
Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 42
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 42

Or. de

Texto da Comissão

(42) Diclorvos 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Alteração

(42) Diclorvos 62-73-7 ? ? ? ?

Texto da Comissão

(42) Diclorvos 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Alteração

(42) Diclorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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Justificação

Os valores devem ser baixados para que seja possível respeitá-los a médio prazo. O método 
de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra suficientemente 
definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou a ausência de 
dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança demasiado elevados. Quanto às 
normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, que muitas vezes se situam 
muito abaixo dos limites de deteção analítica, não existe uma comparação de 
riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação. Não dispomos de 
métodos analíticos uniformes e adequados.

Alteração 281
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo II – quadro – linha 43
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – quadro – linha 43

Or. pl

Alteração 282
Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 43
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 43

Texto da Comissão

(43) Hexabromoc
iclododecan
o

Ver a nota de rodapé 
12 do anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Alteração

Suprimido
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Or. de

Justificação

Os valores devem ser baixados para que seja possível respeitá-los a médio prazo. O método 
de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra suficientemente 
definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou a ausência de
dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança demasiado elevados. Quanto às 
normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, que muitas vezes se situam 
muito abaixo dos limites de deteção analítica, não existe uma comparação de 
riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação. Não dispomos de 
métodos analíticos uniformes e adequados. 

Alteração 283
Peter Liese

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 44
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 44

Texto da Comissão

(43) Hexabromociclo
dodecano

Ver a nota de rodapé 12 
do anexo X da Diretiva 
2000/60/CE

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Alteração

(43) Hexabromociclo
dodecano

Ver a nota de rodapé 12 
do anexo X da Diretiva 
2000/60/CE

? ? ? ?
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Or. de

Justificação

O método de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra 
suficientemente definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou 
a ausência de dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança demasiado 
elevados. Quanto às normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, que muitas
vezes se situam muito abaixo dos limites de deteção analítica, não existe uma comparação de 
riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação. Ou seja, não dispomos 
de um método de análise uniforme e adequado para definir essas baixas concentrações.

Alteração 284
Peter Liese

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 45
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 45

Or. de

Texto da Comissão

(44) Heptacloro
e
epóxido de 
heptacloro

76-44-8 /
1024-57-3

2 10-7 1 10-8 3 10-4 3 10-5 6,7 10-3

Alteração

(44) Heptacloro
e
epóxido de 
heptacloro

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?

Texto da Comissão

(45) Terbutrina 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Alteração

(45) Terbutrina 886-50-0 ? ? ? ?
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Justificação

O método de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra 
suficientemente definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou 
a ausência de dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança demasiado 
elevados. Quanto às normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, não existe 
uma comparação de riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação. A 
relação entre o valor médio anual e a concentração mais elevada autorizada tem de ser 
coerente, o que não é o caso no que diz respeito a estas substâncias. 

Alteração 285
Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Anexo II – Quadro – linha 45
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Quadro – linha 45

Or. de

Justificação

Os valores devem ser baixados para que seja possível respeitá-los a médio prazo. O método 
de determinação das normas de qualidade ambiental não se encontra suficientemente 
definido na proposta da Comissão. A existência de dados de má qualidade ou a ausência de 
dados foi, neste caso, compensada por fatores de segurança demasiado elevados. Quanto às 
normas de qualidade ambiental calculadas por extrapolação, que muitas vezes se situam 
muito abaixo dos limites de deteção analítica, não existe uma comparação de 
riscos/benefícios nem uma avaliação da possibilidade de aplicação. Não dispomos de 
métodos analíticos uniformes e adequados.

Alteração 286
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Anexo II – quadro – linha 46
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – quadro – linha 46

Texto da Comissão

(45) Terbutrina 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Alteração

(45) Terbutrina 886-50-0 ? ? ? ?
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Alteração 287
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo II – quadro – linha 46
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – quadro – linha 46

Or. pl

Alteração 288
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Anexo II – quadro – linha 47
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – quadro – linha 47

Texto da Comissão

(46) 17α-Etinilestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 Não 
aplicá
vel

Não 
aplicá
vel

Alteração

Suprimido

Texto da Comissão

(46) 17α-Etinilestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 Não 
aplicável

Não 
aplicável

Alteração

Suprimido
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Alteração 289
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo II – quadro – linha 47
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – quadro – linha 47

Or. pl

Alteração 290
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Anexo II – quadro – linha 48
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – quadro – linha 48

Texto da Comissão

(47) 17β-Estradiol 4x10-4 50-28-2 4 10-4 8 10-5 Não 
aplicá
vel

Não 
aplicá
vel

Alteração

Suprimido

Texto da Comissão

(47) 17β-Estradiol 4x10-
4

50-28-2 4 10-4 8 10-5 Não 
aplicável

Não 
aplicável

Alteração

Suprimido
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Alteração 291
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Anexo II – quadro – linha 48
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – quadro – linha 48

Or. pl

Alteração 292
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Anexo II – nota de rodapé 13
Diretiva 2008/105/CE
Anexo I – Parte A – nota de rodapé 13

Texto da Comissão Alteração

13 Estas normas de qualidade ambiental 
referem-se às concentrações biodisponíveis 

13 Estas normas de qualidade ambiental 
referem-se às concentrações biodisponíveis 
das substâncias. Se o BLM (Biotic Ligand 

Texto da Comissão

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 Não 
aplicável

Não 
aplicável

Alteração

Suprimido

Texto da Comissão

(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 Não 
aplicável

Não aplicável

Alteração

Suprimido
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das substâncias. Model) não for adequado às condições 
locais de um Estado-Membro, esse 
Estado-Membro pode usar as NQA 
estabelecidas na presente Diretiva.

Or. fi

Justificação

As novas NQA propostas são definidas com recurso ao modelo Biotic Ligand. Este modelo só 
é adequado para as águas de superfície interiores, cujas condições são idênticas às de 
referência. Mas o método continua sem ter sido testado para o meio marinho. Como ainda 
existem grandes lacunas, continua a ser necessário aplicar as atuais NQA para o níquel e 
desenvolver métodos para determinar a biodisponibilidade dos metais de um modo que 
permita medir a biodisponibilidade à escala europeia, tanto nas águas interiores como no
mar.

Alteração 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Proposta de diretiva
Anexo II-A (novo)
Diretiva 2008/105/CE
Anexo II (novo)

Texto da Comissão

Alteração
ANEXO II-A

"ANEXO II 
SUBSTÂNCIAS A INCLUIR, ENTRE OUTRAS, NA PRIMEIRA LISTA DE VIGILÂNCIA 

ELABORADA PELA COMISSÃO"

Número CAS1 Número UE2 Nome da substância

57-63-6 200-342-2 17-alfa etinilestradiol

50-28-2 200-023-8 17-beta estradiol

15307-79-6 239-346-4 Diclofenaco

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.

2 Número UE: Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado (EINECS) ou Lista Europeia 
das Substâncias Químicas Notificadas (ELINCS).

Or. en
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Justificação

O etinilestradiol, o estradiol e o diclofenaco foram objeto de um processo rigoroso de 
avaliação científica que não conseguiu dar resposta a todas as questões científicas. A título 
de exemplo, os novos dados decorrentes de estudos sobre o diclofenaco não puderam ser 
considerados. A colocação destas substâncias na lista de vigilância permitiria à comunidade 
científica recolher mais dados e tomar uma decisão informada.

Alteração 294
Linda McAvan

Proposta de diretiva
Anexo II-A (novo)
Diretiva 2008/105/CE
Anexo II (novo)

Texto da Comissão

Alteração
ANEXO II-A

"ANEXO II 
SUBSTÂNCIAS A INCLUIR, ENTRE OUTRAS, NA PRIMEIRA LISTA DE VIGILÂNCIA 

ELABORADA PELA COMISSÃO"

Número CAS1 Número UE2 Nome da substância

57-63-6 200-342-2 17-alfa etinilestradiol

50-28-2 200-023-8 17-beta estradiol

15307-79-6 239-346-4 Diclofenaco

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.

2 Número UE: Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado (EINECS) ou Lista Europeia 
das Substâncias Químicas Notificadas (ELINCS).

Or. en

Justificação

Não se sabe exatamente qual o grau de concentração destas substâncias na água da UE, 
visto que a Comissão apenas possui dados de monitorização de dois Estados-Membros, 
relativos ao 17-beta estradiol, e de três Estados-Membros, relativos ao 17-alfa etinilestradiol. 
São necessários mais dados e a DG SANCO está a atualmente a efetuar um estudo no sentido 
de estabelecer a dimensão do problema da poluição do solo, da água, etc. com resíduos 
farmacêuticos - incluindo o seu impacto na saúde pública.
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Alteração 295
Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Anexo II-A (novo)
Diretiva 2008/105/CE
Anexo II (novo)

Texto da Comissão

Alteração
ANEXO II-A

"ANEXO II
SUBSTÂNCIAS A INCLUIR, ENTRE OUTRAS, NA PRIMEIRA LISTA DE VIGILÂNCIA 

ELABORADA PELA COMISSÃO

Número CAS1 Número UE2 Nome da substância
1066-51-9 Não aplicável Ácido aminometilfosfónico (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Carbamazepina
57-12-5 Não aplicável Cianetos livres
1071-83-6 213-997-4 Glifosato
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofeno
3380-34-5 222-182-2 Triclosano
9029-97-4 231-175-3 Zinco e seus compostos
57-63-6 200-342-2 17α-etinilestradiol
50-28-2 200-023-8 17β-Estradiol 4x10-4
15307-79-6 239-346-4 Diclofenac
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numéro UE: Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado (EINECS) ou Lista Europeia 
das Substâncias Químicas Notificadas (ELINCS).

Or. fr


