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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A Directiva-Quadro "Água"1, adoptada em 2000, não contemplou alguns aspectos da 
avaliação da qualidade das águas subterrâneas. Esta "directiva-filha" visa colmatar essas 
lacunas. O objectivo da presente directiva consiste em harmonizar e monitorizar a qualidade 
das águas subterrâneas, no intuito de reforçar a prevenção e o controlo da poluição dos 
recursos hídricos subterrâneos. A presente directiva obriga os Estados-Membros à fixação de 
limiares para os poluentes, à avaliação e monitorização do estado químico das águas 
subterrâneas, bem como à adopção de medidas tendentes a inverter positivamente as 
tendências de aumento das concentrações de poluentes.

Podemos, pois, congratular-nos com a presente directiva. As águas subterrâneas constituem 
um importante recurso natural, utilizado para o abastecimento de água potável, bem como 
pela indústria e pela agricultura, recurso esse que cumpre proteger para utilizações actuais e 
futuras. Não obstante, propõem-se algumas alterações que visam contemplar os níveis de 
fundo geoquímico de substâncias /poluentes naturais, bem como as respectivas variações 
devidas a condições naturais: a fim de combater especificamente a poluição antropogénica, os 
Estados-Membros deveriam ter em consideração os valores do fundo geoquímico natural das 
substâncias/poluentes, bem como as suas variações naturais.

ALTERAÇÕES

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

Texto da Comissão2 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 5

(5) Deverão desenvolver-se normas de 
qualidade, limiares e métodos de avaliação, 
para que existam critérios para a avaliação 
do estado químico das massas de água 
subterrâneas.

(5) Os Estados-Membros deverão - com 
base nas respectivas condições nacionais e 
regionais específicas - desenvolver normas 
de qualidade, limiares e métodos de 
avaliação, para que existam critérios para a 
avaliação do estado químico das massas de 
água subterrâneas.

  
1 JO L 327, de 22.12.2000, p. 1
2 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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Justificação

No espírito da Directiva-Quadro relativa à água, é imperativo acordar este objectivo a nível 
europeu. É preferível deixar o seu cumprimento a cargo dos Estados-Membros, no quadro do 
princípio da subsidiariedade.

Alteração 2
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Sempre que possível, os 
Estados-Membros deveriam fazer uso dos 
processos estatísticos existentes, desde que 
estes sejam conformes com as normas 
internacionais e contribuam para a 
comparabilidade, a longo prazo, dos 
resultados dos controlos entre os 
Estados-Membros. 

Justificação

Há que concentrar atenção e energia  na realização dos objectivos. É imperativo impedir a 
burocracia desnecessária, como seja a duplicação de processos estatísticos.

Alteração 3
Artigo 1, parágrafo 2

A presente directiva estabelece igualmente 
a exigência de evitar ou limitar as descargas 
indirectas de poluentes nas águas 
subterrâneas.

(c) um programa de medidas a tomar pelos 
Estados-Membros a fim de evitar ou limitar 
as descargas indirectas de poluentes nas 
águas subterrâneas.

Alteração 4
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo)

A presente directiva - sendo um 
desenvolvimento da Directiva 2000/60/CE -
pressupõe que os Estados-Membros e as 
autoridades responsáveis pela gestão 
sustentada dos recursos hídricos apliquem 
todas as medidas necessárias para a 
caracterização e o controlo do estado das 
massas de água subterrâneas. Estas 
medidas - enunciadas nos Anexos II (parte 
2), IV e V da Directiva 2000/60/CE -
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incluem, nomeadamente, a localização e o 
perímetro das massas de água 
subterrâneas,  bem como as características 
geológicas e hidrológicas dos aquíferos, a 
sua capacidade de recarga e recuperação, 
as áreas de drenagem, as captações e os 
riscos de exploração excessiva e de 
contaminação.

Justificação

Dado que a presente proposta constitui um desenvolvimento da Directiva 2000/60/CE, é 
necessário esclarecer que alguns dos instrumentos da Directiva-Quadro são necessários para 
uma protecção adequada das águas subterrâneas.

Alteração 5
Artigo 2, nº 1

1. “limiar”, o limite de concentração de um 
dado poluente nas águas subterrâneas, o 
qual, se for excedido, implica a 
caracterização de uma ou de várias massas 
de água subterrâneas como apresentando um 
mau estado químico; 

1. “limiar”, o limite de concentração de um 
dado poluente nas águas subterrâneas, o 
qual, se for excedido, implica a 
caracterização de uma ou de várias massas 
de água subterrâneas como apresentando um 
mau estado químico e tem em conta o valor 
do fundo geoquímico natural desse 
poluente; 

Justificação

No quadro da avaliação dos limiares aplicáveis às massas de águas subterrâneas, os 
Estados-Membros deveriam ter em conta o fundo geoquímico (local) relativamente às 
substâncias/poluentes cuja ocorrência é natural.

Alteração 6
Artigo 2, nº 2

2. “tendência significativa e persistente para 
o aumento da concentração”, o aumento 
estatisticamente significativo da 
concentração de um poluente relativamente 
às concentrações medidas no início do 
programa de monitorização referido no 
artigo 8º da Directiva 2000/60/CE, tomando 
em consideração normas de qualidade e 

2. “tendência significativa e persistente para 
o aumento da concentração”, o aumento 
estatisticamente significativo da 
concentração de um poluente relativamente 
às concentrações medidas no início do 
programa de monitorização referido no 
artigo 8º da Directiva 2000/60/CE, tomando 
em consideração normas de qualidade e 
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limiares; limiares, bem como variações resultantes de 
condições naturais;

Justificação

Uma tendência para um aumento da concentração, que constitui meramente o resultado de 
descargas naturais decorrentes das condições geológicas observadas, não deveria ser 
considerada como uma tendência que requeresse uma acção específica.

Alteração 7
Artigo 4, nº 1

1. Com base no processo de caracterização a 
cumprir nos termos do artigo 5º da Directiva 
2000/60/CE e das secções 2.1 e 2.2 do seu 
Anexo II, em conformidade com o 
procedimento descrito no Anexo II da 
presente directiva, e tendo em conta os 
custos económicos e sociais, os Estados-
Membros estabelecerão, até 22 de Dezembro 
de 2005, limiares para cada um dos 
poluentes que, no seu território, tenham sido 
identificados como contribuindo para a 
caracterização das massas ou grupo de 
massas de água subterrâneas como massas 
de água em risco. Os Estados-Membros 
estabelecerão, no mínimo, limiares para os 
poluentes referidos nas partes A.1 e A.2 do 
Anexo III da presente directiva. Esses 
limiares serão, nomeadamente, utilizados 
para a realização da análise do estado das 
águas subterrâneas prevista no nº 2 do artigo 
5º da Directiva 2000/60/CE.

1. Com base no processo de caracterização a 
cumprir nos termos do artigo 5º da Directiva 
2000/60/CE e das secções 2.1 e 2.2 do seu 
Anexo II, em conformidade com o 
procedimento descrito no Anexo II da 
presente directiva, e tendo em conta os 
custos económicos e sociais, assim como as 
provas científicas mais recentes, os 
Estados-Membros estabelecerão, até 22 de 
Dezembro de 2005, limiares para cada um 
dos poluentes que, no seu território, tenham 
sido identificados como contribuindo para a 
caracterização das massas ou grupo de 
massas de água subterrâneas como massas 
de água em risco. Os Estados-Membros 
estabelecerão, no mínimo, limiares para os 
poluentes referidos nas partes A.1 e A.2 do 
Anexo III da presente directiva. Esses 
limiares serão, nomeadamente, utilizados 
para a realização da análise do estado das 
águas subterrâneas prevista no nº 2 do artigo 
5º da Directiva 2000/60/CE.

Esses limiares podem ser estabelecidos a 
nível nacional, a nível da região hidrográfica 
ou a nível da massa ou grupo de massas de 
água subterrâneas.

Esses limiares podem ser estabelecidos a 
nível nacional, a nível da região hidrográfica 
ou a nível da massa ou grupo de massas de 
água subterrâneas identificadas como 
estando em situação de risco.

Justificação

É essencial que os Estados-Membros, ao fixarem os limiares, tenham em conta as conclusões 
científicas mais recentes em sectores como a medicina, a toxicologia, a ecologia, etc.

A presente alteração visa também clarificar que o limiar apenas se aplica a massas de água 
subterrâneas consideradas em situação de risco.
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Alteração 8
Artigo 4, nº 1 bis (novo)

1 bis. No que respeita às massas de água 
subterrâneas pertencentes a uma região 
hidrográfica internacional, os 
Estados-Membros em causa deverão 
determinar conjuntamente - com base nas 
respectivas condições nacionais e regionais 
- normas de qualidade, limiares e métodos 
de avaliação com vista a providenciar 
critérios para a avaliação do estado 
químico das massas de água subterrâneas.
No caso de os Estados-Membros não 
conseguirem lograr um consenso, poderão 
- em conformidade com o artigo 12º da 
Directiva 2000/60/CE - apresentar o 
problema à Comissão, que deverá 
responder no prazo de seis meses.

Justificação

A falta de consenso entre os Estados-Membros não deve resultar em inacção.

Alteração 9
Artigo 5

1. Para efeitos de identificação das 
tendências e de definição do ponto de 
partida para a respectiva inversão,  os 
Estados-Membros deverão dispor - nos 
termos do disposto no artigo 8º da Directiva 
2000/60/CE - de programas de 
monitorização, a fim de poder controlar 
todas as captações de água para consumo 
humano e agrícola e, em particular, as 
captações que abasteçam mais de 50 
pessoas,  inventariá-las e agrupá-las numa 
base de dados transparente e acessível.

Os Estados-Membros identificarão as 
eventuais tendências significativas e 
persistentes para o aumento das 
concentrações de poluentes presentes nas 
massas ou grupos de massas de água 
subterrâneas e definirão o ponto de partida 

2. Os Estados-Membros identificarão as 
eventuais tendências significativas e 
persistentes para o aumento das 
concentrações de poluentes presentes nas 
massas ou grupos de massas de água 
subterrâneas e definirão o ponto de partida 
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para a inversão dessas tendências em 
conformidade com o Anexo IV da presente 
directiva.

para a inversão dessas tendências em 
conformidade com o Anexo IV da presente 
directiva.

Para as massas de água subterrâneas que 
apresentem tendências significativas e 
persistentes para o aumento das 
concentrações de poluentes, os 
Estados-Membros inverterão essas 
tendências através do programa de medidas 
referido no artigo 11º da Directiva 
2000/60/CE, com vista a reduzir 
progressivamente a poluição das águas 
subterrâneas. 

3. Para as massas de água subterrâneas que 
apresentem tendências significativas e 
persistentes para o aumento das 
concentrações de poluentes, os 
Estados-Membros inverterão essas 
tendências através do programa de medidas 
referido no artigo 11º da Directiva 
2000/60/CE, com vista a reduzir 
progressivamente a poluição das águas 
subterrâneas. 

4. Em conformidade com o princípio da 
gestão integrada das águas de superfície e 
das águas subterrâneas, as autoridades 
competentes  controlarão a eventual 
exploração excessiva dos aquíferos e os 
efeitos do rebaixamento do nível freático 
nas concentrações de poluentes presentes 
nas águas subterrâneas, zonas húmidas e 
zonas protegidas e proporão, se necessário, 
a recarga artificial da massa de água 
subterrâneas em questão.

Justificação

É necessário que os Estados-Membros dêem aplicação à Directiva-Quadro relativa à água 
para que seja possível cumprir os requisitos da nova proposta. A identificação de tendências 
só poderá ser feita se estiverem disponíveis sistemas de monitorização das águas 
subterrâneas adequados, rigorosos e transparentes.

O requisito de identificação e inversão de tendências significativas e persistentes para o 
aumento das concentrações de poluentes não pode ser satisfeito em todos os casos, 
nomeadamente, quando as tendências constituam um resultado de descargas naturais 
relativas a condições geológicas.

Alteração 10
Artigo 6, parágrafo 1

Para além das medidas básicas previstas no 
nº 3 do artigo 11º da Directiva 2000/60/CE, 
os Estados-Membros garantirão que o 
programa de medidas para cada região 
hidrográfica inclua a prevenção das 
descargas indirectas em águas subterrâneas 

Para além das medidas básicas previstas no 
nº 3 do artigo 11º da Directiva 2000/60/CE, 
os Estados-Membros garantirão que o 
programa de medidas para cada região 
hidrográfica inclua a prevenção das 
descargas indirectas em águas subterrâneas 
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de quaisquer dos poluentes referidos nos 
pontos 1 a 6 do Anexo VIII dessa directiva.

de quaisquer dos poluentes referidos nos 
pontos 1 a 6 do Anexo VIII dessa directiva. 
Os Estados-Membros fomentarão a 
participação dos promotores e responsáveis 
em matéria de desenvolvimento humano e 
de expansão das superfícies habitadas no 
processo de informação e consulta públicas 
previsto no artigo 14º da Directiva 
2000/60/CE, dado ser necessário conhecer 
o impacte futuro das suas actividades 
económicas no consumo e na exploração 
das águas subterrâneas.  Os 
Estados-Membros zelarão pela 
disponibilização ao público desta 
informação, a fim de recolher as suas 
observações e de o informar sobre as 
concessões de exploração e o estado dos 
aquíferos.

Justificação

A garantia mínima da sustentabilidade dos aquíferos - que, em muitos casos, são um recurso 
de difícil reabilitação - requer que, antes da sua exploração, sejam conhecidas as 
necessidades das iniciativas económicas que carecem de água, para calcular a sua 
viabilidade e impacte. Do mesmo modo, a gestão efectuada até hoje comprova que é 
necessário que as concessões, as licenças e o estado dos aquíferos sejam do conhecimento de 
todos os utilizadores, em conformidade com os requisitos de gestão transparente e 
participativa constantes da Directiva-Quadro relativa à água.

Alteração 11
Artigo 6, bis (novo)

Artigo 6º bis
Em conformidade com o artigo 9º da 
Directiva 2000/60/CE, os Estados-Membros 
tomarão medidas com vista a imputar ao 
poluidor os custos decorrentes da poluição 
das águas subterrâneas.
Se a produção ou utilização de produtos 
comercializados no mercado interno estiver 
na origem da poluição das águas 
subterrâneas, a Comissão tomará
iniciativas com vista a aplicar uma taxa 
adequada e razoável a esta fonte de 
poluição.



PE 349.870v02-00 10/12 AD\554033PT.doc

PT

Justificação

A Directiva-Quadro relativa à água obriga os Estados-Membros a calcularem os custos da 
utilização da água, em conformidade com o princípio do "poluidor-pagador". Os Estados-
Membros têm de informar de que forma tencionam fazê-lo antes de 2010. O combate às ervas 
daninhas com herbicidas químicos pelos particulares e municípios é uma fonte importante de 
poluição das águas subterrâneas. As chamadas alternativas favoráveis ao ambiente também 
são assaz prejudiciais para as águas subterrâneas, embora sejam menos nocivas para o solo.

Alteração 12
Artigo 8, parágrafo 1 bis (novo)

A fim de definir os espaços de implantação 
das futuras zonas industriais e de 
desenvolvimento urbano e de garantir a 
segurança e a qualidade da inversão de 
tendências,  é necessário que os 
Estados-Membros definam uma 
metodologia comum de registo dos sistemas 
aquíferos com vista ao desenvolvimento do 
programa "Inspire". Para o efeito, os 
Estados-Membros implementarão a recolha 
de dados a partir da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

Justificação

É necessário definir uma metodologia para a recolha de dados com vista à introdução do 
programa "Inspire" de digitalização das massas de águas subterrâneas, actualmente em 
apreciação no Parlamento. Para o efeito, é necessário que os Estados-Membros 
implementem a metodologia de recolha de dados.

Alteração 13
Anexo I, quadro, linha 3, coluna 3 (nova)

Tal não se aplica às substâncias presentes 
de forma natural, registadas como 
ingredientes activos de produtos biocidas e 
cujo fundo geoquímico natural apresenta 
um valor superior à norma de qualidade 
proposta.

Justificação

Alguns ingredientes activos autorizados para uso em biocidas estão presentes de forma 
natural (por exemplo, cloreto de sódio, iodo, prata, cobre, etc.). Por conseguinte, nos meios 
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em que estas substâncias naturais ocorrem, a sua presença nas águas subterrâneas próximas 
é mais elevada do que o limite proposto de 0,1 µg/l. Este facto reflecte o fundo geoquímico 
natural. O cloreto de sódio (sal de cozinha) e o iodo encontram-se presentes em grandes 
quantidades nas águas marinhas, pelo que não faz sentido impor um limite para estas 
substâncias presentes de forma natural, mesmo que o seu uso nos produtos biocidas seja 
autorizado. 

Alteração 14
Anexo III, parte B, secção 2.3

2.3 O modo como foram tidos em conta os 
custos económicos e sociais no 
estabelecimento dos limiares. 

2.3 A razão subjacente ao modo como são 
tidos em conta os custos económicos e 
sociais aquando da avaliação das medidas 
destinadas  a alcançar um bom estado 
químico das águas subterrâneas.

Justificação

Os custos económicos e sociais não devem ser um factor a considerar no estabelecimento dos 
limiares, mas sim na avaliação das medidas que podem ser tomadas para alcançar um bom 
estado.
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