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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

I. Contexto geral

Em 1976, a Comunidade adoptou pela primeira vez legislação relativa à poluição química das 
águas com a Directiva 76/464/CEE, relativa à poluição causada por determinadas substâncias 
perigosas lançadas no meio aquático da Comunidade.

Subsequentemente, foram adoptadas diversas "directivas derivadas", de 1982 a 1990, que 
estabeleceram valores-limite de emissão e objectivos de qualidade ambiental para 18 
poluentes específicos.

A Directiva-Quadro "Água" introduziu uma estratégia actualizada, generalizada e eficaz em 
matéria de poluição química das águas de superfície no seu artigo 16º. A Directiva-Quadro 
"Água" estabelece o quadro geral para uma estratégia contra a poluição das águas de 
superfície e solicita à Comissão que apresente uma proposta com medidas específicas de luta 
contra a poluição das águas por poluentes ou grupos de poluentes que apresentem um risco 
significativo para o ambiente aquático ou por este mediado.

Como primeiro passo, foi adoptada a Decisão 2455/2001/CE, que substitui a anterior lista 
publicada pela Comissão em 1982. Como passo seguinte, foi solicitado à Comissão que 
apresentasse normas de qualidade ambiental (NQA) no nº 7 do artigo 16º e controlos de 
emissão nos nºs 6 e 8 do artigo 16º, aplicáveis a essas substâncias prioritárias. A presente 
proposta da Comissão Europeia tem como objectivo proteger e promover a qualidade do 
ambiente, de acordo com o princípio do desenvolvimento sustentável, e, ao mesmo tempo, ter 
em grande consideração o sector das pescas e as comunidades dele dependentes.

Além disso, a proposta, que simplifica a legislação, e a comunicação que a acompanha tomam 
em plena consideração os objectivos e as disposições de outra legislação comunitária, em 
particular da política em matéria de produtos químicos, incluindo o sistema REACH e a 
Directiva "Pesticidas", a Directiva "Prevenção e Controlo Integrados da Poluição" (IPPC) e as 
Estratégias Temáticas, nomeadamente as relativas à política marinha e à utilização sustentável 
de pesticidas.

II. Antecedentes

A poluição química das águas de superfície pode perturbar os ecossistemas aquáticos, 
causando perda de habitats e de biodiversidade.

Os poluentes podem acumular-se na cadeia alimentar e ser nocivos para os predadores que 
consomem peixes contaminados. Os seres humanos estão expostos a poluentes presentes no 
ambiente aquático através do consumo de peixes ou mariscos e possivelmente em resultado de 
actividades recreativas.

Podem observar-se poluentes presentes no ambiente muitos anos depois de terem sido 
proibidos e podem ser libertados para o ambiente a partir de várias fontes (por exemplo, 
agricultura, indústria, incineração), como produtos ou como subprodutos não intencionais, 
podendo ser de natureza histórica ou utilizados diariamente em produtos domésticos.
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Como primeira etapa da estratégia definida no artigo 16º, foi adoptada uma lista de 
substâncias prioritárias (Decisão 2455/2001/CE) que identifica 33 substâncias 
prioritariamente preocupantes a nível comunitário. A presente proposta tem como objectivo 
garantir um nível elevado de protecção contra os riscos a que está sujeito o ambiente aquático, 
ou por este mediados, decorrentes dessas 33 substâncias prioritárias e de determinados outros 
poluentes, através da fixação de normas de qualidade ambiental (NQA). 

A redução da poluição química da água, resultante da observância das NQA, pode provocar 
benefícios ambientais e sociais.

Efectivamente, na categoria da pesca comercial e recreativa, os benefícios dizem respeito à 
redução do número de peixes que não cumprem as normas requeridas para o consumo 
humano, à redução do impacto negativo no consumo de peixe em consequência de um 
potencial perigo para a saúde, à redução da exposição a poluentes químicos em consequência 
do consumo de peixe, à possibilidade de aumentar as existências e a variedade das mesmas, 
bem como ao aumento dos rendimentos provenientes da pesca comercial e recreativa. No que 
respeita à piscicultura e à pesca de moluscos, os benefícios da observâncias das NQA são a 
melhoria da produtividade no sector, uma menor acumulação de substâncias perigosas nos 
tecidos destes animais e uma menor exposição dos seres humanos a essas substâncias.

Obviamente, todo este processo tem grandes repercussões na saúde humana. Os benefícios da 
redução da poluição química consistem na redução global da exposição a substâncias 
perigosas, sobretudo para os seres humanos, devido ao consumo de mariscos.

A presente proposta da Comissão Europeia limita-se ao estabelecimento de NQA a nível 
comunitário. As medidas de controlo da poluição específicas e adicionais são deixadas ao 
critério dos Estados-Membros visto que, para cumprir o disposto nos nºs 6 e 8 do artigo 16º, é 
necessário aplicar muitos outros actos comunitários já em vigor.

O instrumento proposto é uma directiva que estabelece objectivos de qualidade ambiental que 
devem ser atingidos até 2015.

III. Avaliação

No que se refere aos efeitos no sector, cabe tecer alguns comentários. O chumbo é uma 
substância reconhecida como perigosa e as suas emissões na água devem ser reduzidas o mais
possível. Deve encorajar-se a contribuição do próprio sector da pesca para essa redução. Na 
sua avaliação de impacto, a Comissão indicou (pg. 53) que as dioxinas, os foranos e os PCB
eram poluentes históricos e estavam adequadamente controlados. É difícil partilhar esta 
avaliação optimista, já que desde a adopção da estratégia sobre as dioxinas de 2001 não se 
registou uma diminuição significativa dos níveis nos peixes e que, para o Mar Báltico em 
especial, estes permanecem invariáveis. Isto pode dever-se basicamente ao facto de os 
poluentes ficarem presos nos sedimentos que são periodicamente postos em suspensão. 
Assim, parece justificar-se a preocupação com a ameaça que os PCB representam para o 
ambiente aquático devido às descargas ilegais.

Uma terceira observação diz respeito aos limites propostos de concentração de 
hexaclorobenzeno, hexaclorobutadieno e mercúrio no peso natural de peixes, moluscos, 
crustáceos e outros tipos de biota. Se um Estado-Membro decidir introduzir normas mais 
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estritas para alcançar os níveis necessários em conformidade com o nº 3 do artigo 2º, deverá 
concertar-se com os outros Estados-Membros que partilham a mesma bacia hidrográfica. Se 
necessário, esses Estados-Membros, especialmente os que se encontram situados a montante, 
deverão adoptar as mesmas normas. 

ALTERAÇÕES
A Comissão das Pescas 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 Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 7 BIS (novo)

(7 bis) Algumas substâncias, ainda que 
muito nocivas para os peixes quando 
presentes nas águas de superfície, não 
figuram nas listas de normas de qualidade 
ambiental no domínio da política da água. 
Tratase, nomeadamente, dos 
perfluorooctanossulfonatos (PFOS) e do 
tetrabromobisfenol A (TBBPA). Se 
necessário, a Comissão deverá apresentar 
propostas que visem a adopção de normas 
de qualidade ambiental no domínio da 
política da água também para estas 
substâncias.

Justificação

Os PCB, as dioxinas, os PFOS e o tetrabromobisfenol são muito nocivos para o ambiente e 
devem figurar nas listas de substâncias às quais se aplicam as normas de qualidade 
ambiental.  

Alteração 2
CONSIDERANDO 11 BIS (novo)

(11 bis) O chumbo, utilizado no 
equipamento de pesca, tanto para fins 
recreativos como profissionais, é uma fonte 
de poluição da água. A fim de reduzir o 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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nível de chumbo nas águas de pesca, os 
EstadosMembros devem encorajar o sector 
da pesca a substituir o chumbo por 
alternativas menos perigosas.

Alteração 3
CONSIDERANDO 11 BIS (novo)

(11 bis) Os policlorobifenilos (PCB) e as 
dioxinas são dois grupos de substâncias 
tóxicas, persistentes e bioacumuláveis. 
Ambos os grupos de substâncias 
comportam um risco considerável para a 
saúde das pessoas e para o meio ambiente, 
afectam muito negativamente as espécies 
aquícolas e comprometem, 
consequentemente, a viabilidade do sector 
das pescas. Além disso, a Comissão 
assinalou em várias ocasiões a necessidade 
de incluir estas substâncias na lista de 
substâncias prioritárias. Por conseguinte, é
necessário que a presente directiva preveja
a sua futura integração na lista de 
substâncias prioritárias.

Alteração 4
ARTIGO 2, NÚMERO 3, PARÁGRAFO 2

Para efeitos de monitorização da 
conformidade das substâncias enumeradas 
no primeiro parágrafo com as normas de 
qualidade ambiental, os Estados-Membros
adoptam uma norma mais rigorosa relativa à 
água que substitua a enumerada na Parte A 
do Anexo I ou definem uma norma adicional 
para biota.

Para efeitos de monitorização da 
conformidade das substâncias enumeradas 
no primeiro parágrafo com as normas de 
qualidade ambiental, os Estados-Membros
adoptam uma norma mais rigorosa relativa à 
água que substitua a enumerada na Parte A 
do Anexo I ou definem uma norma adicional 
para biota. Os EstadosMembros que 
partilham a mesma bacia hidrográfica 
devem, se necessário, aplicar as mesmas 
normas.
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Alteração 5
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 4º bis
Inclusão das dioxinas e dos 

policlorobifenilos (PCB)
Nos termos do disposto no artigo 16º da 
Directiva 2000/60/CE e antes de 31 de 
Janeiro de 2008, a Comissão apresentará 
uma proposta de revisão da presente 
directiva para incluir as dioxinas e os PCB 
na lista de substâncias prioritárias do 
Anexo II (Anexo X da Directiva 
2000/60/CE) e para estabelecer as 
correspondentes normas de qualidade 
ambiental no Anexo I. 
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