
AM\919170PT.doc PE496.330v04-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2011/0429(COD)

13.11.2012

ALTERAÇÕES
29 - 160

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))



PE496.330v04-00 2/112 AM\919170PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\919170PT.doc 3/112 PE496.330v04-00

PT

Alteração 29
Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A poluição química das águas de 
superfície representa uma ameaça para o 
meio aquático, com efeitos como 
toxicidade aguda e crónica para os 
organismos aquáticos, acumulação no 
ecossistema e perda de habitats e de 
biodiversidade, além de constituir uma 
ameaça para a saúde humana. É prioritário 
identificar as causas de poluição e tratar 
das emissões na fonte da maneira mais 
eficaz, em termos económicos e 
ambientais.

(1) A poluição química das águas de 
superfície representa uma ameaça para o 
meio aquático, com efeitos como 
toxicidade aguda e crónica para os 
organismos aquáticos, acumulação no 
ecossistema e perda de habitats e de 
biodiversidade, além de constituir uma 
ameaça para a saúde humana. É prioritário 
identificar as causas de poluição e, sempre 
que possível, tratar das emissões na fonte 
da maneira mais eficaz, em termos 
económicos e ambientais.

Or. it

Alteração 30
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Nos termos da segunda frase do 
n.º 2 do artigo 191.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, a 
política da União no domínio do ambiente 
basear-se-á nos princípios da precaução e 
da ação preventiva, da correção, 
prioritariamente na fonte, dos danos 
causados ao ambiente e do 
poluidor-pagador.

Or. en
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Justificação

Para fins de revisão da lista de substâncias prioritárias é importante sublinhar o n.º 2 do 
artigo 191.º que define os termos da política da União no domínio do ambiente, tal como foi o 
caso do considerando 2 da Diretiva relativa às Normas de Qualidade Ambiental (NQA). O 
relator optou por citar apenas o n.º 3 do artigo 191.º (semelhante ao considerando 3 da 
Diretiva NQA) na alteração 1. Este facto introduz um desequilíbrio (e o n.º 3 do artigo 191.º 
apenas se refere a questões que devem ser tomadas em consideração, sendo por isso menos 
relevantes). Devem ser incluídas ou suprimidas ambas as referências.

Alteração 31
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Reconhecendo o contributo dos 
medicamentos para a saúde humana e ao 
mesmo tempo considerando que a 
poluição da água e dos solos com resíduos 
farmacêuticos é um problema ambiental 
emergente, a Comissão deve desenvolver 
uma estratégia temática em matéria de 
medicamentos, em conjunto com os 
Estados-Membros e partes relevantes, a 
fim de explorar as opções existentes ao 
nível das medidas de controlo na fonte.

Or. en

Alteração 32
Esther de Lange

Proposta de diretiva
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) O tratamento das águas de 
superfície é atualmente bastante 
dispendioso; é necessário estimular o
desenvolvimento de tecnologias 
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inovadoras no domínio da água que 
permitam purificar a água de uma forma 
menos dispendiosa e mais eficaz, como, 
por exemplo, a cristalização por 
congelamento eutéctico para águas 
industriais, que aplica algas bênticas para 
reduzir os nutrientes e células de 
combustível microbianas para tratar a 
urina.

Or. en

Alteração 33
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A 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 
água, define uma estratégia contra a 
poluição da água. Essa estratégia passa 
pela identificação das substâncias que 
assumem caráter prioritário entre aquelas 
que representam um risco significativo 
para o meio aquático, ou por intermédio 
deste, na União. A Decisão 
n.º 2455/2001/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 20 de novembro 
de 2001, que estabelece a lista das 
substâncias prioritárias no domínio da 
política da água, adota a primeira lista de 
33 substâncias ou grupos de substâncias 
considerados prioritários ao nível da União 
e atualmente incluídos no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE.

(2) A 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 
água, define uma estratégia de luta contra a 
poluição da água e prevê outras medidas 
específicas em matéria de controlo da 
poluição. Essa estratégia passa pela 
identificação das substâncias que assumem 
caráter prioritário entre aquelas que 
representam um risco significativo para o 
meio aquático, ou por intermédio deste, na 
União. A Decisão n.º 2455/2001/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 20 de novembro de 2001, que estabelece 
a lista das substâncias prioritárias no 
domínio da política da água, adota a 
primeira lista de 33 substâncias ou grupos 
de substâncias considerados prioritários ao 
nível da União e atualmente incluídos no 
anexo X da Diretiva 2000/60/CE.

Or. en
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Justificação

A presente alteração reintegra o texto do considerando 5 da diretiva NQA. É importante 
recordar que também a Diretiva-Quadro “Água” requer novas medidas específicas de 
controlo da poluição. Mesmo que devam ser tomadas medidas prioritárias relativamente a 
outros textos legislativos (vide o considerando 6), tal não impõe - nem deve impor - à
Comissão a obrigação de tornar obsoletas as propostas de medidas para controlo da 
poluição incluídas nos n.ºs 6 e 8 do artigo 16.º.

Alteração 34
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Considerando o artigo 191.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, na elaboração da sua política 
no domínio do ambiente a União deve ter 
em conta os dados científicos e técnicos 
disponíveis, as condições do ambiente nas 
diversas regiões da União, as vantagens e 
os encargos eventualmente decorrentes da 
tomada ou não de medidas, assim como o 
desenvolvimento económico e social da 
Comunidade no seu conjunto e o 
desenvolvimento equilibrado das suas 
regiões. Devem ser tomados em 
consideração fatores científicos, 
ambientais e socioeconómicos, incluindo 
considerações de saúde humana, na 
elaboração de uma política rentável e 
proporcionada sobre a poluição química 
das águas de superfície, assim como na 
revisão da lista de substâncias 
prioritárias, em conformidade com o 
disposto no artigo 16.º, n.º 4, da Diretiva 
2000/60/CE.

Or. en

Justificação

Alteração assente na proposta do relator adicionando apenas uma referência às 
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considerações de saúde humana.

Alteração 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) As medidas de redução das 
descargas devem respeitar o princípio do 
poluidor-pagador. Por conseguinte, na 
medida do possível, as descargas devem 
ser evitadas na origem imediata e não 
apenas quando já atingiram as águas de 
superfície.

Or. de

Alteração 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A Comissão procedeu a uma revisão da 
lista de substâncias prioritárias, em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 4, da 
Diretiva 2000/60/CE e o artigo 8.º da 
Diretiva 2008/105/CE, e chegou à 
conclusão de que se justifica alterar a lista 
de substâncias prioritárias, de modo a 
identificar novas substâncias para ação 
prioritária ao nível da União, a estabelecer 
normas de qualidade ambiental para essas 
substâncias, a atualizar as normas de 
qualidade ambiental de determinadas 
substâncias atuais em função do progresso 
científico e a estabelecer normas de 
qualidade ambiental na biota para algumas 
substâncias prioritárias atuais e novas 

(4) A Comissão procedeu a uma revisão da 
lista de substâncias prioritárias, em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 4, da 
Diretiva 2000/60/CE e o artigo 8.º da 
Diretiva 2008/105/CE, e chegou à 
conclusão de que se justifica alterar a lista 
de substâncias prioritárias, de modo a 
identificar novas substâncias para ação 
prioritária ao nível da União, a estabelecer 
normas de qualidade ambiental para essas 
substâncias ou a eliminar as substâncias 
atuais da lista, bem como a atualizar as 
normas de qualidade ambiental de 
determinadas substâncias atuais em função 
do progresso científico e a estabelecer 
normas de qualidade ambiental na biota 
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substâncias prioritárias. para algumas substâncias prioritárias atuais 
e novas substâncias prioritárias.

Or. de

Alteração 37
Andrea Zanoni

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Até à data, os Estados-Membros têm 
tido dificuldades significativas em aplicar 
a Diretiva-Quadro «Água». Estas 
dificuldades dizem respeito, em particular, 
ao controlo das emissões das substâncias 
prioritárias a nível nacional, em especial 
com vista à eliminação das emissões, 
como exigido para as substâncias 
perigosas prioritárias. Por este motivo, 
deveria ser reforçada a coordenação com 
os outros instrumentos legislativos 
europeus, através da execução de medidas 
de controlo novas e adequadas.

Or. it

Justificação

Esta alteração propõe um novo considerando com o objetivo de esclarecer que são 
necessárias medidas a nível europeu para atingir os objetivos de reduzir ou eliminar as 
emissões para as águas.

Alteração 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) A revisão da lista de substâncias 
prioritárias apoiou-se numa ampla consulta 
a peritos dos serviços da Comissão, dos 
Estados-Membros, das partes interessadas 
e do Comité Científico dos Riscos para a 
Saúde e o Ambiente (CCRSA).

(5) A revisão da lista de substâncias 
prioritárias apoiou-se numa ampla consulta 
a peritos dos serviços da Comissão, dos 
Estados-Membros, das partes interessadas 
e do Comité Científico dos Riscos para a 
Saúde e o Ambiente (CCRSA) e num 
exame rigoroso da toxicidade das 
substâncias e da sua ocorrência na UE.

Or. en

Alteração 39
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Depois da adoção da 
Diretiva 2000/60/CE, foram adotados 
numerosos atos legislativos da União que 
preveem medidas de controlo das 
emissões, nos termos do artigo 16.º dessa 
Diretiva, aplicáveis a substâncias 
prioritárias específicas. Além disso, muitas 
medidas de proteção do ambiente são 
abrangidas por outros atos em vigor da 
União. Por conseguinte, deve ser dada 
prioridade à aplicação e revisão dos 
instrumentos existentes e não ao 
estabelecimento de novos controlos. A 
inclusão de substâncias no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE não prejudica a 
aplicação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no 
mercado e que revoga as 
Diretivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do 
Conselho.

(6) Depois da adoção da 
Diretiva 2000/60/CE, foram adotados 
numerosos atos legislativos da União que 
preveem medidas de controlo das 
emissões, nos termos do artigo 16.º dessa 
Diretiva, aplicáveis a substâncias 
prioritárias específicas. Além disso, muitas 
medidas de proteção do ambiente são 
abrangidas por outros atos em vigor da 
União. Por conseguinte, deve ser dada 
prioridade à aplicação, plena execução e, 
se necessário, revisão das disposições dos 
instrumentos setoriais existentes que 
governam as substâncias prioritárias e 
não ao estabelecimento de novos controlos 
no contexto da Diretiva 2000/60/CE.
Contudo, este facto exige que as medidas
necessárias para a prossecução dos 
objetivos expostos no n.º 1 do artigo 16.º 
da Diretiva 2000/60/CE sejam 
efetivamente tomadas no contexto dos 
outros instrumentos existentes da União. 
A inclusão de substâncias no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE ou de dados de 
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monitorização que comprovem a 
necessidade de medidas adicionais ao 
nível da UE deve, assim, fazer com que 
sejam acionadas as medidas de 
acompanhamento necessárias ao abrigo 
dos instrumentos correspondentes da 
União, por parte da Comissão e dos 
Estados-Membros, não prejudicando a 
aplicação do disposto nesses instrumentos.

Or. en

Justificação

As substâncias prioritárias atualmente identificadas e as que são propostas incluem produtos 
químicos industriais, pesticidas, biocidas, emissões industriais ou farmacêuticas. Todas elas 
são regidas respetivamente por legislação específica. Contudo, as disposições da Diretiva-
Quadro “Água” são equivalentes em termos legais. Não obstante a necessidade de tomar 
medidas de controlo prioritárias relativamente a atos específicos, é necessário assegurar que 
são efetivamente tomadas as medidas necessárias para o cumprimento da diretiva “Água”
nestes atos.

Alteração 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Depois da adoção da 
Diretiva 2000/60/CE, foram adotados 
numerosos atos legislativos da União que 
preveem medidas de controlo das 
emissões, nos termos do artigo 16.º dessa 
Diretiva, aplicáveis a substâncias 
prioritárias específicas. Além disso, muitas 
medidas de proteção do ambiente são 
abrangidas por outros atos em vigor da 
União. Por conseguinte, deve ser dada 
prioridade à aplicação e revisão dos 
instrumentos existentes e não ao 
estabelecimento de novos controlos. A 
inclusão de substâncias no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE não prejudica a 
aplicação do disposto no 

(6) Depois da adoção da 
Diretiva 2000/60/CE, foram adotados 
numerosos atos legislativos da União que 
preveem medidas de controlo das 
emissões, nos termos do artigo 16.º dessa 
Diretiva, aplicáveis a substâncias 
prioritárias específicas. Além disso, muitas 
medidas de proteção do ambiente são 
abrangidas por outros atos em vigor da 
União. Por conseguinte, deve ser dada 
prioridade à aplicação e revisão dos 
instrumentos existentes e não ao 
estabelecimento de novos controlos. A 
inclusão de substâncias no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE não deve 
comprometer a aplicação do disposto no 
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Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho.

Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho, bem como as 
aprovações daí decorrentes.

Or. de

Alteração 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Depois da adoção da 
Diretiva 2000/60/CE, foram adotados 
numerosos atos legislativos da União que 
preveem medidas de controlo das 
emissões, nos termos do artigo 16.º dessa 
Diretiva, aplicáveis a substâncias 
prioritárias específicas. Além disso, muitas 
medidas de proteção do ambiente são 
abrangidas por outros atos em vigor da 
União. Por conseguinte, deve ser dada 
prioridade à aplicação e revisão dos 
instrumentos existentes e não ao 
estabelecimento de novos controlos. A 
inclusão de substâncias no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE não prejudica a 
aplicação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho.

(6) Depois da adoção da 
Diretiva 2000/60/CE, foram adotados 
numerosos atos legislativos da União que 
preveem medidas de controlo das 
emissões, nos termos do artigo 16.º dessa 
Diretiva, aplicáveis a substâncias 
prioritárias específicas. Além disso, muitas 
medidas de proteção do ambiente são 
abrangidas por outros atos em vigor da 
União. Por conseguinte, deve ser dada 
prioridade à aplicação e revisão dos 
instrumentos existentes e não ao 
estabelecimento de novos controlos. O 
relatório do resultado da revisão regular 
do anexo X da Diretiva 2000/60/CE 
previsto no n.º 4 do artigo 16.º da mesma 
diretiva deve rever as medidas adotadas 
ao nível da União e dos Estados-Membros
e avaliar se essas medidas permitem 
cumprir as normas de qualidade das 
substâncias prioritárias ou o objetivo de 
cessação das substâncias perigosas 
prioritárias. Se necessário, a Comissão
deve fazer acompanhar este relatório de 
propostas relevantes sobre medidas 
concretas que visem o cumprimento das 
normas de qualidade e do objetivo de 
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cessação e dos calendários intermédios. A 
inclusão de substâncias no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE não prejudica a 
aplicação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho.

Or. en

Alteração 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Depois da adoção da 
Diretiva 2000/60/CE, foram adotados 
numerosos atos legislativos da União que 
preveem medidas de controlo das 
emissões, nos termos do artigo 16.º dessa 
Diretiva, aplicáveis a substâncias 
prioritárias específicas. Além disso, muitas 
medidas de proteção do ambiente são 
abrangidas por outros atos em vigor da 
União. Por conseguinte, deve ser dada 
prioridade à aplicação e revisão dos 
instrumentos existentes e não ao 
estabelecimento de novos controlos. A 
inclusão de substâncias no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE não prejudica a 
aplicação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho.

(6) Depois da adoção da 
Diretiva 2000/60/CE, foram adotados 
numerosos atos legislativos da União que 
preveem medidas de controlo das 
emissões, nos termos do artigo 16.º dessa 
Diretiva, aplicáveis a substâncias 
prioritárias específicas. Além disso, muitas 
medidas de proteção do ambiente são 
abrangidas por outros atos em vigor da 
União. Por conseguinte, deve ser dada 
prioridade à aplicação e revisão dos 
instrumentos existentes e não ao 
estabelecimento de novos controlos. A fim 
de introduzir um regime jurídico coerente 
e coordenado relativo às substâncias 
perigosas prioritárias, é necessário 
estabelecer quais as medidas que estão 
relacionadas com cada estádio do ciclo de 
vida de uma substância e demonstrar que 
a totalidade dessas medidas conduz a uma 
comprovada melhoria do ambiente. A 
inclusão de substâncias no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE não prejudica a 
aplicação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho.

Or. de

Justificação

No âmbito da legislação sobre produtos químicos e da diretiva relativa às emissões 
industriais, a Diretiva-Quadro “Água” serve de rede de segurança para as medidas no local 
de origem. No caso de se provar que ocorreram violações às normas de qualidade ambiental, 
de relevância europeia, esta situação aponta para a necessidade de se adotar outras medidas 
de redução das emissões na origem e/ou de se melhorar a metodologia científica. Serão 
necessárias outras regulamentações, principalmente no domínio da política em matéria de 
substâncias químicas.

Alteração 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Depois da adoção da 
Diretiva 2000/60/CE, foram adotados 
numerosos atos legislativos da União que 
preveem medidas de controlo das 
emissões, nos termos do artigo 16.º dessa 
Diretiva, aplicáveis a substâncias 
prioritárias específicas. Além disso, muitas 
medidas de proteção do ambiente são 
abrangidas por outros atos em vigor da 
União. Por conseguinte, deve ser dada 
prioridade à aplicação e revisão dos 
instrumentos existentes e não ao 
estabelecimento de novos controlos. A 
inclusão de substâncias no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE não prejudica a 
aplicação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 

(6) Depois da adoção da 
Diretiva 2000/60/CE, foram adotados 
numerosos atos legislativos da União que 
preveem medidas de controlo das 
emissões, nos termos do artigo 16.º dessa 
Diretiva, aplicáveis a substâncias 
prioritárias específicas. Além disso, muitas 
medidas de proteção do ambiente são 
abrangidas por outros atos em vigor da 
União. Por conseguinte, deve ser dada 
prioridade à aplicação e revisão dos 
instrumentos existentes e não ao 
estabelecimento de novos controlos. Seria 
adequado seguir uma abordagem política 
coerente em matéria de substâncias 
farmacêuticas, tomando em consideração 
todas as implicações societais e médicas, 
consultando para tal todas as partes 
relevantes. Neste sentido, a Comissão irá 
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dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho.

elaborar um relatório com possíveis 
propostas legislativas sobre os efeitos 
ambientais das substâncias farmacêuticas 
para uso humano na água e no solo, em 
conformidade com a Diretiva 2010/84/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 
15 de dezembro de 2010 que altera, no 
que diz respeito à farmacovigilância, a 
Diretiva 2001/83/CE que estabelece um 
código comunitário relativo aos 
medicamentos para uso humano1 e o 
Regulamento (UE) n.º 1235/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 15 
de dezembro de 2010 que altera, no que 
diz respeito à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano, o 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 que 
estabelece procedimentos comunitários de 
autorização e de fiscalização de 
medicamentos para uso humano e 
veterinário e que institui uma Agência 
Europeia de Medicamentos e o 
Regulamento (CE) n.º 1394/2007 relativo 
a medicamentos de terapia avançada2. A 
inclusão de substâncias no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE não prejudica a 
aplicação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho.
_______________
1 JO L 348 de 31.12.2010, p. 74.
2 JO L 348 de 31.12.2010, p. 1

Or. en

Justificação

A Comissão (DG SANCO) acaba de iniciar uma investigação sobre o impacto dos 
medicamentos no ambiente, tal como se encontra previsto na legislação farmacêutica. O 
relatório com os resultados da investigação deverá estar concluído entre o final de 2012 e o 
início de 2013. Este constitui o ponto de partida adequado para definir uma abordagem 
política europeia coerente em matéria de presença de medicamentos no ambiente e deve, por 
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conseguinte, ser aguardado.

Alteração 44
Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Depois da adoção da 
Diretiva 2000/60/CE, foram adotados 
numerosos atos legislativos da União que 
preveem medidas de controlo das 
emissões, nos termos do artigo 16.º dessa 
Diretiva, aplicáveis a substâncias 
prioritárias específicas. Além disso, muitas 
medidas de proteção do ambiente são 
abrangidas por outros atos em vigor da 
União. Por conseguinte, deve ser dada 
prioridade à aplicação e revisão dos 
instrumentos existentes e não ao 
estabelecimento de novos controlos. A 
inclusão de substâncias no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE não prejudica a 
aplicação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho.

(6) Depois da adoção da 
Diretiva 2000/60/CE, foram adotados 
numerosos atos legislativos da União que 
preveem medidas de controlo das 
emissões, nos termos do artigo 16.º dessa 
Diretiva, aplicáveis a substâncias 
prioritárias específicas. Além disso, muitas 
medidas de proteção do ambiente são 
abrangidas por outros atos em vigor da 
União. Por conseguinte, deve ser dada 
prioridade à aplicação e revisão dos 
instrumentos existentes e não ao 
estabelecimento de novos controlos. A 
inclusão de substâncias no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE não prejudica a 
aplicação do disposto no 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de outubro de 2009, relativo à colocação 
dos produtos fitofarmacêuticos no mercado 
e que revoga as Diretivas 79/117/CEE e 
91/414/CEE do Conselho. Além disso, é 
necessário assegurar a coerência com as 
decisões de autorização definidas ao 
abrigo do regulamento supramencionado, 
relativas à colocação de produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, 
nomeadamente em relação a possíveis 
incoerências nos casos em que as 
substâncias sejam identificadas como 
substâncias perigosas prioritárias no 
anexo X da Diretiva 2000/60/CE.

Or. en
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Justificação

Verificou-se uma dissociação entre o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 e a Diretiva-Quadro 
“Água”, tendo sido identificado um pesticida autorizado (quinoxifena) como substância 
perigosa prioritária. Na prática, a identificação de substâncias perigosas prioritárias implica 
a eliminação da substância, o que compromete o processo de autorização específico da UE 
criado nos termos do Regulamento n.º 1107/2009. Este regulamento prevê um programa 
rigoroso e abrangente e considera o risco de uma substância para a água de forma mais 
exaustiva do que a Diretiva-Quadro “Água”. O processo de revisão das autorizações de PFF 
é o processo correto para decidir se uma substância deve ou não ser comercializada. 

Alteração 45
Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Considerando que o modo mais 
eficiente de cessar ou eliminar as 
emissões, descargas e perdas das 
substâncias perigosas prioritárias que 
ainda são fabricadas na UE ou 
importadas para a UE é através da adoção 
de medidas, a Comissão deve preparar 
propostas legislativas visando incluir as 
substâncias na lista de candidatas ao 
REACH, no âmbito do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 18 de dezembro de 2006 
relativo ao registo, avaliação, autorização 
e restrição dos produtos químicos 
(REACH), que cria a Agência Europeia 
dos Produtos Químicos, que altera a 
Diretiva 1999/45/CE e revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 793/93 do 
Conselho e o Regulamento (CE) 
n.º 1488/94 da Comissão, bem como a 
Diretiva 76/769/CEE do Conselho e as 
Diretivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão1, 
ou restringir o fabrico, comercialização e 
utilização das substâncias isoladamente 
ou incluídas em misturas ou artigos, se 
necessário. No caso das substâncias 
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prioritárias, as medidas da UE podem 
igualmente ser as mais eficazes em termos 
de custos e a Comissão deve elaborar 
propostas legislativas que assegurem, se 
necessário, a inclusão da substância na 
lista de candidatas REACH ou a restrição 
do fabrico, comercialização e utilização.

_____________________
1 JO L 396 de 30.12.2006, p. 1.

Or. en

Alteração 46
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Tendo em vista a coerência com o 
objetivo de cessar ou eliminar as emissões 
de substâncias perigosas prioritárias,
devem ser estabelecidas normas de 
qualidade ambiental que prevejam um 
incentivo à diminuição contínua para 
níveis de fundo para as substâncias de 
origem natural e de zero para as 
substâncias sintetizadas pelo homem.

Or. en

Justificação

As normas de qualidade ambiental apenas irão ajudar a alcançar a cessação destas 
substâncias muito perigosas para o meio aquático se forem vistas como um marco de 
referência de progresso.

Alteração 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen
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Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) É necessário um nível elevado de 
coordenação entre o comité criado pelo 
n.º 1 do artigo 21.º da Diretiva 
2000/60/CE e os comités e organismos 
criados no âmbito de qualquer outra 
legislação existente na União, relativa à 
avaliação, análise, autorização ou outra 
revisão de substâncias ou grupos de 
substâncias mutuamente relevantes. Essa 
coordenação deve assegurar uma 
avaliação adequada do risco para o meio
aquático, ou por intermédio deste, a fim 
de atingir os objetivos definidos no âmbito 
do artigo 4.º da Diretiva 2000/60/CE e a 
introdução de medidas e controlos sobre 
as descargas, emissões e perdas de 
substâncias para mitigar esses riscos nos 
termos da legislação relevante.

Or. en

(Consultar alteração 222 do anexo II-A (novo))

Alteração 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) É apropriado assegurar uma melhor 
coordenação entre a execução da 
Diretiva-Quadro “Água” e o 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006. No caso 
das substâncias incluídas no anexo XIV 
do presente regulamento, o processo de 
pedido de autorização deve ficar 
concluído antes de qualquer classificação 
enquanto substância perigosa prioritária.

Or. en
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Justificação

É necessário assegurar uma melhor coordenação entre a execução da Diretiva-Quadro 
“Água” e o regulamento REACH relativamente às mesmas substâncias. Nomeadamente, caso 
uma substância prioritária seja incluída no anexo XIV do REACH, esta não deve ser 
considerada para fins de identificação como substância perigosa prioritária, ao abrigo da 
Diretiva-Quadro “Água”, enquanto o processo de pedido de autorização ainda estiver a 
decorrer. Encontra-se patente no n.º 2 do artigo 60.º do REACH que as medidas de 
autorização e as medidas ditadas pela Diretiva-Quadro “Água” prosseguem o mesmo 
objetivo: ter em conta os riscos resultantes de todas as descargas, emissões e perdas dessa 
substância.

Alteração 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Com base no artigo 16.º, n.º 2, da 
Diretiva 2000/60/CE, identificaram-se e 
foram consideradas prioritárias diversas 
outras substâncias que, ao nível da União, 
representam um risco significativo para o 
meio aquático, ou por intermédio deste, e 
devem por isso ser aditadas à lista de 
substâncias prioritárias. Para determinar as 
normas de qualidade ambiental dessas 
substâncias, tiveram-se em conta os 
últimos dados técnicos e científicos 
disponíveis.

(8) Com base no artigo 16.º, n.º 2, da 
Diretiva 2000/60/CE, identificaram-se e 
foram consideradas prioritárias diversas 
outras substâncias, incluindo substâncias
farmacêuticas, que, ao nível da União, 
representam um risco significativo para o 
meio aquático, ou por intermédio deste, e 
devem por isso ser aditadas à lista de 
substâncias prioritárias. Para determinar as 
normas de qualidade ambiental dessas 
substâncias, tiveram-se em conta os 
últimos dados técnicos e científicos 
disponíveis. A fim de determinar as 
normas de qualidade ambiental na revisão 
regular do anexo X da Diretiva 
2000/60/CE prevista no n.º 4 do artigo 
16.º da mesma diretiva, devem ter tomados 
em consideração os efeitos da combinação 
de substâncias.

Or. en
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Alteração 50
Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O facto da importância para os 
organismos expostos às substâncias 
residir no efeito combinado das 
substâncias presentes no ambiente é uma 
lacuna que se verifica nas normas de 
qualidade para substâncias separadas. O 
efeito combinado das substâncias no 
ambiente pode ser mais severo do que o 
indicado pelo índice de concentração de 
uma substância específica relativamente a 
uma norma de qualidade. A Comissão 
deve explorar as possibilidades de 
reforçar a Diretiva 2000/60/CE para que 
os efeitos da combinação de substâncias 
no meio aquático possam ser tratados.

Or. en

Alteração 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A poluição das águas e dos solos 
por resíduos farmacêuticos constitui um 
problema ambiental novo. A atual 
avaliação e controlo do risco para o meio 
aquático, ou por intermédio deste, não 
dedica a atenção devida aos objetivos 
ambientais da União Europeia. Um 
estudo em curso realizado pela Comissão 
sobre os riscos dos efeitos ambientais dos 
medicamentos visa, deste modo, analisar a 
relevância e eficácia do atual quadro 
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legislativo na proteção do ambiente e na 
saúde humana por intermédio do meio 
aquático e, por fim, identificar possíveis 
medidas de resolução do problema.

Or. en

Alteração 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-B) A presente proposta visa assegurar 
uma melhor qualidade da água por 
motivos de saúde pública e diversidade. As 
substâncias farmacêuticas que foram 
consideradas prioritárias são identificadas 
devido ao risco significativo que colocam 
ao meio aquático, ou por intermédio 
deste, ao nível da União e não devido ao 
risco para a saúde pública por intermédio 
do consumo humano.

Or. en

Alteração 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Considerando 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-C) As medidas de controlo que possam 
vir a ser tomadas pelos Estados-Membros
deverão tomar em consideração a 
importância terapêutica das substâncias 
farmacêuticas e cumprir o Regulamento 
(UE) n.º 1235/2010 do Parlamento 
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Europeu e do Conselho de 15 de 
dezembro de 2010 que altera, no que diz 
respeito à farmacovigilância dos 
medicamentos para uso humano, o 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 que 
estabelece procedimentos comunitários de 
autorização e de fiscalização de 
medicamentos para uso humano e 
veterinário e que institui uma Agência 
Europeia de Medicamentos e o 
Regulamento (CE) n.º 1394/2007 relativo 
a medicamentos de terapia avançada e a 
Diretiva 2010/84/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 15 de 
dezembro de 2010 que altera, no que diz 
respeito à farmacovigilância, a Diretiva 
2001/83/CE que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano2. Estas medidas podem 
incluir programas de recolha e rotulagem 
para medicamentos não utilizados.
______________
1 JO L 348 de 31.12.2010, p. 1.
2 JO L 348 de 31.12.2010, p. 74.

Or. en

Alteração 54
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A determinação de normas de 
qualidade ambiental para substâncias 
perigosas prioritárias tem, normalmente, 
maior grau de incerteza do que no caso das 
substâncias prioritárias, mas as normas de 
qualidade ambiental continuam a ser 
marcos de referência para avaliar o 
cumprimento do objetivo de bom estado 
químico das águas de superfície, em 
conformidade com o artigo 2.º, ponto 24, e 

(9) A determinação de normas de 
qualidade ambiental para substâncias 
perigosas prioritárias tem, normalmente, 
maior grau de incerteza do que no caso das 
substâncias prioritárias, mas as normas de 
qualidade ambiental continuam a ser 
marcos de referência para avaliar o 
cumprimento do objetivo de bom estado 
químico das águas de superfície, em 
conformidade com o artigo 2.º, ponto 24, e 
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o artigo 4.º, n.º 1, alínea a), subalíneas ii) e 
iii), da Diretiva 2000/60/CE. Todavia, para 
garantir um nível adequado de proteção do 
ambiente e da saúde pública, a finalidade 
última, no caso das substâncias perigosas 
prioritárias, é a cessação ou a eliminação 
por fases das emissões, descargas e perdas, 
conforme previsto no artigo 4.º, n.º 1, 
alínea a), subalínea iv), da 
Diretiva 2000/60/CE.

o artigo 4.º, n.º 1, alínea a), subalíneas ii) e 
iii), da Diretiva 2000/60/CE. Todavia, para 
garantir um nível adequado de proteção do 
ambiente e da saúde pública, a finalidade 
última, no caso das substâncias perigosas 
prioritárias, é a cessação ou a eliminação 
por fases das emissões, descargas e perdas, 
conforme previsto no artigo 4.º, n.º 1, 
alínea a), subalínea iv), da 
Diretiva 2000/60/CE. De acordo com o 
n.º 6 do artigo 16.º da Diretiva 
2000/60/CE, o calendário para 
concretizar a cessação ou eliminação das 
descargas, emissões e perdas de 
substâncias perigosas prioritárias não 
deve ultrapassar 20 anos após a 
designação de uma substância como 
substância perigosa prioritária.

Or. en

Justificação

A Comissão faz referência a outros instrumentos legais para as medidas de controlo (vide o
considerando 6). Como tal, não pretende propor quaisquer medidas de controlo no contexto 
da Diretiva-Quadro “Água” mas utilizar os instrumentos existentes. Em conformidade com o 
MEMO/12/59 da Comissão relativo à presente proposta, é necessário clarificar que a 
Diretiva-Quadro “Água” exige que as emissões, descargas, emissões e perdas de substâncias 
perigosas prioritárias sejam eliminadas progressivamente, no prazo de 20 anos após a sua 
designação como substâncias perigosas prioritárias.

Alteração 55
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Nos últimos anos tem sido dada 
uma maior atenção aos efeitos para a 
saúde humana e o ambiente resultantes 
da exposição a produtos químicos 
diferentes. As descargas efetuadas no 
ambiente durante a produção, transporte, 
utilização ou eliminação contêm 
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frequentemente uma grande quantidade 
de químicos. Os requisitos da Diretiva 
2000/60/CE para que as massas de água 
alcancem um bom estado químico exigem 
uma incidência não só na concentração 
de químicos individuais mas também nos 
seus efeitos combinados. É portanto 
apropriado refleti-lo no estabelecimento 
das normas de qualidade ambiental.

Or. en

Justificação

A recente comunicação feita pela Comissão sobre misturas químicas sublinhou a relevância 
das misturas ambientais no contexto da Diretiva-Quadro “Água”. O estabelecimento de 
normas de qualidade ambiental deve tomar em consideração os efeitos da combinação de 
substância, a fim de impedir a subestimação sistemática dos riscos.

Alteração 56
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Nos últimos anos tem sido dada 
uma maior atenção aos efeitos para a 
saúde humana e o ambiente resultantes 
da exposição a produtos químicos 
diferentes. As descargas efetuadas no 
ambiente durante a produção, transporte, 
utilização ou eliminação contêm 
frequentemente uma grande quantidade 
de químicos. Os requisitos da Diretiva 
2000/60/CE para que as massas de água 
alcancem um bom estado químico 
implicam uma incidência não só na 
concentração de químicos individuais mas 
também nos seus efeitos combinados. É 
portanto apropriado refleti-lo no 
estabelecimento das normas de qualidade 
ambiental.

Or. en
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Justificação

A recente comunicação feita pela Comissão sobre misturas químicas clarifica a relevância
das misturas ambientais no contexto da Diretiva-Quadro “Água”. A respetiva consideração 
no próprio estabelecimento das normas de qualidade ambiental ajudará a impedir a 
subestimação sistemática dos riscos.

Alteração 57
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta de diretiva
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) A lista de substâncias consideradas 
substâncias prioritárias ou substâncias 
perigosas prioritárias baseia-se, entre 
outras considerações, na avaliação 
científica das propriedades da substância. 
A fim de salvaguardar a integridade e 
credibilidade do processo de inclusão na 
lista, as preocupações políticas e os custos 
associados das medidas não devem servir 
para impedir que uma substância seja 
incluída na lista enquanto substância 
prioritária ou substância perigosa 
prioritária, devendo estas questões ser 
abordadas posteriormente, após a 
inclusão na lista de uma substância ou 
grupo de substâncias em particular.

Or. en

Alteração 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) As substâncias persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas (PBT) e outras 

(12) As substâncias persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas (PBT) e outras 
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substâncias que apresentem essas 
características são detetáveis durante 
décadas no meio aquático em níveis que 
representam um risco significativo, mesmo 
que já tenham sido tomadas medidas 
rigorosas para reduzir ou eliminar as suas 
emissões. Algumas dessas substâncias 
também são passíveis de ser transportadas 
a longa distância e estão muito 
disseminadas no ambiente. Algumas delas 
contam-se entre as substâncias perigosas 
prioritárias já estabelecidas ou propostas e,
por se manterem disseminadas durante 
muito tempo, é necessário ponderar em 
especial a sua incidência na apresentação 
do estado químico em conformidade com a 
Diretiva 2000/60/CE, bem como nos 
requisitos de monitorização.

substâncias perigosas prioritárias são 
detetáveis durante décadas no meio 
aquático em níveis que representam um 
risco significativo, embora já tenham sido 
tomadas, sobretudo a nível europeu,
medidas rigorosas para reduzir ou eliminar 
as suas emissões. Algumas dessas 
substâncias também são passíveis de ser 
transportadas a longa distância e estão 
muito disseminadas no ambiente. Algumas 
delas contam-se entre as substâncias 
perigosas prioritárias já estabelecidas ou 
propostas. Estas substâncias só podem ser 
efetivamente reduzidas em casos 
excecionais, através de medidas de âmbito 
local ou regional. Para estas substâncias, 
é necessário envidar esforços 
internacionais com vista à sua redução à 
escala global. Deverá ser dedicada uma 
particular atenção a estas substâncias no 
que se refere aos seus efeitos a longo 
prazo no ambiente, à sua observação e à 
sua influência no estado químico em 
conformidade com a Diretiva 2000/60/CE, 
bem como nos requisitos de monitorização.

Or. de

Justificação

A classificação das substâncias nas categorias de substâncias muito disseminadas que 
apresentam características de persistência, bioacumulação e toxicidade (PBT) ainda não é 
transparente. A distinção entre substâncias de diferentes categorias requer critérios 
transparentes, bem como formas de classificar outras substâncias quase ubíquas. Com base 
na abordagem combinada da Diretiva-Quadro “Água”, estas substâncias devem, por 
conseguinte, ser definidas não só em função das respetivas propriedades químicas e 
concentrações mas também de acordo com critérios relacionados com o controlo das 
emissões bem-sucedido. 

Alteração 59
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(15-A) Deve ser dada uma particular 
atenção a determinados pesticidas que 
contêm agentes quelantes que atuam 
como agentes sinérgicos essenciais. 
Determinados agentes quelantes são 
persistentes e aumentam a mobilidade dos 
metais pesados no solo. O aumento do 
potencial de lixiviação dos metais pesados 
pode conduzir à potencial contaminação 
das águas subterrâneas, deixando 
expostos vastos grupos populacionais.

Or. en

Alteração 60
Sabine Wils, João Ferreira

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 

(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 mas 
assegurar que a monitorização é eficaz, o 
mecanismo deve centrar-se nas 
substâncias com propriedades perigosas 
inerentes e nos poluentes emergentes, 
temporariamente incluídas numa lista de 
vigilância, e num número limitado de 
locais de monitorização; deve, contudo, 
fornecer dados representativos, adequados 
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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.

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. en

Justificação

Para uma seleção eficaz das substâncias relevantes a incluir na lista de vigilância é 
necessário considerar o seu potencial de perigo.

Alteração 61
Julie Girling

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 

(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 complementados pelos dados 
de monitorização dos programas que 
constam dos artigos 5.º e 8.º da Diretiva 
2000/60/CE 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 
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poluentes emergentes e evitar a 
monitorização das substâncias por mais 
tempo do que o necessário.

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. A validade da 
lista deve ser limitada a um período 
específico. Tendo por base os resultados 
obtidos pelos Estados-Membros e os 
critérios predefinidos, a Comissão deve 
justificar às partes visadas a continuação 
da monitorização de uma substância nos 
12 meses subsequentes, enquanto esta se 
mantiver na lista. A substância deve ser 
suprimida da lista de vigilância caso a 
avaliação de risco, em conformidade com 
o n.º 2 do artigo 16.º da Diretiva 
2000/60/CE, confirme que a substância 
não representa um risco significativo ao 
nível da União para o meio aquático, ou 
por intermédio deste.

Or. en

Justificação

Os artigos 5.º e 8.º da Diretiva 2000/60/CE já prestam informações valiosas sobre o estado 
ecológico e químico das águas da UE, resultantes da cooperação entre os Estados-Membros
e as partes e estas devem ser usadas como complemento às informações geradas ao abrigo 
da lista de vigilância. Deve existir um processo claro, justificável e transparente para 
determinar que substâncias devem ser mantidas na lista de vigilância. Deve igualmente 
existir a possibilidade de suprimir substâncias da lista, caso a avaliação de risco assim o 
justifique.

Alteração 62
Rebecca Taylor

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 

(17) É necessário um mecanismo novo que 
proporcione à Comissão dados de 
monitorização específicos de elevada 
qualidade sobre a concentração das 
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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.

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. Tendo em 
conta as preocupações suscitadas em 
relação ao diclofenac, ao 17β-estradiol e 
ao 17α-etinilestradiol, solicita-se à 
Comissão que considere prioritária a 
realização de uma avaliação científica a 
estas três substâncias, a fim de incluí-las 
numa lista de vigilância, caso a referida 
avaliação assim o justifique. Qualquer 
avaliação destas três substâncias deve 
incluir o potencial impacto económico e 
societal da sua monitorização e restrição.

Or. en

Justificação

A ameaça que as três substâncias medicamentosas representam continua a ser pouco clara e 
alvo de debate e - apesar de atualmente os dados que justificam a sua inclusão na lista de 
substâncias prioritárias serem insuficientes - existe preocupação suficiente para que sejam 
consideradas prioritárias para possível inclusão na lista de vigilância. O impacto da sua 
restrição deve ser devidamente avaliado. Por exemplo, a restrição do 17β-estradiol pode 
limitar a produção de contracetivos orais e ter um impacto negativo na saúde pública.
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Alteração 63
Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A lista de vigilância deve permitir a 
monitorização adequada da presença de 
substâncias nas águas de superfície e 
permitir a realização de uma rigorosa 
avaliação de risco, tendo por base 
metodologia validada e amplamente 
aceite, bem como dados científicos dos 
estudos mais avançados, tomando em 
consideração o progresso técnico e 
científico e as orientações estabelecidas 
internacionalmente (como as da OCDE e 
BPL).

Or. en

Justificação

A geração de novos dados científicos, de acordo com as normas e orientações mais recentes, 
deve permitir uma melhor compreensão do risco real para o ambiente. Muitas substâncias 
poderiam beneficiar de uma maior análise antes de ser tomada uma decisão relativamente à 
sua potencial inclusão numa lista. Assim, o processo de avaliação deve ser 
metodologicamente sólido, ou seja, amplamente aceite.

Alteração 64
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Com a adoção desta proposta e a 
apresentação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho do relatório que a acompanha, a 
Comissão conclui a sua primeira revisão da 
lista de substâncias prioritárias prevista no 
artigo 8.º da Diretiva 2008/105/CE. Este 
exercício incluiu uma revisão das 

(19) Com a adoção desta proposta e a 
apresentação ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho do relatório que a acompanha, a 
Comissão conclui a sua primeira revisão da 
lista de substâncias prioritárias prevista no 
artigo 8.º da Diretiva 2008/105/CE. Este 
exercício incluiu uma revisão das 
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substâncias constantes do anexo III dessa 
diretiva, algumas das quais foram 
identificadas para serem consideradas 
prioritárias. Os dados de que se dispõe 
atualmente são insuficientes para 
considerar prioritárias as outras 
substâncias. Uma vez que poderá vir a 
dispor-se de novos dados relativos a essas 
substâncias, não é de excluir a revisão 
ulterior das substâncias em causa, o mesmo 
sucedendo em relação às outras substâncias 
examinadas na presente revisão, mas que 
nela não são consideradas prioritárias. Por 
conseguinte, o anexo III da 
Diretiva 2008/105/CE tornou-se obsoleto e 
deve ser suprimido. O artigo 8.º dessa 
diretiva deve ser alterado em conformidade 
– e também no que respeita à data de envio 
dos relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

substâncias constantes do anexo III dessa 
diretiva, algumas das quais foram 
identificadas para serem consideradas 
prioritárias. Uma vez que poderá vir a 
dispor-se de novos dados relativos a essas 
substâncias, não é de excluir a revisão 
ulterior das substâncias em causa, o mesmo 
sucedendo em relação às outras substâncias 
examinadas na presente revisão, mas que 
nela não são consideradas prioritárias. Por 
conseguinte, o anexo III da 
Diretiva 2008/105/CE tornou-se obsoleto e 
deve ser suprimido. O artigo 8.º dessa 
diretiva deve ser alterado em conformidade 
– e também no que respeita à data de envio 
dos relatórios ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 65
Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Além disso, de modo a melhorar as 
informações com base nas quais se possam 
identificar no futuro substâncias 
prioritárias, nomeadamente no caso dos 
poluentes emergentes, devem ser delegados 
na Comissão poderes para a adoção, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, de atos com o objetivo de 
elaborar uma lista de vigilância. É de 
especial importância que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, nomeadamente ao 
nível de peritos.

(21) Além disso, de modo a melhorar as 
informações com base nas quais se possam 
identificar no futuro substâncias 
prioritárias, nomeadamente no caso dos 
poluentes emergentes, devem ser delegados 
na Comissão poderes para a adoção, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, de atos com o objetivo de 
elaborar uma lista de vigilância. É de 
especial importância que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, nomeadamente ao 
nível de peritos dos Estados-Membros, das 
indústrias envolvidas e das ONG que 
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promovem a proteção do ambiente.

Or. it

Alteração 66
Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Além disso, de modo a melhorar as 
informações com base nas quais se possam 
identificar no futuro substâncias 
prioritárias, nomeadamente no caso dos 
poluentes emergentes, devem ser delegados 
na Comissão poderes para a adoção, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, de atos com o objetivo de 
elaborar uma lista de vigilância. É de 
especial importância que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, nomeadamente ao 
nível de peritos.

(21) Além disso, de modo a melhorar as 
informações com base nas quais se possam 
identificar no futuro substâncias 
prioritárias, nomeadamente no caso dos 
poluentes emergentes, devem ser delegados 
na Comissão poderes para a adoção, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, de atos com o objetivo de 
elaborar uma lista de vigilância. É 
especialmente importante que a Comissão 
efetue consultas adequadas junto de todas 
as partes relevantes durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos.

Or. en

Alteração 67
Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Além disso, de modo a melhorar as 
informações com base nas quais se possam 
identificar no futuro substâncias 
prioritárias, nomeadamente no caso dos 
poluentes emergentes, devem ser delegados 
na Comissão poderes para a adoção, em 
conformidade com o artigo 290.º do 

(21) Além disso, de modo a melhorar as 
informações com base nas quais se possam 
identificar no futuro substâncias 
prioritárias, nomeadamente no caso dos 
poluentes emergentes, devem ser delegados 
na Comissão poderes para a adoção, em 
conformidade com o artigo 290.º do 
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Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, de atos com o objetivo de 
elaborar uma lista de vigilância. É de 
especial importância que a Comissão 
proceda a consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, nomeadamente ao 
nível de peritos.

Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, de atos com o objetivo de 
elaborar uma lista de vigilância. É 
especialmente importante que a Comissão 
efetue consultas adequadas junto de todas 
as partes relevantes durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos.

Or. en

Justificação

Todas as partes devem ter a oportunidade de comentar e dar o seu parecer, enquanto a 
Comissão elabora a lista de vigilância.

Alteração 68
Julie Girling

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para garantir condições uniformes de 
aplicação da presente diretiva, dos métodos 
utilizados na monitorização das substâncias 
da lista de vigilância e na elaboração dos 
relatórios destinados à Comissão sobre as 
informações e dados de monitorização, 
devem ser delegadas na Comissão 
competências de execução. Essas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

(23) Para garantir condições uniformes de 
aplicação da presente diretiva, dos métodos 
analíticos validados de acordo com a 
Diretiva 2009/90/CE utilizados na 
monitorização das substâncias da lista de 
vigilância e na elaboração dos relatórios 
destinados à Comissão sobre as 
informações e dados de monitorização, 
devem ser delegadas na Comissão 
competências de execução. Essas 
competências devem ser exercidas em 
conformidade com as disposições do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Or. en
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Justificação

A presente alteração esclarece quais os métodos analíticos uniformes validados a 
desenvolver.

Alteração 69
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Dado que o objetivo da presente 
diretiva, nomeadamente conseguir que as 
águas de superfície se apresentem em bom 
estado químico mediante o estabelecimento 
de normas de qualidade ambiental para 
substâncias prioritárias e outros poluentes, 
não pode ser suficientemente realizado 
pelos Estados-Membros por si só e que, 
para obter o mesmo nível de proteção das 
águas de superfície em toda a União, é 
mais fácil legislar ao nível desta, que pode
tomar medidas em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir o referido objetivo.

(24) Dado que o objetivo da presente 
diretiva, nomeadamente conseguir que as 
águas de superfície se apresentem em bom 
estado químico mediante o estabelecimento 
de normas de qualidade ambiental para 
substâncias prioritárias e outros poluentes, 
não pode ser suficientemente realizado 
pelos Estados-Membros por si só e que, 
para obter o mesmo nível de proteção das 
águas de superfície em toda a União, é 
mais fácil legislar ao nível desta, que deve
tomar medidas, se necessário, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir o referido objetivo.

Or. en

Justificação

As substâncias prioritárias são substâncias cujo risco significativo ao nível da UE foi 
comprovado. Por outras palavras, as concentrações dessas substâncias ultrapassam as 
definidas nas normas de qualidade ambiental. São por isso necessárias medidas de controlo 
da poluição. A União Europeia deve ter a obrigação, e não apenas o direito, de adotar 
medidas, caso estas sejam necessárias ao nível da UE.

Alteração 70
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de diretiva
Artigo 1
Diretiva 2000/60/CE
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O anexo X da Diretiva 2000/60/CE é 
substituído pelo texto constante do anexo I 
da presente diretiva.

A Diretiva 2000/60/CE é alterada do 
seguinte modo:

O anexo X é substituído pelo texto 
constante do anexo I da presente diretiva.

No artigo 16.º é aditado o seguinte n.º 
3-A:
«3-A Uma "substância prioritária" que 
também esteja incluída no anexo XIV do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006 não será 
considerada "substância perigosa 
prioritária" para fins de identificação até 
à publicação da data de expiração
indicada na respetiva entrada no anexo 
XIV ou da data da respetiva decisão da 
comissão para esse pedido de autorização 
em particular, caso essa data de 
publicação não seja anterior à data de 
expiração.»

Or. en

Justificação

É necessário assegurar uma melhor coordenação entre a execução da Diretiva-Quadro 
“Água” e o regulamento REACH relativamente às mesmas substâncias. Nomeadamente, caso 
uma «substância prioritária» seja incluída no anexo XIV do REACH, esta não deve ser 
considerada para fins de identificação como «substância perigosa prioritária», ao abrigo da 
Diretiva-Quadro “Água”, enquanto o processo de pedido de autorização ainda estiver a 
decorrer.

Alteração 71
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1
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Diretiva 2000/60/CE
Anexo VIII – ponto 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O anexo X da Diretiva 2000/60/CE é 
substituído pelo texto constante do anexo I 
da presente diretiva.

A Diretiva 2000/60/CE é alterada do 
seguinte modo:

O anexo X é substituído pelo texto 
constante do anexo I da presente diretiva.

Ao Anexo VIII é aditado o seguinte 
ponto:
«12-A Agentes quelantes persistentes e 
respetivos compostos.»

Or. en

Justificação

Os agentes quelantes são amplamente utilizados em diversos processos e produtos industriais
- por exemplo, em pesticidas, onde o agente quelante é utilizado como agente sinérgico 
essencial através da formação de complexos com iões de metal, reforçando, portanto, a 
eficácia do ingrediente ativo. Determinados agentes quelantes, como o EDTA, são 
persistentes e aumentam a mobilidade dos metais pesados no solo. O aumento do potencial 
de lixiviação dos metais pesados pode provocar a contaminação das águas subterrâneas e 
expor vastos grupos populacionais por intermédio do meio aquático.

Alteração 72
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

«Nível de fundo natural»: composição 
natural da água pura que é caracterizada 
por fatores ambientais (solos, estrutura, 
fatores geoquímicos e outros fatores 
naturais, como o vulcanismo, incêndios 
naturais, etc.).

Or. en
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Alteração 73
Holger Krahmer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 1.º da 
presente diretiva e com o artigo 4.º da 
Diretiva 2000/60/CE, os Estados-Membros
devem aplicar às massas de água de 
superfície as normas de qualidade 
ambiental que constam do anexo I, parte A, 
da presente diretiva.

Em conformidade com o artigo 1.º da 
presente diretiva e com o artigo 4.º da 
Diretiva 2000/60/CE, os Estados-Membros
devem aplicar às massas de água de 
superfície as normas de qualidade 
ambiental que constam do anexo I, parte A, 
da presente diretiva. No caso das 
substâncias numeradas 2, 5, 15, 20, 22, 
23, 28 e 34 a 48, as normas de qualidade 
ambiental aplicam-se enquanto «valores 
de monitorização». A partir de 2021, os 
Estados-Membros irão transformar estes 
«valores de monitorização» em normas de 
qualidade ambiental, nos termos do 
artigo 4.º da Diretiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

São necessários períodos transitórios para a execução vinculativa das novas normas de 
qualidade ambiental e para implementar as normas de qualidade ambiental revistas que 
dizem respeito às substâncias prioritárias existentes. De outro modo será inevitável a 
existência de conflitos com os requisitos do artigo 4.º («Objetivos ambientais») da Diretiva-
Quadro “Água”. Por exemplo, em muitos casos a determinação de novas normas de 
qualidade ambiental sem períodos transitórios viola a proibição de deterioração prevista no 
n.º 5 do artigo 4.º da Diretiva-Quadro “Água”, facto que resulta na aplicação de proibições 
e restrições.

Alteração 74
Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

A partir de 1 de janeiro de 2015, os 
Estados-Membros irão aplicar os valores 
das normas de qualidade ambiental das 
substâncias perigosas prioritárias 
definidos na parte A do anexo I da 
presente Diretiva relativamente às massas 
de água de superfície, aplicando os 
seguintes fatores de redução ou, pelo 
menos, ao nível da deteção através da 
tecnologia de medição disponível:
a) A partir de 22 de dezembro de 2015, um 
fator de redução de 10;
b) A partir de 22 de dezembro de 2021, um 
fator de redução de 20;
c) A partir de 22 de dezembro de 2027, um 
fator de redução de 100.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura que as normas de qualidade ambiental para substâncias 
perigosas prioritárias são coerentes com a subalínea i) e o objetivo geral da Diretiva-Quadro 
“Água” de cessar ou eliminar as emissões dessas substâncias e de alcançar concentrações 
próximas de zero no caso das substâncias naturalmente presentes no meio marinho e com a 
subalínea ii) e a incerteza na definição de limites para as substâncias com propriedades 
perigosas, como PBT ou com potencial de perturbação do sistema endócrino.

Alteração 75
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

Devem ser tomados em consideração os 
valores de fundo naturais ao determinar 
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as normas de qualidade ambiental, 
seguindo uma «abordagem de risco 
acrescentado».

Or. en

Justificação

A presença de substâncias através de descargas naturais (valores de fundo) tem de ser 
tomada em consideração ao avaliar os excessos das normas de qualidade ambiental. Por 
exemplo, os valores de fundo naturalmente presentes de metais de fontes geogénicas, 
hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HPA) resultantes de fogos florestais, etc., devem ser 
tomados em consideração ao rever as normas de qualidade ambiental, na aceção da 
«abordagem de risco acrescentado». Caso contrário, as conclusões dos casos 
supramencionados podem conduzir a medidas de gestão da água por parte das autoridades 
de execução.

Alteração 76
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de assegurar a aplicação 
harmonizada da diretiva nos 
Estados-Membros, a Comissão irá adotar 
um ato delegado com normas vinculativas 
para os métodos analíticos a utilizar.

Or. en

Justificação

Não se encontram disponíveis métodos de teste analíticos e normas de amostragem validadas 
para muitas das normas de qualidade ambiental recentemente propostas ou revistas. 
Sobretudo no que diz respeito à lista de vigilância planeada, o ganho esperado ao nível da 
deteção de substâncias possivelmente presentes pode apenas ser alcançado se forem 
realizados exames harmonizados, ou seja, comparáveis, em todos os Estados-Membros. 
Consultar também a Diretiva 2009/90/CE - «especificações técnicas para a análise e 
monitorização químicas do estado da água».
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Alteração 77
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem aplicar 
as normas de qualidade ambiental às 
substâncias numeradas 2, 5, 15, 20, 22, 
23, 28 e 34 a 48, começando pela 
atualização dos planos de gestão de bacia 
hidrográfica em 2021, com o objetivo de 
alcançar um bom estado químico no que
respeita a estas substâncias, o mais tardar 
em 2027.

Or. en

Justificação

Dada a necessidade de assegurar a coerência entre a Diretiva-Quadro “Água” e a presente 
diretiva, cabe explicitar que a partir da nova atualização dos programas de medidas e dos 
planos de gestão de bacias hidrográficas, a realizar em 2015, os Estados-Membros devem 
aplicar as normas de qualidade ambiental às novas substâncias e as normas de qualidade 
ambiental atualizadas às atuais substâncias, com o objetivo de alcançar um bom estado 
químico relativamente a essas substâncias até 2021.

Alteração 78
Christofer Fjellner

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 

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

substância na matriz em causa de três em 
três anos, sendo este intervalo meramente 
indicativo, salvo se os conhecimentos 
técnicos e os pareceres dos peritos 
justificarem outra periodicidade.

Or. sv

Justificação

A alteração harmoniza os n.os 4 e 6: na proposta da Comissão não é claro o intervalo 
pretendido.

Alteração 79
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 3 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros procedem à análise 
das tendências a longo prazo das 
concentrações das substâncias prioritárias 
enumeradas no anexo I, parte A, que 
tendam a acumular-se nos sedimentos e/ou 
biota, considerando em especial as 
substâncias numeradas 2, 5, 6, 7, 12, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 
37, 43 e 44, com base na monitorização do 
estado da água efetuada de acordo com o 
artigo 8.º da Diretiva 2000/60/CE. Os 
Estados-Membros devem tomar medidas 
destinadas a garantir que, sem prejuízo do 
artigo 4.º da Diretiva 2000/60/CE, essas 
concentrações não aumentam 
significativamente nos sedimentos e/ou na 
biota correspondente. 

Os Estados-Membros procedem à análise 
das tendências a longo prazo das 
concentrações das substâncias prioritárias 
enumeradas no anexo I, parte A, que 
tendam a acumular-se nos sedimentos e/ou 
biota, considerando em especial as 
substâncias numeradas 2, 5, 6, 7, 12, 15, 
16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 
37, 43 e 44, com base na monitorização do 
estado da água efetuada de acordo com o 
artigo 8.º da Diretiva 2000/60/CE. Devem 
tomar medidas destinadas a garantir, nos 
termos do artigo 4.º da 
Diretiva 2000/60/CE, que essas 
concentrações reduzem progressivamente
nos sedimentos e/ou nos biota relevantes. 

Or. en

Justificação

Em conformidade com os requisitos do n.º 1, alínea a), subalínea iv), do artigo 4.º da 
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Diretiva-Quadro “Água”, os Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias a fim de 
reduzir gradualmente a poluição provocada por substâncias prioritárias, o que difere 
bastante de assegurar apenas que as concentrações de substâncias prioritárias não 
aumentam significativamente nos sedimentos e na biota.

Alteração 80
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 3 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão analisa os progressos 
técnicos e científicos, incluindo a 
conclusão das avaliações de risco referidas 
no artigo 16.º, n.º 2, alíneas a) e b), da 
Diretiva 2000/60/CE, bem como as 
informações constantes do registo de 
substâncias postas à disposição do público
nos termos do artigo 119.º do
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, e, se 
necessário, propõe que as normas de 
qualidade ambiental estabelecidas no 
anexo I, parte A, da presente diretiva sejam 
revistas nos termos do artigo 294.º do 
Tratado, segundo o calendário constante do 
artigo 16.º, n.º 4, da Diretiva 2000/60/CE. 

7. A Comissão analisa os progressos 
técnicos e científicos, incluindo a 
conclusão das avaliações de risco referidas 
nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 16.º da 
Diretiva 2000/60/CE e as informações 
constantes do registo de substâncias 
registadas nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006, incluindo o potencial 
de emissões difusas resultantes da 
utilização das substâncias em artigos, e,
se necessário, propõe que as NQA 
estabelecidas na parte A do Anexo I da 
presente diretiva sejam revistas nos termos 
do artigo 294.º do Tratado, segundo o 
calendário constante do n.º 4 do artigo 16.º 
da Diretiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

A alteração assegura a utilização de TODAS as informações prestadas no âmbito do REACH 
às autoridades e não apenas as disponibilizadas na base de dados pública, que é mais 
limitada. Um dos objetivos do REACH foi sempre apoiar uma melhor execução das leis da 
UE, melhorando a base de informação.

Alteração 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 3 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A fim de facilitar a execução da 
presente diretiva serão elaboradas 
orientações técnicas para a amostragem 
de biota e monitorização de substâncias, 
ao abrigo do processo de execução
existente da Diretiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

A presente alteração aborda a ausências de métodos normalizados para a amostragem e 
análise de substâncias novas. A elaboração de normas para a amostragem de biota e 
monitorização de cada substância é um processo demorado e dispendioso. No interesse da 
eficiência, da redução de custos e da produção de dados comparáveis, a Comissão deve 
apoiar os Estados-Membros através da publicação de orientações técnicas, ao abrigo do 
processo de execução da Diretiva 2000/60/CE.

Alteração 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 2
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 3 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. A Comissão deve elaborar 
orientações, incluindo especificações 
técnicas sobre a aplicação e 
monitorização das normas de qualidade 
ambiental na matriz correspondente das 
substâncias 2, 5, 15, 20, 23, 28, 34 a 45, a 
fim de facilitar o processo de 
monitorização destas substâncias.

Or. en
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Justificação

Presentemente os métodos analíticos normalizados não abrangem todas as substâncias 
prioritárias existentes, bem como as novas. Desenvolver normas nacionais constitui um 
processo longo e dispendioso. Nesse sentido, a Comissão deve elaborar orientações, a fim de 
assegurar a comparabilidade dos dados de monitorização entre os Estados-Membros.

Alteração 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Controlo das substâncias prioritárias que 
são produtos químicos industriais

1. Relativamente a todas as substâncias 
prioritárias e substâncias perigosas 
prioritárias no âmbito do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 (REACH) e que 
segundo o parecer da Comissão cumprem 
os critérios expostos no artigo 57.º do 
referido regulamento, a Comissão deverá 
solicitar à Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA) [JO inserir data: no 
prazo de um ano após a entrada em vigor 
da diretiva] que prepare dossiers no 
âmbito do n.º 2 do artigo 59.º ou do n.º 1 
do artigo 69 desse regulamento, caso tal 
ainda não tenha sido feito.
2. No caso das substâncias relativamente 
às quais o parecer da Comissão não 
cumpre os critérios do artigo 57.º desse 
regulamento, a Comissão deverá solicitar 
à ECHA [JO inserir data: no prazo de um 
ano após a entrada em vigor da diretiva] 
que prepare dossiers no âmbito do n.º 1 do 
artigo 69 desse regulamento, caso tal 
ainda não tenha sido feito.
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3. Nos casos em que os dados de 
monitorização demonstrarem a 
necessidade de medidas adicionais ao 
nível da UE relativamente a uma 
prioridade existente ou a uma substância 
perigosa prioritária, a fim de assegurar o 
cumprimento da Diretiva 2000/60/CE, a 
Comissão deverá tomar as medidas 
necessárias de acordo com os n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo ou rever uma autorização 
concedida nos termos do n.º 2 do 
artigo 61.º do Regulamento (CE) 
n.º 1907/2006 ou rever uma restrição nos 
termos do n.º 1 do artigo 68.º do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, 
dependendo do que for aplicável.

Or. en

Justificação

Há uma necessidade urgente de alcançar a coerência entre os objetivos da legislação no 
domínio das águas e medidas adequadas de controlo da poluição ao abrigo dos instrumentos 
setoriais. No caso dos produtos químicos industriais, a inclusão de uma substância na lista 
enquanto substância prioritária, ou a evidência de excessos nas normas de qualidade 
ambiental, deve desencadear uma ação de acompanhamento adequada no contexto do 
REACH. Este facto é essencial, a fim de assegurar que são efetivamente tomadas as medidas 
necessárias para alcançar os objetivos da Diretiva-Quadro “Água”, ao mesmo tempo que se 
respeitam as disposições do REACH.

Alteração 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

3-B. É aditado o seguinte artigo:
Artigo 5.º-B

Controlo das substâncias prioritárias que 
são produtos fitofarmacêuticos
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1. Os Estados-Membros deverão rever até 
[JO inserir data: no prazo de um ano após 
a entrada em vigor da diretiva] todas as 
autorizações de produtos que tenham por 
base o Regulamento (CE) n.º 1107/2009 
relativo aos produtos fitofarmacêuticos 
que contêm substâncias prioritárias nos 
termos do artigo 44.º do referido 
regulamento, a fim de assegurar que são 
coerentes com os objetivos da Diretiva 
2000/60/CE. 
2. Os Estados-Membros devem rever as 
respetivas autorizações concedidas a 
produtos fitofarmacêuticos que contêm 
uma substância prioritária existente, 
tendo por base o Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009, ao abrigo do artigo 48.º 
desse regulamento, caso os dados de 
monitorização demonstrarem a 
necessidade de medidas adicionais ao 
nível da UE, a fim de assegurar a 
coerência com os objetivos da Diretiva 
2000/60/CE, no prazo de um ano após a 
publicação dos dados de monitorização.
3. Considera-se que as substâncias 
perigosas prioritárias não satisfazem os 
critérios dos pontos 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 
3.6.5, 3.7.2 ou 3.8.2 do anexo II desse 
regulamento.
4. Considera-se que os excessos das 
normas de qualidade ambiental têm um 
efeito inaceitável para o ambiente, em 
conformidade com a subalínea i), alínea 
e), n.º 3, do artigo 4.º desse Regulamento.

Or. en

Justificação

Há uma necessidade urgente de alcançar a coerência entre os objetivos e as normas de 
qualidade ambiental da legislação no domínio das águas e medidas adequadas de controlo 
da poluição ao abrigo dos instrumentos setoriais legais. No caso dos pesticidas, a inclusão 
na lista de uma substância enquanto substância prioritária deve desencadear uma ação de 
acompanhamento adequada, no contexto do regulamento relativo aos pesticidas. Este facto é 
essencial, a fim de assegurar que são efetivamente tomadas as medidas necessárias para 
cumprir com a diretiva no domínio das águas, ao mesmo tempo que se respeitam as 
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disposições da legislação em matéria de pesticidas.

Alteração 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

3-C. É aditado o seguinte artigo:
Artigo 5.º-C

Controlo das substâncias prioritárias que 
são produtos biocidas

1. Os Estados-Membros ou, no caso de 
uma autorização dada pela União 
Europeia, a Comissão, deverão rever até 
[JO inserir data: um ano após a entrada 
em vigor da diretiva] todas as 
autorizações concedidas tendo por base o 
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 biocidas 1, nos termos de 
artigo 48.º desse regulamento 
relativamente aos produtos biocidas que 
contêm substâncias prioritárias, a fim de 
assegurar que são coerentes com os 
objetivos da Diretiva 2000/60/CE.
2. Os Estados-Membros ou, no caso de 
uma autorização dada pela União 
Europeia, a Comissão, devem rever as 
respetivas autorizações concedidas a uma 
substância prioritária existente, tendo por 
base o Regulamento (CE) n.º 528/2012, ao 
abrigo do artigo 48.º desse regulamento, 
caso os dados de monitorização 
demonstrarem a necessidade de medidas 
adicionais ao nível da UE, a fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
Diretiva 2000/60/CE, no prazo de um ano 
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após a publicação dos dados de 
monitorização.
3. Considera-se que as substâncias 
perigosas prioritárias satisfazem um dos 
critérios de exclusão definidos no n.º 1, do 
artigo 5.º desse regulamento.
4. Considera-se que os excessos das 
normas de qualidade ambiental têm um 
efeito inaceitável para o ambiente, em 
conformidade com a subalínea iv), alínea 
b), n.º 1, do artigo 19.º desse 
Regulamento.
____________________
JO L 167 de 27.6.2012, p. 1.

Or. en

Justificação

Há uma necessidade urgente de alcançar a coerência entre os objetivos e as normas de 
qualidade ambiental da legislação no domínio das águas e medidas adequadas de controlo 
da poluição ao abrigo dos instrumentos sectoriais legais. No caso dos biocidas, a inclusão na 
lista de uma substância enquanto substância prioritária deve desencadear uma ação de 
acompanhamento adequada, no contexto do regulamento relativo aos biocidas. Este facto é 
essencial, a fim de assegurar que são efetivamente tomadas as medidas necessárias para 
cumprir com a diretiva no domínio das águas, ao mesmo tempo que se respeitam as 
disposições da legislação em matéria de biocidas.

Alteração 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

3-D. É aditado o seguinte artigo:
Artigo 5.º-D

Controlo das substâncias prioritárias nas 
emissões industriais

No caso das substâncias prioritárias que 
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se enquadram no âmbito da Diretiva 
2010/75/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 24 de novembro de 2010 
relativa às emissões industriais 
(prevenção e controlo integrados da 
poluição) 1, para as quais o artigo 10.º da 
Diretiva 2000/60/CE prevê a aplicação de 
valores-limite para as emissões e 
controlos de emissões com base nas 
melhores técnicas disponíveis, a Comissão 
deve incluir a consideração dos dados de 
monitorização obtidos nos termos da 
Diretiva 2000/60/CE na sua revisão 
regular da adequação desses valores e 
técnicas. Caso sejam necessárias 
melhorias devem ser tomadas as medidas 
legislativas adequadas nos termos do 
n.º 1, do artigo 73 dessa diretiva.
___________________
JO L 334 de 17.12.10, p. 17.

Or. en

Justificação

Há uma necessidade urgente de alcançar a coerência entre os objetivos da Diretiva-Quadro 
“Água”s e as medidas adequadas de controlo da poluição ao abrigo dos instrumentos 
sectoriais. No caso das emissões industriais, a inclusão na lista de uma substância enquanto 
substância prioritária, bem como os dados de monitorização obtidos, devem desencadear 
uma ação de acompanhamento adequada no contexto da diretiva relativa às emissões 
industriais (IED). Este facto é essencial, a fim de assegurar que são tomadas as medidas 
necessárias para alcançar os objetivos da Diretiva-Quadro “Água”, ao mesmo tempo que se 
respeitam as disposições da IED.

Alteração 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Texto da Comissão Alteração

3-E. É aditado o seguinte artigo:
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Artigo 5.º-E
Controlo das substâncias prioritárias 

usadas como medicamentos
1. No caso das substâncias prioritárias 
que se enquadram no âmbito da Diretiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 6 de novembro de 2001 que 
estabelece um código comunitário relativo 
aos medicamentos para uso humano1, os 
Estados-Membros devem avaliar no prazo 
de um ano após a entrada em vigor desta 
diretiva se o resumo das características do 
produto, bem como o folheto informativo 
para o paciente sensibilizam o suficiente, 
ao ponto de contribuírem de forma eficaz 
para que sejam alcançados os objetivos da 
presente diretiva. No caso das substâncias 
prioritárias que se enquadram no âmbito 
do Regulamento (CE) n.º 726/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 31 
de março de 2004 que estabelece 
procedimentos comunitários de 
autorização e de fiscalização de 
medicamentos para uso humano e 
veterinário e que institui uma Agência 
Europeia de Medicamentos2, a Comissão, 
com base num parecer da Agência 
Europeia de Medicamentos, deve avaliar 
no prazo do um ano após a entrada em 
vigor desta diretiva se o resumo das 
características do produto, bem como o 
folheto informativo para o paciente 
sensibilizam o suficiente, ao ponto de 
contribuírem de forma eficaz para que 
sejam alcançados os objetivos da presente 
diretiva. A fim de assegurar a 
transparência, as avaliações de risco 
ambiental das substâncias prioritárias 
devem ser disponibilizadas ao público, no 
contexto da legislação farmacêutica.
2. Os Estados-Membros - ou, no caso de 
uma autorização dada pela União 
Europeia, a Comissão - devem rever as 
respetivas autorizações concedidas a 
substâncias farmacêuticas ou produtos 
que contêm uma substância prioritária 
existente, caso os dados de monitorização 
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demonstrem a necessidade de medidas 
adicionais ao nível da UE, a fim de 
assegurar a coerência com os objetivos da 
Diretiva 2000/60/CE, no prazo de um ano 
após a publicação dos dados de 
monitorização.
3. No caso das substâncias prioritárias 
que se enquadram no âmbito da Diretiva 
2001/83/CE ou do Regulamento (CE) 
n.º 726/2004, a Comissão deverá 
incentivar os Estados-Membros a 
considerar tornar os produtos que as 
contêm sujeitos a prescrição.
4. Os Estados-Membros devem informar a 
Comissão no prazo de um ano após a 
entrada em vigor da presente diretiva, 
acerca da existência de sistemas de 
recolha adequados para medicamentos 
não utilizados ou cujo prazo de validade 
caducou, de acordo com o artigo 127.º-B 
da Diretiva 2001/83/CE.
______________
1 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67.
2 JO L 136 de 30.4.2004, p. 1.

Or. en

Justificação

Há uma necessidade urgente de alcançar a coerência entre os objetivos e as normas de 
qualidade ambiental da legislação no domínio das águas e medidas adequadas de controlo 
da poluição ao abrigo dos instrumentos setoriais legais. No caso dos medicamentos, a 
inclusão na lista de uma substância enquanto substância prioritária deve desencadear uma 
ação de acompanhamento adequada, no contexto do regulamento relativo aos medicamentos. 
Este facto é essencial, a fim de assegurar que são efetivamente tomadas as medidas 
necessárias para cumprir com a diretiva no domínio das águas, ao mesmo tempo que se 
respeitam as disposições da legislação em matéria de medicamentos.

Alteração 88
Andrea Zanoni

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

Texto da Comissão Alteração

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

Medidas de controlo
1. Para as substâncias identificadas como 
substâncias prioritárias e como 
substâncias perigosas prioritárias nos 
termos da presente Diretiva, a Comissão 
assegura a adoção de medidas de 
controlo, nos termos da legislação da 
União Europeia em vigor, de acordo com 
as disposições dos números seguintes.
2. Para todas as substâncias perigosas 
primárias abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006, a Comissão Europeia 
solicitará à Agência Europeia dos 
Produtos Químicos (ECHA), no prazo de 
três meses a partir da data de entrada em 
vigor da presente Diretiva, que prepare 
um dossier nos termos do anexo XV, a fim 
de incluir as referidas substâncias na lista 
de substâncias candidatas.
3. A fim de reduzir as emissões produzidas 
por instalações sujeitas às obrigações 
decorrentes da Diretiva 2010/75/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 24 
de novembro de 2010 relativa às emissões 
industriais (prevenção e controlo 
integrados da poluição)1, nos casos em 
que os níveis das emissões produzidas 
com a adoção das melhores tecnologias 
disponíveis não forem suficientes para 
atingir os padrões de qualidade 
ambiental, a Comissão garante que serão 
adotadas medidas adequadas, que serão 
claramente integradas nos documentos de 
referência BREF.
4. Para as substâncias identificadas como 
substâncias perigosas primárias nos 
termos da presente diretiva e abrangidas 
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pelo âmbito de aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 528/2012, a Comissão garantirá 
que serão adotadas as medidas de 
controlo adequadas previstas na 
regulamentação da União Europeia em 
vigor. Mais concretamente:
a) Até 31 de dezembro de 2019 a 
Comissão garantirá que todas as 
autorizações emitidas na União Europeia 
para as substâncias ativas serão revistas 
com base no artigo 15.º do Regulamento 
(CE) n.º 528/2012.
b) Até 31 de dezembro de 2019 a 
Comissão garantirá que estas substâncias 
passam a estar sujeitas aos critérios de 
exclusão referidos no artigo 5.º e não 
poderão ser aprovadas, salvo nas 
condições previstas no n.º 2, alínea a) do 
referido artigo.
c) Até 2019, os Estados-Membros
adotarão medidas de salvaguarda nos 
termos do n.º 7 do artigo 2.º do referido 
regulamento.
5. Para as substâncias identificadas como 
prioritárias e como perigosas prioritárias 
nos termos da presente Diretiva e 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009, os 
Estados-Membros e a Comissão Europeia 
garantem que serão adotadas as medidas 
de controlo previstas no referido 
regulamento. Mais concretamente:
a) Cada caso de introdução no mercado 
de uma substância prioritária deve 
implicar uma nova avaliação e a 
renovação da aprovação da substância em 
causa no prazo de 12 meses, a fim de 
garantir que as emissões para as águas 
serão gradualmente reduzidas.
b) Para as substâncias perigosas 
prioritárias, a nova avaliação deve 
garantir que a substância será substituída 
por outros sistemas de combate aos 
organismos prejudiciais. Se esses sistemas 
não forem ainda suficientemente eficazes, 
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só pode ser considerada a possibilidade de 
uma autorização provisória para os 
sistemas fechados que não produzam 
emissões detetáveis para o ar, as águas ou 
o solo.
c) A partir de 1 de janeiro de 2020, todos 
os diplomas de aprovação de pesticidas 
identificados como substâncias perigosas 
prioritárias serão revogados e não será 
adotada nenhuma aprovação nova para 
as referidas substâncias a partir dessa 
data.
____________________
1 JO L 334 de 17.12.2010, p.17.

Or. it

Justificação

A Diretiva 2000/60/CE obriga a Comissão a propor medidas para reduzir as emissões de 
substâncias prioritárias e para eliminar as emissões das substâncias perigosas prioritárias. 
Para este efeito, é oportuno e economicamente eficiente utilizar os instrumentos 
regulamentares já em vigor na UE: o REACH, a diretiva relativa às emissões industriais e as 
normas relativas a produtos biocidas e pesticidas. Estes instrumentos garantem a igualdade 
de condições à indústria, reduzindo os encargos dos Estados-Membros e os custos dos 
utilizadores.

Alteração 89
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, de 
acordo com a Diretiva 2000/60/CE, a 
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Comissão deve assegurar que são tomadas 
as medidas de controlo previstas ao abrigo 
da legislação aplicável da União 
Europeia, entre as quais:
a) No caso das substâncias que se 
enquadram no âmbito do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006, a Comissão Europeia, 
de acordo com a alínea f) do artigo 57.º 
desse regulamento, deve solicitar à 
Agência Europeia dos Produtos Químicos 
(ECHA) que prepare um dossier para 
possível inclusão da substância no anexo 
XIV. O dossier pode estar limitado a uma 
referência numa entrada do anexo I da 
presente diretiva.
b) No caso das substâncias prioritárias e 
substâncias perigosas prioritárias cujo 
risco advém sobretudo das emissões de 
artigos importados, a Comissão Europeia 
deverá apresentar uma restrição, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 68.º 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 que as emissões nas águas 
são gradualmente reduzidas.
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) A partir de 1 de janeiro de 2020, todas 
as autorizações de pesticidas identificados 
como substâncias perigosas prioritárias 
devem ser retiradas, não devendo ser 
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concedidas novas autorizações com efeito 
a partir dessa mesma data. 
3. No caso das substâncias identificadas 
como substâncias prioritárias ou como 
substâncias perigosas prioritárias, de 
acordo com a presente diretiva, que 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 
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 n.º 2 
do artigo 5.º desse regulamento.

_____________________

1 JO L 167 de 27.6.2012, p. 1.

Or. en

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 90
Christofer Fjellner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 3-A (novo)
Diretiva 2008/105/CE 
Artigo 7 – n.os 2-A, 2-B, 2-C e 2-D (novos)

Texto da Comissão Alteração

3-A Ao artigo 7.º são aditados os seguintes 
números:
«2-A. No caso das substâncias perigosas 
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prioritárias incluídas no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE e que continuam a 
ser fabricadas na UE ou a ser importadas 
para a UE, a Comissão deve elaborar 
propostas legislativas, no prazo de 18 
meses após a sua inclusão, que assegurem 
a eliminação gradual do fabrico, da 
comercialização e da utilização, entre 
outros, através da autorização ou 
restrição do fabrico, colocação no 
mercado e utilização nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, da 
autorização de substâncias ativas no 
âmbito do regulamento relativo aos 
produtos fitofarmacêuticos e do 
regulamento relativo aos biocidas ou 
outras medidas relevantes.
2-B. No caso das substâncias perigosas 
prioritárias incluídas no anexo X da 
Diretiva 2000/60/CE e que continuam a 
ser fabricadas na UE ou a ser importadas 
para a UE e em relação às quais ainda 
não foi alcançado um controlo adequado 
dos riscos para o meio aquático, a 
Comissão deve elaborar propostas 
legislativas, no prazo de 18 meses após a 
sua inclusão, que assegurem a redução 
gradual da poluição, se necessário, entre 
outros, através da autorização ou 
restrição do fabrico, colocação no 
mercado e utilização nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, da 
autorização de substâncias ativas no 
âmbito do Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009 ou 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, ou outras medidas 
relevantes.
2-C. A Comissão deve proceder a uma
revisão até 1 de dezembro de 2013, a fim 
de propor alterações, se necessário, para 
novas ações conjuntas e para o reforço 
das ligações entre a Diretiva 2000/60/CE 
e outros atos legislativos relevantes de 
proteção do meio aquático.
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2-D. A Comissão deve proceder a uma 
revisão até 1 de dezembro de 2013, a fim 
de propor alterações à presente diretiva, 
se necessário, com o objetivo de abordar 
os riscos colocados pelos efeitos da 
combinação de substâncias.»

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

Or. en

Alteração 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 3-A (novo)
Diretiva 2008/105/CE 
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É inserido o seguinte artigo 7.º-A:
«Artigo 7.º-A
Coordenação

1. A Comissão deve assegurar um nível 
elevado de coordenação entre o comité 
criado pelo n.º 1 do artigo 21.º da Diretiva 
2000/60/CE e os comités e organismos 
criados no âmbito de qualquer outra 
legislação incluída no anexo II existente 
na União, relativa à avaliação, análise, 
autorização ou outra revisão de 
substâncias ou grupos de substâncias 
mutuamente relevantes.
2. Essa coordenação deve assegurar uma 
avaliação adequada do risco para o meio 
aquático, ou por intermédio deste, a fim 
de atingir os objetivos definidos no âmbito 
do artigo 4.º da Diretiva 2000/60/CE e a 
introdução de medidas e controlos sobre 
as descargas, emissões e perdas de 
substâncias, a fim de mitigar esses riscos 
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nos termos da legislação incluída no 
anexo II.
3. As substâncias ou grupo de substâncias 
relativamente às quais foi identificado um 
risco significativo para o meio aquático, 
ou por intermédio deste, ou tenham sido 
identificadas medidas ou relativamente às 
quais foram introduzidos controlos sobre 
as descargas, emissões e perdas referidas 
no n.º 2 serão disponibilizadas ao público 
por meio eletrónico.
4. A Comissão tem poderes para adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 10.º, no que diz respeito à 
coordenação referida no n.º 1.»

Or. en

(Consultar alteração 222 do anexo II-A (novo))

Alteração 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 

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 
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justifique.» justifique. Com base em dados científicos, 
a revisão periódica deve prever a 
possibilidade de adaptar as normas de 
qualidade aplicáveis às substâncias 
incluídas na lista ou de eliminá-las da 
lista. Se a revisão revelar que uma 
substância, que figura como substância 
prioritária no anexo X da Diretiva 
2000/60/CE, não representa qualquer 
risco significativo para o meio aquático, 
em conformidade com o artigo 16.º, n.º 2, 
a Comissão deve propor a eliminação da 
substância do anexo X.»

Or. de

Alteração 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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 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, ou a suprimir determinadas 
substâncias prioritárias do anexo X, se 
necessário.

Or. en
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Justificação

A revisão da lista de substâncias prioritárias deve também permitir a possibilidade de excluir 
substâncias da lista, se tal for justificado.

Alteração 94
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 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. Deve ser integrado um grau de 
incerteza associado à mistura de 100, ao 
determinar o valor das normas de 
qualidade ambiental para substâncias 
individuais.

Or. en

Justificação

Adicionar um fator de incerteza extra é a forma mais pragmática de considerar os efeitos das 
misturas, perante a ausência de conhecimentos concretos acerca da composição exata da 
mistura. Os atuais fatores de incerteza não tomam em consideração a toxicidade das misturas 
e a definição de normas de qualidade para substâncias individualmente não faz sentido no 
contexto das misturas ambientais complexas existentes na vida real.
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Alteração 95
Carl Schlyter

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 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 definir as normas de 
qualidade ambiental, a Comissão deve 
tomar em consideração os efeitos da 
combinação de substâncias.

Or. en

Justificação

De momento, são definidas normas de qualidade ambiental para substâncias prioritárias 
numa base individual - como se qualquer uma dessas substâncias fosse a única substância 
presente na água. Contudo, na maior parte do tempo irão estar presentes várias substâncias 
na água em simultâneo, o que pode provocar efeitos cumulativos ou sinergéticos. Os efeitos 
dessa combinação devem ser considerados ao definir as normas de qualidade ambiental, 
caso contrário o risco das referidas normas não será suficientemente protetor.

Alteração 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc
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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 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 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. O presente relatório examina 
as medidas adotadas ao nível da União e 
nos Estados-Membros e avalia se essas 
medidas permitem alcançar as normas de 
qualidade definidas para as substâncias 
prioritárias ou o objetivo de cessação no 
caso das substâncias perigosas 
prioritárias. Se necessário, a Comissão 
fará acompanhar o relatório de propostas 
relevantes sobre medidas concretas que 
visem o cumprimento das normas de 
qualidade e do objetivo de cessação e dos 
calendários intermédios. O primeiro 
exame e avaliação das medidas serão 
apresentados ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho até 31 de dezembro de 2013.

Or. en

Alteração 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi
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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 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 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. O relatório e quaisquer 
propostas relevantes deverão documentar 
e sempre que necessário assegurar a 
coerência de quaisquer autorizações e 
avaliações existentes, 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. A Comissão 
deverá elaborar um documento de 
orientação que defina procedimentos 
transparentes e critérios coerentes a usar 
na identificação de substâncias perigosas 
prioritárias.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar a coerência com as autorizações e avaliações existentes, de acordo 
com a legislação específica para o setor. A seleção de substâncias perigosas prioritárias deve 
ser feita seguindo procedimentos e critérios claros e transparentes, no cumprimento da 
legislação específica para o setor e envolvendo todos os especialistas e partes relevantes, tal 
como é definido no n.º 5 do artigo 16.º da Diretiva 2000/60/CE.
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Alteração 98
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deverá definir critérios para a 
seleção de substâncias perigosas 
prioritárias que:
- Se baseiem nos critérios que definem a 
persistência, bioacumulação e toxicidade 
na água e sedimentos, contidos na 
respetiva legislação comunitária, na 
legislação comunitária específica para as 
substâncias, se for esse o caso, ou em 
acordos internacionais relevantes; e
- Exijam a apresentação de provas da 
monitorização da grande exposição 
ambiental - incluindo as conclusões da 
monitorização em, pelo menos, 10 
Estados-Membros e em que, pelo menos, 
5% das amostras em, pelo menos, 5 
Estados-Membros apresentem níveis que 
possam suscitar preocupação 
ecotoxicológica.

Or. en

Justificação

O procedimento de seleção de substâncias perigosas prioritárias deve assegurar a plena 
coerência com a legislação específica relativa às substâncias, aquando da definição das 
propriedades das PBT. Além disso, dado que as consequências da inclusão na lista de 
substâncias perigosas prioritárias são significativas é necessário comprovar a genuína 
relevância para a UE e a sua grande exposição.

Alteração 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deverá apresentar provas da 
relevância na UE e da relevância 
ecotoxicológica ao identificar substâncias 
perigosas prioritárias. A Comissão deverá 
definir os critérios de seleção das 
substâncias perigosas prioritárias que 
devem tomar em consideração os critérios 
que definem a persistência, 
bioacumulação e toxicidade na água e 
sedimentos, contidos na respetiva 
legislação a UE, na legislação 
comunitária específica para as 
substâncias, se for esse o caso, ou em 
acordos internacionais relevantes.

Or. en

Justificação

A seleção das substâncias perigosas prioritárias deverá basear-se na legislação relevante 
(por ex., REACH, no domínio dos pesticidas e dos biocidas), legislação-quadro ou em 
acordos internacionais que definam os níveis de toxicidade e exposição.

Alteração 100
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

As substâncias incluídas na lista de 
vigilância, de acordo com o artigo 8.º-B, 
relativamente às quais após 12 meses de 
monitorização existam conclusões em,
pelo menos, 10 Estados-Membros e em
que, pelo menos, 5% das amostras em, 
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pelo menos, 5 Estados-Membros
apresentem níveis que possam suscitar 
preocupação ecotoxicológica, devem ser 
consideradas para possível identificação 
como substâncias prioritárias ou 
substâncias perigosas prioritárias.

Or. en

Justificação

As substâncias incluídas na lista de vigilância relativamente às quais a relevância genuína 
para a UE e a sua grande exposição esteja comprovada devem ser consideradas para 
possível identificação como substâncias prioritárias ou substâncias perigosas prioritárias.

Alteração 101
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Apresentar, nos planos de gestão de 
bacia hidrográfica elaborados em 
conformidade com o artigo 13.º da 
Diretiva 2000/60/CE, os dados relativos ao 
estado químico dessas substâncias 
separadamente dos dados correspondentes 
às restantes substâncias, sem prejuízo do 
exigido no anexo V, ponto 1.4.3, da mesma 
diretiva no que respeita à apresentação do 
estado químico geral; e/ou

a) Apresentar, nos planos de gestão de 
bacia hidrográfica elaborados em 
conformidade com o artigo 13.º da 
Diretiva 2000/60/CE, os dados relativos ao 
estado químico dessas substâncias, bem 
como dos dados correspondentes às 
restantes substâncias separadamente, sem 
prejuízo do exigido no anexo V, 
ponto 1.4.3, da mesma diretiva no que 
respeita à apresentação do estado químico 
geral; e/ou

Or. en

Justificação

Deve ser possível não só demonstrar em separado a informação do estado químico das 
substâncias muito disseminadas que possuam características de persistência, bioacumulação 
e toxicidade, mas também das restantes substâncias, a fim de poder demonstrar os progressos 
realizados nomeadamente em relação a essas substâncias. Este facto não prejudica a 
obrigação de demonstrar igualmente o estado químico geral, nos termos do ponto 1.4.3 do 
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anexo V.

Alteração 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-A – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Apresentar, nos planos de gestão de 
bacia hidrográfica elaborados em 
conformidade com o artigo 13.º da 
Diretiva 2000/60/CE, os dados relativos ao 
estado químico dessas substâncias 
separadamente dos dados correspondentes 
às restantes substâncias, sem prejuízo do 
exigido no anexo V, ponto 1.4.3, da mesma 
diretiva no que respeita à apresentação do 
estado químico geral; e/ou

a) Disponibilizar, na representação sobre 
a distância em relação ao objetivo, mapas 
adicionais que apresentam, nos planos de 
gestão de bacia hidrográfica elaborados em 
conformidade com o artigo 13.º da 
Diretiva 2000/60/CE, os dados relativos ao 
estado químico dessas substâncias 
separadamente dos dados correspondentes 
às restantes substâncias, sem prejuízo do 
exigido no anexo V, ponto 1.4.3, da mesma 
diretiva no que respeita à apresentação do 
estado químico geral; e/ou

Or. de

Justificação

Devido ao princípio «mau estado num ponto, maus estados em todos os pontos», é possível 
cobrir as substâncias que requerem uma ação ao nível da UE. Por conseguinte, devem ser 
elaborados mapas adicionais que apresentem o estado químico de cada uma dessas 
substâncias, nas quais se identificaram as violações das normas de qualidade ambiental, 
podendo, no entanto, não ser possível continuar a reduzi-las suficientemente, nem a nível 
nacional, nem a nível da UE. Para estes mapas, é proposta uma representação sobre a 
distância em relação ao objetivo.

Alteração 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 5
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-A – n.º 1 – alínea b)
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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 
pode ser realizada apenas uma vez por 
ciclo de planeamento, caso não se registe 
qualquer aumento na concentração e 
tendência destas substâncias durante os 
primeiros 6 anos.

Or. en

Justificação

Tendo em vista a redução dos custos significativos de monitorização, os Estados-Membros
devem poder reduzir ainda mais a monitorização de substâncias nos casos em que não tenha 
sido registado qualquer aumento na concentração ou tendência durante os primeiros 6 anos.

Alteração 104
Holger Krahmer

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

Texto da Comissão Alteração

Lista de substâncias sob vigilância Lista de substâncias sob monitorização
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. en
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Justificação

Por uma questão de clareza, o mecanismo proposto deve chamar-se lista de monitorização, 
em vez de lista de vigilância, para que a sua função seja precisa, evitando interpretações 
erradas e publicidade negativa para as substâncias incluídas na lista. A expressão «Lista de 
Vigilância» dá a falsa impressão de que as substâncias incluídas na lista representam um 
risco significativo para o ambiente, ao nível da UE. Este poderá não ser o caso em relação a 
todas as substâncias incluídas na lista de monitorização.

Alteração 105
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão elaborar uma lista de 
vigilância das substâncias relativamente às 
quais devam ser recolhidos, em toda a 
União, dados de monitorização destinados 
a servirem de base a futuros exercícios de 
estabelecimento de prioridades em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 2, da 
Diretiva 2000/60/CE.

Compete à Comissão, consultando os 
Estados-Membros e as partes envolvidas,
elaborar uma lista de vigilância das 
substâncias relativamente às quais devam 
ser recolhidos, em toda a União, dados de 
monitorização destinados a servirem de 
base a futuros exercícios de 
estabelecimento de prioridades em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 2, da 
Diretiva 2000/60/CE. A seleção de 
substâncias a serem incluídas na lista de 
vigilância, incluindo a primeira lista de 
vigilância, deverá basear-se em critérios 
científicos objetivos, de acordo o disposto 
no presente artigo.

Or. en

Justificação

É necessário evitar incorrer em custos decorrentes de monitorizações potencialmente 
desnecessárias e assegurar que os dados recolhidos podem ser utilizados no processo de 
estabelecimento de prioridades. É, portanto, necessário um processo de seleção realizado por 
peritos científicos, com base em critérios objetivos, para assegurar que as substâncias 
consideradas para inclusão na primeira lista de vigilância resultam de um processo de 
seleção sólido.
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Alteração 106
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão elaborar uma lista de 
vigilância das substâncias relativamente às 
quais devam ser recolhidos, em toda a 
União, dados de monitorização destinados 
a servirem de base a futuros exercícios de 
estabelecimento de prioridades em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 2, da 
Diretiva 2000/60/CE.

Compete à Comissão, em colaboração 
com todas as partes relevantes, elaborar 
uma lista de vigilância das substâncias 
relativamente às quais devam ser 
recolhidos, em toda a União, dados de 
monitorização destinados a servirem de 
base, juntamente com os dados de 
monitorização de programas nos termos 
dos artigos 5.º e 8.º da 
Diretiva 2000/60/CE, a futuros exercícios 
de estabelecimento de prioridades em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 2, da 
Diretiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

Tal como foi dito anteriormente, o artigo 5.º e o artigo 8.º da Diretiva 2000/60/CE já prestam 
informações valiosas sobre o estado químico e ecológico das águas da UE, como resultado 
da cooperação entre os Estados-Membros e as partes, que podem ser utilizadas para fins da 
lista de vigilância.

Alteração 107
Erik Bánki

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

Texto da Comissão Alteração

Compete à Comissão elaborar uma lista de Compete à Comissão elaborar uma lista de 
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vigilância das substâncias relativamente às 
quais devam ser recolhidos, em toda a 
União, dados de monitorização destinados 
a servirem de base a futuros exercícios de 
estabelecimento de prioridades em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 2, da 
Diretiva 2000/60/CE.

vigilância das substâncias relativamente às 
quais devam ser recolhidos dados de 
monitorização destinados a servirem de 
base a futuros exercícios de 
estabelecimento de prioridades em 
conformidade com o artigo 16.º, n.º 2, da 
Diretiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

A execução da lista de vigilância constituirá um fator adicional que implica custos, pelo que 
a execução voluntária é mais apropriada nesta fase. A proposta da Comissão de inclusão de 
10 substâncias na lista de vigilância implica um custo elevado para os Estados-Membros. É 
bastante mais apropriado iniciar com um número inferior de substâncias que pode ser 
ajustado posteriormente na fase de execução.

Alteração 108
Julie Girling

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 

Essa lista nunca deve conter mais de 25 
substâncias, e deve indicar a matriz para a 
monitorização de cada substância. As 
substâncias devem ser selecionadas de 
acordo com critérios transparentes e 
objetivos entre os poluentes emergentes e
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 e em relação às quais os 
dados de monitorização 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 
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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.

prioridades realizado no contexto da 
preparação 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 e presença 
natural no ambiente e efeitos das 
substâncias, incluindo os resultados de 
uma avaliação de risco sólida com base 
em metodologias validadas e amplamente 
aceites, bem como em dados científicos 
resultantes dos estudos mais avançados, 
tomando em consideração o progresso 
técnico e científico e as orientações 
estabelecidas internacionalmente (como 
as da OCDE e BPL), 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.

Or. en

Justificação

Apenas as substâncias individuais devem ser monitorizadas com base nas suas propriedades 
físico-químicas únicas. A seleção de substâncias deve ser feita de acordo com critérios 
objetivos e transparentes. O objetivo da lista de vigilância é obter conhecimentos acerca das 
substâncias que não são monitorizadas de forma rotineira, pelo que deve ser incluída uma 
referência aos poluentes emergentes. Os dados existentes gerados na preparação da presente 
proposta devem ser usados para elaborar a primeira lista de vigilância. É importante avaliar 
o risco que as substâncias representam de acordo com as normas mais rigorosas, utilizando 
métodos de recolha de dados harmonizados.

Alteração 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Alteração 110
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
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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 deve conter pelo menos 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 dada 
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 
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

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 tomados em consideração 
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os dados de monitorização existentes, bem como os novos resultados científicos. É 
apropriado usar os dados existentes gerados na preparação da presente proposta.

Alteração 111
Liam Aylward

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 e em relação às quais 
os dados de monitorização 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 
preparação 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 
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.
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Or. en

Justificação

A qualidade dos dados de monitorização existentes é frequentemente variável e a obtenção de 
dados de monitorização de boa qualidade é essencial para fundamentar os futuros exercícios 
de estabelecimento de prioridades. Dado que os recursos afetos aos programas de 
monitorização são limitados, estes devem incidir nos compostos em relação aos quais se 
verifica uma patente falta de dados. É apropriado utilizar os dados existentes gerados na 
preparação da presente proposta que podem ser relevantes para fins de seleção de 
substâncias a incluir na primeira lista de vigilância.

Alteração 112
Carl Schlyter

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) 

Essa lista deve conter pelo menos 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 
propriedades físico-químicas e 
toxicológicas, dimensão das partículas,
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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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. en

Justificação

Na seleção de substâncias a incluir na lista de prioridades, a Comissão deve igualmente ter 
em conta as propriedades físico-químicas e toxicológicas, bem como a dimensão das 
partículas.

Alteração 113
Sabine Wils

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 deve conter pelo menos 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, propriedades intrínsecas, 
dimensão das partículas, concentrações no 
ambiente e efeitos das substâncias, 
incluindo os obtidos em conformidade com 
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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.

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.

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia iniciou a sua seleção com uma lista de 2000 substâncias químicas, o 
que ilustra a dimensão do problema para o ecossistema e fornecimento de água europeu. 
Devem ser recolhidos mais dados de monitorização em relação a um número superior de 
poluentes relevantes.

Alteração 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 

Essa lista nunca deve conter mais de 25 
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, e 
para as quais sejam necessários dados de 
monitorização de elevada qualidade, bem 
como dados relativos aos efeitos 
ecotoxicológicos para as avaliações de 
riscos. Ao selecionar as substâncias para a 
lista, a Comissão deve ter em conta todos 
os dados científicos disponíveis,
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 
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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.

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.

Or. de

Alteração 115
Oreste Rossi

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 

Essa lista nunca deve conter mais de 25 
substâncias e deve indicar a matriz para a 
monitorização de cada substância. As 
substâncias devem ser selecionadas, de 
acordo com um procedimento técnico,
entre aquelas para as quais se disponha de 
dados cientificamente relevantes
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 
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Regulamento (CE) n.º 1907/2006 e o 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

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. it

Alteração 116
Erik Bánki

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 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 
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
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Justificação

A execução da lista de vigilância constituirá um fator adicional que implica custos, pelo que 
a execução voluntária é mais apropriada nesta fase. A proposta da Comissão de inclusão de 
25 substâncias na lista de vigilância implica um custo elevado para os Estados-Membros. É 
bastante mais apropriado iniciar com um número inferior de substâncias que pode ser 
ajustado posteriormente na fase de execução.

Alteração 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 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 
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.
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Or. en

Justificação

A lista de vigilância proposta que inclui até 25 substâncias irá representar custos e encargos 
administrativos adicionais. Os Estados-Membros são obrigados a fornecer dados analíticos 
relativos a estas substâncias, pelo menos uma vez por ano. Dependendo das substâncias 
selecionadas é provável que tenham de ser desenvolvidos e implementados métodos 
analíticos. Assim, o número de substâncias deve ser limitado a 10.

Alteração 118
Kārlis Šadurskis

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 

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 
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 
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Conselho. Conselho.

Or. en

Justificação

O número máximo de substâncias incluídas na lista de vigilância deve ser reduzido, a fim de 
assegurar proporcionalidade em comparação com o número de substâncias prioritárias. Esta 
situação serviria igualmente para encorajar mais Estados-Membros a participar na 
monitorização das substâncias incluídas na lista de vigilância.

Alteração 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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) 

Essa lista nunca deve conter mais de 25
substâncias ou grupos de substâncias e 
deve indicar a matriz para a monitorização 
e o método de análise recomendado 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) 
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n.º 1107/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

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

Or. en

Justificação

A presente alteração aborda a ausência de métodos normalizados para a amostragem e 
análise de substâncias novas. A elaboração de normas para a amostragem de biota e 
monitorização de cada substância é um processo demorado e dispendioso. No interesse da 
eficiência, da redução de custos e da produção de dados comparáveis, a Comissão deve 
apoiar os Estados-Membros através da publicação de orientações técnicas, ao abrigo do 
processo de execução da Diretiva 2000/60/CE.

Alteração 120
Vladko Todorov Panayotov

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 

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, de acordo com critérios 
transparentes e objetivos, 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 
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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.

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.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa prever expressamente na diretiva que a seleção de substâncias 
candidatas à inclusão na lista de vigilância deve ser feita de acordo com critérios objetivos e 
transparentes, a fim de evitar despesas com a monitorização desnecessária de substâncias 
que não representam um risco para o meio aquático.

Alteração 121
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE 
Artigo 8-B – parágrafo 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. A Comissão deve definir um 
procedimento técnico transparente e 
critérios relevantes relativos à elaboração 
da lista de referência referida no n.º 1 do 
presente artigo e devem ser concedidos à 
Comissão poderes para adotar atos 
delegados, em conformidade com o 
artigo 10.º, no que respeita à inclusão e 
supressão de substâncias da lista de 
vigilância referida no n.º 1 do presente 
artigo. A lista de vigilância deve ser válida 
por um período máximo de dois anos a 
contar da data da sua adoção ou até que 
seja elaborada uma nova lista por parte 
da Comissão, caso tal aconteça antes do 
final do período de dois anos.
No exercício dos poderes que lhe são 
conferidos pelo presente número , a 
Comissão deverá assegurar que são 
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tomadas em consideração as 
recomendações mencionadas no n.º 5 do 
artigo 16.º da Diretiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

O período de validade da lista de vigilância não deve ser indeterminado, por forma a 
aperfeiçoar o seu caráter dinâmico e a acentuar o facto de as substâncias não deverem 
permanecer na lista durante mais tempo do que o necessário. Deve ser criado um processo 
plenamente transparente e justificado de inclusão ou supressão de substâncias da lista. O 
n.º 5 do artigo 16 da Diretiva 2000/60/CE visa reforçar o diálogo entre a Comissão Europeia 
e as partes envolvidas no processo de execução.

Alteração 122
Oreste Rossi

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 à inclusão e à remoção de 
substâncias na lista de vigilância referida 
no n.º 1 do presente artigo.

Or. it

Alteração 123
Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE 
Artigo 8-B – n.º 2
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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 ao preenchimento da lista de 
vigilância referida no n.º 1 do presente 
artigo.

Or. it

Alteração 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE 
Artigo 8-B – parágrafo 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 à elaboração da lista de vigilância 
referida no n.º 1 do presente artigo. A 
Comissão deve definir os critérios e 
procedimentos de supressão da lista de 
vigilância de qualquer substância 
relativamente à qual não existam provas 
ou relevância suficientes ao nível da UE 
ou ao nível ecotoxicológico.

Or. en

Justificação

Tendo em vista uma utilização eficiente e eficaz dos fundos públicos, devem ser de imediato 
suprimidas da lista de vigilância as substâncias cujos resultados de monitorização 
demonstrem a inexistência de relevância ambiental ao nível da UE.

Alteração 125
Vladko Todorov Panayotov
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – parágrafo 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 à elaboração da lista de vigilância 
referida no n.º 1 do presente artigo, assim 
como especificações técnicas para a 
monitorização das substâncias na lista de 
vigilância. Ao preparar atos delegados, a 
Comissão deve tomar em consideração as 
recomendações das partes mencionadas 
no artigo 16.º, n.º 5, da Diretiva 
2000/60/CE. A lista de vigilância deve ter 
uma validade de quatro anos a contar da 
data da sua adoção, ou até à elaboração 
de uma nova lista pela Comissão.

Or. en

Justificação

Desta forma é possível assegurar que todas as partes visadas conseguem participar de forma 
eficaz, de acordo com o artigo 16.º, n.º 5, da Diretiva 2000/60/CE, durante o processo que 
conduz à elaboração da lista de vigilância por parte da Comissão Europeia.

Alteração 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

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

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

respeita à elaboração da lista de vigilância
referida no n.º 1 do presente artigo. A lista 
de vigilância deve ter uma validade de 
quatro anos ou até à elaboração de uma 
nova lista pela Comissão.

Or. en

Alteração 127
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

No exercício dos poderes referidos no 
ponto anterior, a Comissão define um 
procedimento técnico transparente, bem 
como os critérios pertinentes para a 
inclusão e a remoção de substâncias na 
lista de vigilância referida no n.º 1 do 
presente artigo; tem igualmente em 
consideração as recomendações referidas 
no artigo 16.º, n.º 5 da Diretiva 
2000/60/CE.

Or. it

Alteração 128
Rebecca Taylor

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

Texto da Comissão Alteração

2-A A Comissão, no prazo de 12 meses 
após a adoção da presente diretiva, deve 
proceder a uma avaliação científica das 
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seguintes substâncias, a fim de verificar 
se estas são elegíveis para inclusão numa 
lista de vigilância:
i) diclofenac;
ii) 17β-estradiol;
iii) 17α-etinilestradiol.
A Comissão é assistida pelo comité 
instituído pelo artigo 21.º, n.º 1, da 
Diretiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

A lista de substâncias prioritárias que faz parte da proposta da Comissão inclui três 
substâncias medicamentosas. A ameaça que estas substâncias representam continua a ser 
pouco clara e a ser alvo de debate, apesar de existir preocupação suficiente para que sejam 
consideradas prioritárias para possível inclusão na lista de vigilância. A Comissão deve dar 
prioridade à avaliação científica destas substâncias, tendo em conta o potencial impacto 
económico e social, sendo assistida pelo comité instituído pelo artigo 21.º, n.º 1, da Diretiva 
2000/60/CE.

Alteração 129
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – parágrafo 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 que tenham passado 12 meses 
após a entrada em vigor da presente 
diretiva, tendo em conta as 
recomendações de peritos, de acordo com 
o supramencionado n.º 5 do artigo 16.º da 
Diretiva 2000/60/CE.

Or. en
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Justificação

De acordo com o n.º 5 do artigo 16.º da Diretiva 2000/60/CE, ao preparar a revisão das 
normas de qualidade ambiental e a proposta da Diretiva-Quadro “Água”, a Comissão deve 
ter em conta as recomendações das diferentes partes (organizações empresariais europeias, 
incluindo as que representam as pequenas e médias empresas e organizações não 
governamentais). Essa recomendação deve aplicar-se à lista de vigilância enquanto 
ferramenta determinada pela proposta revista, assegurando o envolvimento de todas as 
partes relevantes.

Alteração 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE 
Artigo 8-B – parágrafo 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 [...], e definir um processo 
técnico, transparente e de base científica 
para a inclusão das substâncias nessa 
lista ou para a sua exclusão da mesma.
Uma determinada substância só pode ser 
incluída na lista de vigilância durante um 
período de tempo limitado e com base em 
dados científicos.

Or. de

Alteração 131
Csaba Sándor Tabajdi

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

Texto da Comissão Alteração

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

lista de vigilância, conforme referido no 
n.º 1, até [...]. A primeira lista de 
vigilância deve conter, nomeadamente, as 
substâncias constantes do anexo II da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 132
Vladko Todorov Panayotov

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – parágrafo 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 [...]. As substâncias definidas no 
anexo II da presente diretiva devem, entre 
outras, ser consideradas para inclusão na 
primeira lista de vigilância.

Or. en

Justificação

As substâncias a incluir na primeira lista de vigilância devem 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 têm de ser monitorizadas não são incluídas 
na lista de vigilância e, como resultado, é possível evitar facilmente custos de monitorização 
desnecessários.

Alteração 133
Oreste Rossi

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



AM\919170PT.doc 95/112 PE496.330v04-00

PT

Texto da Comissão Alteração

112 meses a contar da data da aprovação
da presente diretiva.

112 meses a contar da data de entrada em 
vigor da presente diretiva.

Or. it

Alteração 134
Kārlis Šadurskis

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 podem participar 
na monitorização destas substâncias. 
Cada Estado-Membro participante deve 
monitorizar uma substância constante da 
lista de vigilância, em estações de 
monitorização representativas, durante um 
período mínimo de 12 meses iniciado no 
prazo de 12 meses após a inclusão da 
substância na lista.

Or. en

Justificação

O envolvimento dos Estados-Membros na monitorização das substâncias incluídas na lista de 
vigilância deve ser voluntário, o que permite ter em conta as circunstâncias nacionais (como 
a possibilidade de presença dessas substâncias e a capacidade administrativa e financeira). 
Além disso, os métodos analíticos disponíveis para estas substâncias podem ser limitados. O 
prazo deve ser compatível com os procedimentos nacionais de planificação orçamental.

Alteração 135
Rebecca Taylor

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
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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 24 meses iniciado no prazo de 
seis meses após a inclusão da substância na 
lista.

Or. en

Justificação

Dois anos são o período de tempo suficiente para uma monitorização rigorosa dos dados.

Alteração 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 12 meses iniciado no prazo de 
12 meses após a inclusão da substância na 
lista.

Or. en

Justificação

Não é viável que o início da monitorização ocorra no prazo de 3 meses após a inclusão das 
substâncias na lista de vigilância. Isto deve-se ao facto de não ser possível estabelecer 
quaisquer acordos prévios com laboratórios e técnicos de recolha de amostras, antes da lista 
de substâncias ter sido identificada. Os procedimentos em matéria de concursos e de 
celebração de contratos públicos exigem uma quantidade de tempo considerável.
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Alteração 137
Vladko Todorov Panayotov

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 12 meses iniciado no prazo de 5 
meses após a inclusão da substância na 
lista.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros precisam de tempo para implementar a monitorização de novas 
substâncias.

Alteração 138
Kārlis Šadurskis

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

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro deve selecionar, 
pelo menos, uma estação por 15 000 km2

de superfície territorial, em média, 
devendo todos os Estados-Membros
dispor, no mínimo, de uma estação.

Cada Estado-Membro participante
seleciona, pelo menos, uma estação por 
cada 40 000 km2 ou, em alternativa, pelo 
menos uma estação por cada 3 milhões de 
habitantes.

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros devem poder escolher a distribuição mais adequada para as estações 
de monitorização.

Alteração 139
Carl Schlyter

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

Texto da Comissão Alteração

Cada Estado-Membro deve selecionar, pelo 
menos, uma estação por 15 000 km2 de 
superfície territorial, em média, devendo 
todos os Estados-Membros dispor, no 
mínimo, de uma estação.

Cada Estado-Membro deve selecionar, pelo 
menos, uma estação por cada 40 000 km2

de área geográfica ou, em alternativa, 
pelo menos uma estação por cada 2 
milhões de habitantes, o que for superior, 
devendo dispor, no mínimo de duas 
estações. Os Estados-Membros podem 
decidir limitar o número de estações a 30 
por Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O número de estações em cada Estado-Membro para monitorizar as substâncias incluídas na 
lista de vigilância deve basear-se não só na sua dimensão geográfica, mas ter em conta 
igualmente a sua população. Deste modo assegura-se um número mais adequado de estações 
de monitorização. Isto tem por base uma proposta do Conselho, mas com um mínimo de duas 
estações por Estado-Membro, em vez de apenas uma. Comparada com a proposta da 
Comissão levaria a uma redução das estações de monitorização de 299 para 254, mas não 
tão acentuada como na proposta do relator (241).

Alteração 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Cada Estado-Membro deve selecionar, pelo 
menos, uma estação por 15 000 km2 de 
superfície territorial, em média, devendo 
todos os Estados-Membros dispor, no 
mínimo, de uma estação.

Cada Estado-Membro deve selecionar, pelo 
menos, uma estação por 20000 km2 de 
superfície territorial, em média, devendo 
todos os Estados-Membros dispor, no 
mínimo, de uma estação.

Or. en

Justificação

Esta situação ajudaria a reduzir os custos administrativos significativos da execução.

Alteração 141
Sabine Wils

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 cinco vezes por ano.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a boa qualidade dos dados de monitorização e obter resultados fiáveis 
para futuros processos de tomada de decisões, a frequência de monitorização não deve ser 
inferior a 5 vezes por ano.

Alteração 142
Carl Schlyter
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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 uma vez por trimestre.

Or. en

Justificação

A lista de vigilância apenas tem significado se a frequência de monitorização permitir obter 
dados representativos. Um mínimo de uma vez por ano ou duas vezes por ano, tal como é 
proposto pelo relator, não é estatisticamente relevante, porque as emissões na água podem 
variar durante o ano. A monitorização deve ocorrer, pelo menos, uma vez por estação, ou 
seja, uma vez a cada três meses. Isto também reduz o risco da amostragem ser feita em 
alturas irrelevantes.

Alteração 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

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 de 
monitorização é de, pelo menos, duas 
vezes por ano tendo em conta os padrões 
de utilização da substância.
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Or. en

Justificação

Certas substâncias, sobretudo os produtos fitofarmacêuticos, têm de ser monitorizadas várias 
vezes por ano, de acordo com os padrões de utilização. Portanto, os Estados-Membros devem 
assegurar várias monitorizações por ano, a fim de fornecer dados fiáveis.

Alteração 144
Rebecca Taylor

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 de 
monitorização é a cada 9 meses para 
cobrir as flutuações sazonais.

Or. en

Justificação

A frequência de monitorização deve aumentar para permitir a recolha de um conjunto sólido 
de dados. Os intervalos de 9 meses permitem recolher dados durante alturas diferentes do 
ano, abrangendo assim as flutuações sazonais.

Alteração 145
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE 
Artigo 8-B – n.º 4 – parágrafo 3
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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 uma vez por ano. No 
caso das substâncias em relação às quais 
apenas uma monitorização por ano pode 
não produzir dados ou produzir dados 
incompletos, considerando os padrões de 
utilização da substância, os 
Estados-Membros devem assegurar 
múltiplas monitorizações por ano.

Or. en

Justificação

A fim de fornecer dados fiáveis e de boa qualidade, certas substâncias, sobretudo os produtos 
fitofarmacêuticos, têm de ser monitorizadas várias vezes por ano, de acordo com os padrões 
de utilização.

Alteração 146
Erik Bánki

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em derrogação, os Estados-Membros
podem decidir não monitorizar 
determinadas substâncias, com base 
numa avaliação de risco. Essa decisão é 
comunicada à Comissão.

Or. en
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Justificação

A execução da lista de vigilância constituirá um fator adicional que implica custo, pelo que a 
execução voluntária é mais apropriada nesta fase. A proposta da Comissão de inclusão de 25 
substâncias na lista de vigilância implica um custo elevado para os Estados-Membros. É 
bastante mais apropriado iniciar com um número inferior de substâncias que pode ser 
ajustado posteriormente na fase de execução.

Alteração 147
Kārlis Šadurskis

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

Or. en

Justificação

Em linha com a abordagem da participação voluntária dos Estados-Membros.

Alteração 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – parágrafo 5
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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 21 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.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros irão precisar de tempo suficiente para processar os dados e elaborar 
relatórios dos resultados.

Alteração 149
Sabine Wils, João Ferreira

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – parágrafo 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 12 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.

Caso os resultados da monitorização 
demonstrem que as substâncias incluídas 
na lista de vigilância são detetadas em 
pelo menos 3 Estados-Membros e podem 
suscitar preocupação, a Comissão deve 
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incluí-las no anexo I e tomar as medidas 
de controlo adequadas.

Or. en

Alteração 150
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – parágrafo 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 
implementar um sistema de monitorização 
validado cientificamente e que cumpra as 
respetivas normas internacionais, de 
acordo com a Diretiva 2009/90/CE, em 
relação a uma substância específica 
presente na lista de vigilância.

Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão, no prazo de 18 meses após a 
inclusão da substância na lista de 
vigilância, um relatório dos resultados da 
monitorização efetuada ao abrigo do n.º 4.
Tendo por base os resultados obtidos 
pelos Estados-Membros e critérios 
predefinidos, a Comissão deve justificar 
às partes visadas a continuação da 
monitorização de uma substância, 
enquanto a substância se mantiver na lista, 
de doze em doze meses e convidar as 
partes envolvidas a tecer um comentário. 
Devem constar do relatório elementos 
sobre a representatividade da estação e a 
estratégia de monitorização.

Or. en



PE496.330v04-00 106/112 AM\919170PT.doc

PT

Justificação

Por uma questão de eficácia e eficiência na utilização da lista de vigilância, esta deve apenas 
incluir substâncias que são estritamente necessárias. Deve também incluir-se a consulta das 
partes, a fim de assegurar o envolvimento de todos os setores.

Alteração 151
Csaba Sándor Tabajdi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – parágrafo 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 representatividade da estação e a 
estratégia de monitorização. Caso os 
resultados da monitorização demonstrem 
que as substâncias presentes na lista de 
vigilância foram detetadas em pelo menos 
3 Estados-Membros, a Comissão deve 
aplicar as medidas de controlo previstas 
no artigo 5.º-A.

Or. en

(Consultar alteração 89 - artigo 2.°, n.º 3-A (novo))

Justificação

A Comissão deve aplicar as medidas de controlo previstas pela legislação comunitária sobre 
produtos químicos aos poluentes emergentes. Caso os dados da monitorização permitam 
concluir que a substância está presente em pelo menos 3 Estados-Membros em níveis que 
suscitam preocupação, a Comissão deve considerar a inclusão na lista dessa substância 
enquanto substância prioritária ou substância perigosa prioritária e propor medidas de 
controlo adequadas, se necessário.
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Alteração 152
Julie Girling

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No mais tardar 6 meses após a receção 
destes relatórios, a Comissão deve 
eliminar da lista de vigilância qualquer 
substância cuja monitorização indique a 
ausência da sua presença em, pelo menos, 
10 Estados-Membros e em relação à qual, 
pelo menos, 5% das amostras em, pelo 
menos, 5 Estados-Membros apresentem 
níveis que possam suscitar preocupação 
ecotoxicológica. A substância será
eliminada da lista de vigilância caso a 
avaliação de risco em conformidade com 
o n.º 2 do artigo 16.º da Diretiva 
2000/60/CE confirme que a substância 
não coloca um risco significativo ao nível 
da União para o meio aquático, ou por 
intermédio deste.

Or. en

Justificação

É necessário implementar critérios claros para a eliminação de substâncias da lista de 
vigilância, caso os resultados da monitorização indiquem que os valores gerais detetados são 
insuficientes para justificar os gastos da monitorização continuada ao abrigo da lista de 
vigilância. Deve igualmente ser acordado um processo de eliminação de substâncias da lista 
de vigilância, caso a avaliação de risco assim o justifique.

Alteração 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 6
Diretiva 2008/105/CE
Artigo 8-B – parágrafo 6
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Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabeleçam especificações 
técnicas para a monitorização das 
substâncias constantes da lista de 
vigilância e definam os modelos técnicos 
para os relatórios dos resultados da 
monitorização e elementos conexos que lhe 
devem ser transmitidos. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 9.º, n.º 2.

6. A Comissão irá adotar modelos técnicos 
para os relatórios dos resultados da 
monitorização e elementos conexos que lhe 
devem ser transmitidos. A Comissão deve 
desenvolver orientações, incluindo 
especificações técnicas, tendo como 
objetivo facilitar a monitorização das 
substâncias presentes na lista de 
vigilância.

Or. en

Justificação

São necessárias especificações e formatos técnicos de relatório homogéneos para assegurar 
a clareza e exatidão dos dados fornecidos. Tal iria ajudar a assegurar a integridade e 
comparabilidade da informação, permitir a recolha mais rápida de dados junto dos 
Estados-Membros e facilitar o processo de análise dos dados. Igualmente, a Comissão deve 
elaborar orientações que visem facilitar os aspetos técnicos da monitorização, da recolha de 
amostras, dos métodos analíticos, da capacidade dos laboratórios, etc.

Alteração 154
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabeleçam especificações 
técnicas para a monitorização das 
substâncias constantes da lista de vigilância 
e definam os modelos técnicos para os 
relatórios dos resultados da monitorização 
e elementos conexos que lhe devem ser 
transmitidos. Esses atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame a que se refere o

6. A Comissão pode adotar atos de 
execução que estabeleçam especificações 
técnicas para a monitorização das 
substâncias constantes da lista de vigilância 
e definam os modelos técnicos para os 
relatórios dos resultados da monitorização 
e elementos conexos que lhe devem ser 
transmitidos. Aquando da preparação das 
especificações técnicas, a Comissão deve 
ter em conta as recomendações dos 
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artigo 9.º, n.º 2. peritos, nos termos do n.º 5 artigo 16.º da 
Diretiva 2000/60/CE. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 9.º, n.º 2. As especificações 
técnicas devem apenas ser implementadas 
caso exista um método validado 
cientificamente harmonizado ao nível da 
União, que cumpra as respetivas normas 
internacionais, de acordo com a Diretiva 
2009/90/CE, para monitorizar a respetiva 
substância.

Or. en

Justificação

De acordo com o n.º 5 do artigo 16.º da Diretiva 2000/60/CE, ao preparar a revisão das 
normas de qualidade ambiental e a proposta da Diretiva-Quadro “Água”, a Comissão deve 
ter em conta as recomendações das diferentes partes. Essa recomendação deve aplicar-se à 
lista de vigilância enquanto ferramenta determinada pela proposta revista, assegurando o 
envolvimento de todas as partes relevantes. A monitorização de substâncias pode apenas 
êxito se existirem métodos acordados e validados cientificamente para a sua identificação e 
observação.

Alteração 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. De acordo com o artigo 9.º do 
Regulamento (CE) n.º 1367/2006, a 
Comissão deve prever oportunidades 
prévias e efetivas de participação do 
público na elaboração da lista de 
vigilância e da matriz de monitorização. A 
Comissão deve disponibilizar ao público, 
sob forma eletrónica, todas as 
informações relevantes tendo em vista a 
sua disseminação ativa e sistemática, de 
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acordo com o Regulamento (CE) 
n.º 1367/2006.

Or. en

Alteração 156
Thomas Ulmer

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. É inserido um artigo 8.º-C, com a 
seguinte redação:

«Artigo 8.º-C

Disposições transitórias relativas à 
informação do público e às obrigações em 

matéria de relatórios
Para as substâncias com os números 2, 
15, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 
45, 46, 47 e 48 na parte A do anexo I da 
presente diretiva, os Estados-Membros
podem apresentar, nos planos de gestão 
de bacia hidrográfica elaborados em 
conformidade com o artigo 13.º da 
Diretiva 2000/60/CE, os dados relativos 
ao estado químico dessas substâncias 
separadamente dos dados correspondentes 
às restantes substâncias; no que respeita 
aos requisitos do anexo V, ponto 1.4.3. da 
mesma diretiva, o estado químico geral 
deve ser, neste caso, avaliado e 
apresentado em separado. Os objetivos e 
as obrigações por força do artigo 4.º, n.º 
1, artigo 11.º, n.º 3, e artigo 16.º, n.º 6, da 
presente diretiva mantêm-se inalterados.»

Or. de
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Alteração 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 11
Diretiva 2008/105/CE
Anexos II e III

Texto da Comissão Alteração

11. São suprimidos os anexos II e III. 11. O anexo II é substituído pelo texto que 
consta do anexo II-A da presente diretiva 
e o anexo III é suprimido.

Or. en

(Consultar alteração 222 do anexo II-A (novo))

Alteração 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta de diretiva
Artigo 3.º- n.º 1 - parágrafo 1 - nota de rodapé

Texto da Comissão Alteração

12 meses após a adoção da presente 
diretiva.

24 meses após a adoção da presente 
diretiva.

Or. en

Justificação

O período de transposição deve refletir a complexidade da execução da legislação e as 
exigências em termos de recursos.

Alteração 159
Oreste Rossi

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 1 – nota de rodapé

Texto da Comissão Alteração

1 12 meses após a adoção da presente 1 12 meses após a data de entrada em 
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diretiva. vigor da presente diretiva.

Or. it

Alteração 160
Carl Schlyter

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Independentemente do primeiro 
parágrafo, após a data de entrada em 
vigor da presente diretiva, os 
Estados-Membros devem incluir a lista 
revista de substâncias prioritárias e 
respetivas normas de qualidade ambiental 
na sua primeira atualização do plano de 
gestão de bacia hidrográfica, nos termos 
do artigo 13.º da Diretiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem atualizar os seus planos de gestão de bacia hidrográfica até 
2015. É extremamente importante que as substâncias prioritárias revistas e as respetivas 
normas de qualidade ambiental sejam tomadas em consideração nesta atualização, de forma 
a cumprir as normas de qualidade ambiental em 2021, caso contrário apenas poderão ser 
aplicadas em 2027.


