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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Porquê esta proposta da Comissão Europeia?

A Directiva-quadro "Água" (DQA) adoptada em Dezembro de 2000 destina-se a prevenir 
toda e qualquer degradação suplementar da qualidade das águas e a reforçar a protecção do 
meio aquático. Visa lutar contra a poluição em geral e, nesta óptica, prevê a redução 
progressiva da poluição química, nomeadamente a cessação ou a eliminação progressiva das 
descargas, emissões e perdas de substâncias prioritárias e de substâncias perigosas prioritárias 
que representam um risco inaceitável para o meio aquático ou através deste.

A política no domínio da água é conduzida com base em planos de gestão das regiões 
hidrográficas. Os Estados-Membros devem aplicar as medidas que forem necessárias para 
prevenir a deterioração do estado de todas as massas de água de superfície, bem como para 
restaurar e melhorar a sua qualidade.

O objectivo da presente proposta - nos termos do nº 7 do artigo 16º da DQA - é verificar e 
garantir um nível elevado de protecção mediante a fixação de normas de qualidade 
ambientais (NQA) no domínio da água, ou valores-limite de concentração, a fim de proteger 
o homem, a flora e a fauna com base em informações sobre a toxicidade, a persistência e o 
potencial de bioacumulação de uma substância, bem como de dados relativos à sua evolução 
no ambiente.

As NQA destinam-se não só a proteger e a melhorar a qualidade do ambiente, mas também a 
harmonizar as condições económicas no mercado interno, uma vez que existem grandes 
disparidades entre as normas estabelecidas nos diversos Estados-Membros.

Os poluentes de origem agrícola

Os poluentes podem ser libertados no ambiente a partir de diversas fontes: agricultura, 
indústrias (metais pesados, solventes, etc.), incineração, etc...

O parecer da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural centra-se na poluição das 
águas de origem agrícola, mais precisamente nos pesticidas, na medida em que os nitratos não 
são contemplados na presente proposta de Directiva.

Os pesticidas são frequentemente postos em causa no contexto da degradação do estado 
ecológico das águas de superfície e das águas costeiras, porque podem permanecer no 
ambiente durante muito tempo e ser transportados para grandes distâncias. Esta forma de
poluição é difusa e difícil de delimitar, porque é provocada, nomeadamente, por escoamentos, 
perdas directas no solo e no ar e lavagem das plantas pela chuva.

A lista de substâncias prioritárias (Parte A do Anexo 1) contém um grande número de 
pesticidas: 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 29 e 33. Alguns já não são utilizados na 
actividade agrícola, mas detecta-se ainda a sua presença nos sedimentos de certos rios. Os 
outros 8 poluentes referidos por este projecto de directiva (Parte B do Anexo 1) são 
pesticidas.
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Encontram-se sempre quantidades excessivas de pesticidas no meio aquático, pelo que será 
necessário dar preferência, na actividade agrícola, aos produtos não perigosos para o 
ambiente, às técnicas de aplicação mais eficazes, à criação de zonas tampão entre os campos e 
os cursos de água, à restrição do desvio das pulverizações aéreas, etc. Estes pontos serão, na 
sua maioria, abordados nos textos sobre pesticidas em vias de adopção.

A posição da relatora

Esta proposta de directiva, que estabelece normas de qualidade ambiental no domínio da água,
não pose ser estudada de forma isolada, porque muitas das medidas de protecção do ambiente 
se inserem no âmbito de aplicação de outros actos legislativos comunitários existentes ou em 
vias de adopção.

Por conseguinte, é necessário procurar não criar contradições entre os objectivos e as 
disposições dos outros actos legislativos comunitários e não se adiantar em relação aos que 
serão adoptados nos próximos meses, para que cada peça do puzzle se ajuste perfeitamente às 
outras.

Haverá, portanto, que tomar em consideração alguns textos em vigor, como a Directiva 
80/778/CEE relativa à qualidade das águas destinadas ao consumo humano, a Directiva 
91/414/CEE relativa à colocação dos produtos fitofarmacêuticos no mercado, a Directiva 
IPPC (Prevenção e Controlo Integrados da Poluição) adoptada em 1996, a Directiva-quadro
"Água" (2000/60/CE) e alguns textos em vias de adopção, como a Directiva REACH, a 
estratégia temática relativa à utilização sustentável dos pesticidas, a directiva relativa à
utilização sustentável dos pesticidas, a revisão da Directiva "Pesticidas".

Contudo, actualmente, é difícil determinar se a aplicação destes actos legislativos 
complementares permitirá atingir os objectivos da Directiva-quadro "Água" ou se será ainda 
necessário empreender uma acção comunitária. Nesta óptica, será oportuno prever a 
realização de uma avaliação formal das legislações existentes, a fim de colmatar lacunas,
propor melhorias e promover uma abordagem verdadeiramente integrada da política europeia 
da água e, num contexto mais lato, da política ambiental.

A Comissão Europeia optou por apresentar uma proposta que se limita a fixar NQA
harmonizadas a nível comunitário sem, contudo, introduzir "controlos de emissão" 
suplementares em relação às legislações comunitárias já existentes. Deixa, assim, ao cuidado 
dos Estados-Membros a definição de regras que disciplinem os outros poluentes a nível 
nacional. Esta solução, apresentada como a mais flexível e proporcionada e a mais vantajosa 
do ponto de vista económico, pode ser criticada precisamente pelo facto de a Comissão, para 
justificar a fixação de NQA comunitárias, apresentar o argumento de uma harmonização 
benéfica das condições económicas e de uma redução das despesas burocráticas para os 
Estados-Membros.

As NQA referem-se às águas interiores (rios, lagos) e às águas de transição (águas costeiras). 
O nº 7 do artigo 16º da DQA solicita à Comissão que apresente "propostas de normas de 
qualidade aplicáveis às concentrações das substâncias prioritárias nas águas de superfície, nos 
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sedimentos ou no biota".

Todavia, a proposta apresentada centra-se nas águas de superfície, pois a Comissão afirma
não dispor de informações completas e fiáveis sobre a presença de substâncias nos biota e nos 
sedimentos, salvo no que se refere a três substâncias. Caberá mais uma vez aos 
Estados-Membros completar as NQA fixadas a nível comunitário. Interrogamo-nos, contudo, 
sobre os meios de que dispõem os Estados-Membros para o fazer.

Esta escolha é deplorável porque muitos poluentes se depositam e se acumulam no leito dos 
rios, criando assim riscos de infiltração e, consequentemente, de poluição das águas 
subterrâneas e de grande difusão dos poluentes, por vezes até à zona costeira, quando os rios
são dragados.

A relatora observa também que não são tidas em conta as possíveis interacções entre 
substâncias e as suas aglomerações.

A relatora manifesta a sua preocupação quanto ao facto de ser deixada aos Estados-Membros 
a possibilidade de definirem zonas de excedência transitórias. Com efeito, as indústrias devem 
criar estações de tratamento ou de despoluição dos resíduos para que estes respeitem as 
normas estabelecidas, pelo que esta derrogação não parece necessária. Quanto à actividade 
agrícola, afigura-se difícil identificar pontos de descarga específicos.

São definidos dois tipos de NQA harmonizadas: uma NQA com base nas concentrações
máximas admissíveis, que, por conseguinte, controla a poluição a curto prazo, e uma NQA
baseada na média anual.

O período de referência para as medidas de concentração dos poluentes a incluir nos 
inventários é de um ano e de três anos para os pesticidas, já que as doses utilizadas e as perdas 
na natureza variam de um ano para o outro em função das condições climáticas.

No entanto, é necessário não esquecer que os riscos de poluição são mais elevados quando há 
utilizações repetidas de uma substância prioritária no mesmo local e na mesma altura, que é 
precisamente o caso dos pesticidas, que são utilizados sobretudo de Março a Setembro na
agricultura. As degradações dos ecossistemas podem ser irreversíveis ou muito prejudiciais 
durante o período de utilização mais intenso dos pesticidas, pelo que seria conveniente não 
fazer uma média durante três anos para os pesticidas, mas sim uma média das concentrações 
verificadas durante o período de aplicação.

Por último, uma vez que as emissões, descargas e perdas de substâncias prioritárias devem ser 
reduzidas progressivamente ou cessar, é necessário que os Estados-Membros estabeleçam 
também um calendário adequado para a realização deste objectivo aquando da elaboração dos
seus inventários.

ALTERAÇÕES

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

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 1 BIS (novo)

(1 bis) Nos termos do artigo 174º do 
Tratado que institui a Comunidade
Europeia, a política comunitária do 
ambiente baseia-se nos princípios da
precaução e da acção preventiva, da 
correcção, prioritariamente na fonte, dos 
danos causados ao ambiente e no princípio 
do poluidor-pagador.

Alteração 2
CONSIDERANDO 1 BIS (novo)

(1 bis) É necessária uma gestão racional 
dos solos, no âmbito de uma agricultura 
ecológica, a fim de garantir uma boa 
qualidade da água.

Alteração 3
CONSIDERANDO 4 BIS (novo)

(4 bis) A Directiva 2000/60/CE contém, no 
nº 2 do artigo 11º e na Parte B do Anexo 
VI, uma lista não exaustiva das medidas 
complementares que os Estados-Membros 
podem optar por incluir no programa de 
medidas, designadamente:
– instrumentos legislativos,
– instrumentos administrativos, e
– acordos negociados para a protecção do 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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ambiente.

Justificação

Além dos instrumentos jurídicos, também as medidas "suplementares" descritas no nº 4 do 
artigo 11º e na Parte B do Anexo VI da Directiva que estabelece um quadro de acção 
comunitária no domínio da política da água (2000/60/CE) devem ser referidas como soluções 
possíveis, quando as normas são excedidas com frequência. Com efeito, medidas mais 
voluntárias e incentivadoras são muitas vezes mais eficazes do que uma abordagem 
estritamente jurídica. Isso contribuirá para alargar a base comum da directiva enquanto tal,
e, de uma forma geral, da legislação sobre o ambiente.

Alteração 4
CONSIDERANDO 5 BIS (novo)

(5 bis) Uma vez que os outros actos 
comunitários ainda não foram, na sua 
maioria, plenamente adoptados e aplicados, 
é actualmente difícil determinar se a 
aplicação destas políticas permitirá atingir 
os objectivos da directiva-quadro relativa à
água ou se será necessário realizar outra
acção comunitária. Por conseguinte, seria 
útil efectuar uma avaliação formal da 
coerência e da eficácia de todos os actos 
legislativos comunitários que, directa ou 
indirectamente, contribuem para a boa 
qualidade da água.

Alteração 5
CONSIDERANDO 7

(7) Do ponto de vista do interesse 
comunitário e para uma regulamentação 
mais eficaz em matéria de protecção das 
águas de superfície, é adequado que sejam 
fixadas NQA relativas a poluentes 
classificados como substâncias prioritárias a 
nível comunitário e que seja deixado ao 
critério dos Estados-Membros o 
estabelecimento, quando necessário, de 
regras para os restante poluentes a nível 
nacional, sob reserva da aplicação das regras 
comunitárias relevantes. Todavia, não foram 
incluídos na lista de substâncias prioritárias 

(7) Do ponto de vista do interesse 
comunitário e para uma regulamentação 
mais eficaz em matéria de protecção das 
águas de superfície, é adequado que sejam 
fixadas NQA relativas a poluentes 
classificados como substâncias prioritárias a 
nível comunitário e que seja deixado ao 
critério dos Estados-Membros o 
estabelecimento de regras para os restante 
poluentes a nível nacional, sob reserva da 
aplicação das regras comunitárias relevantes. 
Todavia, não foram incluídos na lista de 
substâncias prioritárias oito poluentes que 
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oito poluentes que estão abrangidos pela 
Directiva 86/280/CEE do Conselho, de 12 
de Junho de 1986, relativa aos valores-limite 
e aos objectivos de qualidade para as 
descargas de certas substâncias perigosas 
incluídas na lista I do Anexo da Directiva 
76/464/CEE e que fazem parte do grupo de 
substâncias que deveriam satisfazer o 
estatuto de “bom estado químico” até 2015. 
No entanto, as normas comuns estabelecidas 
para esses poluentes revelaram-se úteis, pelo 
que é oportuno manter a regulamentação das 
suas normas a nível comunitário.

estão abrangidos pela Directiva 86/280/CEE
do Conselho, de 12 de Junho de 1986, 
relativa aos valores-limite e aos objectivos 
de qualidade para as descargas de certas 
substâncias perigosas incluídas na lista I do 
Anexo da Directiva 76/464/CEE e que 
fazem parte do grupo de substâncias que 
deveriam satisfazer o estatuto de “bom 
estado químico” até 2015. No entanto, as 
normas comuns estabelecidas para esses 
poluentes revelaram-se úteis, pelo que é 
oportuno manter a regulamentação das suas 
normas a nível comunitário.

Alteração 6
CONSIDERANDO 10

(10) Na ausência de informações completas 
e fiáveis sobre as concentrações das 
substâncias prioritárias nos biota e 
sedimentos a um nível comunitário e tendo 
em conta o facto de a informação sobre as 
águas de superfície parecer constituir uma 
base suficiente para garantir a protecção 
generalizada e o controlo efectivo da 
poluição, o estabelecimento de valores NQA 
deveria, nesta fase, ser limitado apenas às 
águas de superfície. Contudo, no que diz 
respeito ao hexaclorobenzeno, 
hexaclorobutadieno e mercúrio, não é 
possível garantir a protecção contra efeitos 
indirectos e envenenamento secundário 
apenas com NQA aplicáveis às águas de 
superfície a nível comunitário. Em 
consequência, nesses casos deveria ser 
fixada uma NQA para biota. A fim de 
permitir aos Estados-Membros flexibilidade 
suficiente em função da sua estratégia de 
monitorização, estes deveriam poder 
monitorizar essas NQA e verificar o 
respectivo cumprimento nos biota, ou 
convertê-las em NQA para as águas de 
superfície. Além disso, cabe aos 
Estados-Membros fixar NQA para 
sedimentos ou biota, sempre que necessário 
e adequado, a fim de complementar as 

(10) Na ausência de informações completas 
e fiáveis sobre as concentrações das 
substâncias prioritárias nos biota e 
sedimentos a um nível comunitário e tendo 
em conta o facto de a informação sobre as 
águas de superfície parecer constituir uma 
base suficiente para garantir a protecção 
generalizada e o controlo efectivo da 
poluição, o estabelecimento de valores NQA 
deveria, nesta fase, ser limitado apenas às 
águas de superfície. Contudo, no que diz 
respeito ao hexaclorobenzeno, 
hexaclorobutadieno e mercúrio, não é 
possível garantir a protecção contra efeitos 
indirectos e envenenamento secundário 
apenas com NQA aplicáveis às águas de 
superfície a nível comunitário. Em 
consequência, nesses casos deveria ser 
fixada uma NQA para biota. Para as outras 
substâncias, cabe aos Estados-Membros 
instaurar programas específicos de 
vigilância para sedimentos ou biota. Com 
efeito, como os sedimentos e biota 
continuam a ser matrizes importantes para a 
monitorização de determinadas substâncias 
pelos Estados-Membros, com vista à 
avaliação dos impactos a longo prazo das 
actividades antropogénicas e das tendências, 
os Estados-Membros deveriam assegurar 
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NQA estabelecidas a nível comunitário. 
Além do mais, como os sedimentos e biota 
continuam a ser matrizes importantes para a 
monitorização de determinadas substâncias 
pelos Estados-Membros, com vista à 
avaliação dos impactos a longo prazo das 
actividades antropogénicas e das tendências, 
os Estados-Membros deveriam assegurar 
que os níveis de contaminação existentes nos
biota e sedimentos não aumentem.

que os níveis de contaminação existentes nos 
biota e sedimentos não aumentem.

Alteração 7
ARTIGO 2, PONTO 1, PARÁGRAFO 1

1. Os Estados-Membros asseguram que a 
composição das suas águas de superfície 
obedeçam às normas de qualidade ambiental 
aplicáveis a substâncias prioritárias, 
expressas como uma média anual e como 
uma concentração máxima admissível, 
conforme estabelecido na Parte A do Anexo 
I, bem como às normas de qualidade 
ambiental para outros poluentes enumeradas 
na Parte B do Anexo I.

1. Os Estados-Membros asseguram que a 
composição das suas águas de superfície 
obedeçam às normas de qualidade ambiental 
aplicáveis a substâncias prioritárias, 
expressas como uma média anual, ou aos 
poluentes abrangidos pelas Directivas 
91/414/CEE e 2003/53/CE1, expressas 
como uma média em todo o período de 
utilização, ajustada às variações sazonais 
dos caudais e da utilização das substâncias,
e como uma concentração máxima 
admissível, conforme estabelecido na Parte 
A do Anexo I, bem como às normas de 
qualidade ambiental para outros poluentes 
enumeradas na Parte B do Anexo I.
1 Directiva 2003/53/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 18 de Junho de 2003, que 
altera pela vigésima sexta vez a Directiva 
76/769/CEE do Conselho no que diz respeito à 
limitação da colocação no mercado e da 
utilização de certas substâncias e preparações 
perigosas (nonilfenol, etoxilado de nonilfenol e 
cimento), (JO L 178 de 17.7.2003, p. 24).

Justificação

O cálculo da média deve ter em conta que a utilização de substâncias pesticidas pela 
agricultura é sazonal e que, no caso das águas de transição, as concentrações de 
contaminantes diferem muito, consoante os caudais fluviais. Na verdade, porque a 
precipitação é geralmente escassa durante os meses de Verão, as primeiras chuvas 
transportam quantidades substancialmente mais elevadas.
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Alteração 8
ARTIGO 2, PONTO 1, PARÁGRAFO 2 BIS (novo)

Os Estados-Membros devem melhorar os 
conhecimentos e os dados disponíveis sobre 
a origem das substâncias prioritárias e as 
vias de poluição, tendo em vista a 
realização de controlos específicos e 
eficazes.

Alteração 9
ARTIGO 2, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. Quando um curso de água atravesse
vários Estados-Membros, é necessário 
implementar a coordenação dos programas 
de vigilância e dos inventários nacionais 
realizados, a fim de não penalizar os 
Estados-Membros situados a jusante desse 
curso de água.

Alteração 10
ARTIGO 2, PARÁGRAFO 3 BIS (novo)

Os Estados-Membros devem respeitar a
Directiva 98/83/CE do Conselho relativa à 
qualidade da água destinada ao consumo 
humano1 e gerir as massas de água de 
superfície utilizadas para a captação de 
água potável em conformidade com o 
disposto no artigo 7º da Directiva 
2000/60/CE. Estes requisitos exigem, em 
relação à maioria das substâncias, o 
respeito obrigatório de normas mais 
rigorosas do que as normas de qualidade 
ambiental.
------------
1 JO L 330, de 5.12.1998. Directiva 
modificada pelo Regulamento (CE) nº 
1882/2003 do Parlamento Europeu e do 
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Conselho (JO L 284, de 31.10.2003, p. 1).

Alteração 11
ARTIGO 3

Zona de excedência transitória Suprimido
1. Os Estados-Membros designam zonas de 
excedência transitórias, nas quais as 
concentrações de um ou mais poluentes 
podem exceder as normas de qualidade 
ambiental relevantes na medida em que 
não afectem a conformidade da restante 
massa de água de superfície com essas 
normas.
2. Os Estados-Membros delimitam em cada 
caso a extensão das partes das massas de 
água de superfície adjacentes ao pontos de 
descarga a classificar como zonas de 
excedência transitórias, tomando em 
consideração as disposições relevantes do 
direito comunitário. 
Os Estados-Membros incluem uma 
descrição de cada delimitação nos seus 
planos de gestão das bacias hidrográficas 
referidos no artigo 13.° da Directiva 
2000/60/CE.
3. Os Estados-Membros procedem à revisão 
das licenças referidas na Directiva 
96/61/CE ou dos regulamentos anteriores 
referidos no n.º 3, alínea g), do artigo 11.° 
da Directiva 2000/60/CE com vista à 
redução progressiva da extensão de cada 
zona de excedência transitória, conforme 
referido no n.º 1, identificada nas massas 
de água afectadas por descargas de 
substâncias prioritárias.
4. A Comissão pode determinar, nos termos 
do procedimento referido no n.º 2 do artigo 
21.° da Directiva 2000/60/CE, o método a 
utilizar pelos Estados-Membros para a 
identificação das zonas de excedência 
transitórias.
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Alteração 12
ARTIGO 4, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. Os Estados-Membros elaboram 
programas específicos de vigilância para os 
sedimentos e o biota, identificando as 
espécies e os tecidos a analisar e a forma de 
exprimir os resultados, de acordo com as 
variações sazonais dos organismos.

Alteração 13
ARTIGO 4, PONTO 2, PARÁGRAFO 2

No entanto, para substâncias prioritárias ou 
poluentes abrangidos pela Directiva 
91/414/CEE, os dados podem ser calculados 
como a média dos anos de 2007, 2008 e 
2009.

No entanto, para substâncias prioritárias ou 
poluentes abrangidos pela Directiva 
91/414/CEE, os dados podem ser calculados 
como a média dos períodos significativos 
dos anos de 2007, 2008 e 2009.

Justificação

O cálculo da média deve ter em conta que a utilização de substâncias pesticidas pela 
agricultura é sazonal e que, no caso das águas de transição, as concentrações de 
contaminantes diferem muito, consoante os caudais fluviais. Na verdade, porque a 
precipitação é geralmente escassa durante os meses de Verão, as primeiras chuvas 
transportam quantidades substancialmente mais elevadas.

Alteração 14

ARTIGO 4, PONTO 4, PARÁGRAFO 2

O período de referência para a inscrição dos 
valores nos inventários actualizados é o ano 
anterior ao da conclusão da análise. Para 
substâncias prioritárias ou poluentes 
abrangidos pela Directiva 91/414/CEE, os 
dados podem ser calculados como a média 
dos três anos anteriores à conclusão dessa 
análise.

O período de referência para a inscrição dos 
valores nos inventários actualizados é o ano 
anterior ao da conclusão da análise. Para 
substâncias prioritárias ou poluentes 
abrangidos pela Directiva 91/414/CEE, os 
dados podem ser calculados como a média 
dos períodos significativos dos três anos 
anteriores à conclusão dessa análise.
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Justificação

O cálculo da média deve ter em conta que a utilização de substâncias pesticidas pela 
agricultura é sazonal e que, no caso das águas de transição, as concentrações de 
contaminantes diferem muito, consoante os caudais fluviais. Na verdade, porque a 
precipitação é geralmente escassa durante os meses de Verão, as primeiras chuvas 
transportam quantidades substancialmente mais elevadas.

Alteração 15
ARTIGO 4, PONTO 4 BIS (novo)

4 bis. Uma vez que as emissões, as 
descargas e as perdas de substâncias 
prioritárias devem ser reduzidas 
progressivamente ou cessar, é necessário 
que os Estados-Membros juntem ao seu 
inventário um calendário adaptado à 
realização destes objectivos.

Alteração 16
ARTIGO 4, PONTO 5

5. A Comissão verifica que as emissões, 
descargas e perdas, conforme inscritas no 
inventário, cumprem, até 2025, as 
obrigações de redução ou cessação 
estabelecidas no n.º 1, subalínea a) iv), do 
artigo 4.° da Directiva 2000/60/CE.

5. A Comissão verifica que as emissões, 
descargas e perdas, conforme inscritas no 
inventário, cumprem, até 2025, as 
obrigações de redução ou cessação 
estabelecidas no n.º 1, subalínea a) iv), do 
artigo 4.° da Directiva 2000/60/CE. A 
Comissão, se notar que as medidas 
previstas na presente directiva não são 
aplicadas ou que os objectivos não são 
atingidos, propõe medidas intercalares 
concretas.

Alteração 17
ARTIGO 4, PONTO 6

6. A Comissão pode, nos termos do 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 21.° 
da Directiva 2000/60/CE, determinar o 
método a utilizar pelos Estados-Membros 

6. A Comissão, nos termos do procedimento 
referido no n.º 2 do artigo 21.° da Directiva 
2000/60/CE, determina as especificações 
técnicas para as análises, bem como o 
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para a elaboração dos inventários. método a utilizar pelos Estados-Membros 
para a elaboração dos inventários.

Alteração 18
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 4º bis
Controlo da aplicação

Em caso de excedências frequentes dos 
valores fixados pelas normas de qualidade 
ambiental, os Estados-Membros devem 
identificar a respectiva fonte e adoptar 
medidas efectivas, proporcionadas e 
dissuasivas a título de diversos 
instrumentos, tais como a Directiva 
91/414/CEE ou a Directiva 96/461/CE, a 
fim de limitar a colocação no mercado e a 
utilização de determinadas substâncias 
devido aos riscos que representam para o 
meio aquático.

Alteração 19
ARTIGO 4 TER (novo)

Artigo 4º ter
Medidas de acompanhamento

Uma vez publicados e actualizados os 
inventários, em conformidade com o artigo 
4º, a Comissão procede a uma revisão da 
lista das substâncias prioritárias.
Em função dos resultados dos inventários, 
devem ser previstas medidas para as 
substâncias mais problemáticas.

Alteração 20
ARTIGO 9 BIS (novo)

Artigo 9º bis
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Acção comunitária adicional
A Comissão instaura procedimentos claros 
e transparentes a fim de proporcionar um 
quadro racional e específico para a 
comunicação, pelos Estados-Membros, de 
informação sobre as substâncias 
prioritárias sobre a qual se apoia a tomada 
de decisões a nível comunitário e a 
definição, no futuro, de NQA
harmonizadas para os sedimentos ou biota,
bem como de controlos de emissão
adicionais.

Alteração 21
ANEXO I, PARTE C, PONTO 2

2. Colunas 6 e 7: Numa massa de água de 
superfície, a observância de uma 
NQA-CMA significa que a concentração 
medida não pode ser superior à norma em 
nenhum ponto de monitorização 
representativo situado na massa de água.

2. Colunas 6 e 7: Numa massa de água de 
superfície, a observância de uma 
NQA-CMA significa que as concentrações 
medidas não podem ser repetidamente 
superiores à norma em nenhum ponto de 
monitorização representativo situado na 
massa de água.

Justificação

A concentração máxima admissível constitui um bom instrumento para combater a poluição. 
Porém, afigura-se excessivo tomar medidas imediatamente após a primeira constatação de 
excedência da concentração máxima admissível. A reiterada superação de uma NQA-CMA 
constitui um critério melhor e previne contra qualquer negligência aquando da realização de 
controlos.
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