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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Directiva-Quadro "Água"1, adoptada no ano 2000, estabeleceu uma estratégia de prevenção 
e controlo da poluição química da água. No respeitante às águas de superfície, os 
Estados-Membros foram instados a prevenir a deterioração da qualidade das mesmas, a 
cumprir objectivos de qualidade ambiental até 2015 e a reduzir/eliminar progressivamente 
descargas, emissões e perdas de "substâncias prioritárias" e de "substâncias perigosas 
prioritárias" até 2025. Não obstante, não se procedeu, na altura, à definição precisa das noções 
de "substâncias (perigosas) prioritárias" e de qualidade ambiental. Em 2001, a Comissão 
colmatou, em parte, esta lacuna, identificando as substâncias que suscitam particular 
preocupação2 (33 "substâncias prioritárias", das quais 25 substâncias potencialmente 
perigosas).

A presente proposta visa colmatar a lacuna subsistente, estabelecendo, para o efeito, normas 
de qualidade ambiental (um limite máximo, a fim de evitar consequências irreversíveis a curto 
prazo e uma média máxima anual, por forma a evitar efeitos a longo prazo e crónicos), 
elaborando um inventário que permita verificar se os objectivos de redução e/ou cessação de 
descargas, emissões e perdas de substâncias que suscitam preocupações particulares são 
cumpridos e estabelecendo uma lista de "substâncias perigosas prioritárias".

O relator de parecer congratula-se com a proposta em apreço. A água é um importante recurso
natural, que é utilizado, quer como água potável, quer para fins industriais e agrícolas, recurso 
esse que deveria ser protegido a bem de uma presente e futura utilização. Espera-se que a 
presente proposta reduza os custos de tratamento de água potável e incremente as 
possibilidades de desenvolvimento de tecnologias mais limpas por parte da indústria. 
Paralelamente, em virtude da revogação de cinco directivas mais antigas, a proposta reduzirá 
os encargos administrativos e simplificará a legislação, contribuindo, por conseguinte, para o 
objectivo da União Europeia "Legislar Melhor".

Todavia, o relator de parecer entende que estes aspectos positivos deveriam ser ponderados à 
luz do enorme desafio resultante para a indústria da necessidade de investimentos adicionais.

Em primeiro lugar, na Directiva-Quadro "Água" foram consignadas disposições específicas 
tendentes a permitir flexibilidade e derrogações aos prazos e normas ambientais supra 
mencionados por razões de viabilidade técnica, custos desproporcionais, condições naturais 
ou necessidades socioeconómicas. O pressuposto da consecução de um benefício duplo, que 
congregue a protecção acrescida e o desenvolvimento económico, reside numa maior 
clarificação jurídica da utilização dessas disposições no âmbito da presente directiva.

Por outro lado, a lista de substâncias prioritárias inclui substâncias que ocorrem na natureza. 
Tal constitui um repto para a produção industrial que utiliza matérias-primas, as quais 
conterão sempre vestígios dessas substâncias, parte dos quais acabará por ser libertada em 
virtude das leis da Termodinâmica e das limitações da tecnologia de controlo disponível. Para 
esse efeito, cumpre reforçar as referências à aplicação das melhores técnicas disponíveis, em 
consonância com o disposto na Directiva 96/61/CE.

  
1 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
2 JO L 331 de 15.12.2001, p. 1.
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O relator de parecer regozija-se com o facto de a proposta não conter novos controlos em 
matéria de emissões e propiciar aos Estados-Membros um máximo de flexibilidade na escolha 
das medidas de execução destinadas à consecução dos objectivos ambientais. Contudo, em 
casos excepcionais, uma nova acção comunitária poderia revelar-se mais eficaz. Tais decisões 
devem assentar numa consulta extensiva entre a Comissão, os Estados-Membros e as partes 
interessadas. O procedimento previsto no artigo 12º da Directiva-Quadro "Água" poderia ser 
utilizado para esse efeito.

Deveria existir um equilíbrio entre a protecção do recurso e a actividade económica. Nesta 
perspectiva, o estabelecimento de normas de qualidade ambiental (NQA) que ofereçam 
protecção em matéria de efeitos directos e indirectos afigura-se positivo e servirá os 
objectivos de protecção e de minimização de encargos para os Estados-Membros e a 
economia. Quando as normas de qualidade ambiental não possam ainda ser definidas, importa 
não abandonar a abordagem escolhida. Em tais casos e quando as substâncias visadas 
apresentem propriedades bioacumuláveis, em vez de se proceder à introdução de NQA para 
os compartimentos eventualmente em situação de risco, deveria ter lugar o controlo dos 
mesmos a fim de impedir uma deterioração significativa, cumprindo, simultaneamente,
prosseguir os trabalhos em matéria de NQA que ofereçam uma protecção global. As questões 
não resolvidas que se prendem com a utilização de NQA em sedimentos e biota no quadro de 
uma abordagem combinada, a natureza intermediária de tais NQA e a superioridade da 
concepção de NQA que ofereçam uma protecção global requerem os devidos reajustamentos 
na proposta da directiva em referência. 

O relator de parecer opõe-se à noção de prevenção absoluta da deterioração. Tal excederia a 
concepção de prevenção de deterioração prevista na legislação comunitária em vigor e 
tornaria inviável a gestão sustentável dos recursos hídricos.

Por último, o relator de parecer congratula-se com a abordagem prática escolhida pela 
Comissão para instituir normas claras, harmonizadas e vinculativas a nível da Comunidade, 
precavendo distorções de mercado. Todavia, tal aplica-se igualmente à avaliação do estatuto 
da qualidade da água, bem como à utilização das concentrações máximas admissíveis no 
âmbito da abordagem combinada a que se refere o artigo 10º da Directiva-Quadro "Água". 
Existem, para ambos os casos, várias opções de aplicação prática, susceptíveis de conduzir a 
resultados diferentes. Sem métodos harmonizados e obrigatórios, não é possível estabelecer a 
igualdade de condições de concorrência. Impõe-se conferir particular atenção aos casos em 
que as NQA propostas não são acompanhadas de métodos analíticos com limites 
suficientemente baixos de quantificação.

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:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 4

(4) A partir de 2000, foram adoptados 
numerosos diplomas comunitários que 
constituem medidas de controlo da poluição 
de acordo com o artigo 16º da Directiva 
2000/60/CE aplicáveis a substâncias 
prioritárias individuais. Além disso, muitas 
medidas de protecção do ambiente estão 
abrangidas por outros diplomas comunitários 
em vigor. Por conseguinte, deveria ser dada 
prioridade à aplicação e revisão dos 
instrumentos existentes, em vez do 
estabelecimento de novos controlos que 
podem duplicar os existentes.

(4) A partir de 2000, foram adoptados 
numerosos diplomas comunitários que 
constituem medidas de controlo da poluição 
de acordo com o nº 6 do artigo 16º da 
Directiva 2000/60/CE aplicáveis a 
substâncias prioritárias individuais. Além 
disso, muitas medidas de protecção do 
ambiente estão abrangidas por outros 
diplomas comunitários em vigor. Por 
conseguinte, deveria ser dada prioridade à 
aplicação e revisão dos instrumentos 
existentes, em vez do estabelecimento de 
novos controlos que podem duplicar os 
existentes.

Justificação

Não deveria ser feita referência ao artigo 16º, na generalidade, mas sim ao nº 6 do artigo 16º 
que expressa explicitamente a necessidade de medidas de controlo proporcionais, que 
apresentem uma boa relação custo/eficácia. As substâncias enumeradas nos Anexos I e II 
contêm substâncias naturalmente ocorrentes (por exemplo, metais), cujos vestígios são 
detectáveis em toda a parte. Há que salientar este aspecto, a fim de tornar operacionais os 
controlos exigidos.

Alteração 2
CONSIDERANDO 5

(5) No que diz respeito aos controlos de 
emissões de substâncias prioritárias de 
fontes tópicas e difusas, referidos nos nºs 6 e 
8 do artigo 16.º da Directiva 2000/60/CE, 
parece mais proporcionado e eficaz em 
termos de custos que, quando necessário, os 
Estados-Membros estabeleçam, para além da 
aplicação de outros diplomas comunitários 
em vigor, medidas de controlo adequadas no 
programa de medidas a elaborar para cada 

(5) No que diz respeito aos controlos de 
emissões de substâncias prioritárias de 
fontes tópicas e difusas, referidos nos nºs 6 e 
8 do artigo 16.º da Directiva 2000/60/CE, 
parece mais proporcionado e eficaz em 
termos de custos que, quando necessário, os 
Estados-Membros estabeleçam, para além da 
aplicação de outros diplomas comunitários 
em vigor, medidas de controlo adequadas no 
programa de medidas a elaborar para cada 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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bacia hidrográfica de acordo com o disposto 
no artigo 11° da Directiva 2000/60/CE. 

bacia hidrográfica de acordo com o disposto 
nos artigos 10º e 11° da Directiva 
2000/60/CE. 

Justificação

A presente alteração visa não comprometer o requisito constante do artigo 10º da 
Directiva-Quadro que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política da 
água, diploma esse que prevê, a par das melhores técnicas disponíveis, controlos de emissão 
mais rigorosos, sempre que tal se revele necessário para efeitos de observância das normas 
de qualidade ambiental.

Alteração 3
CONSIDERANDO 5 BIS (novo)

(5 ter) Quando um Estado-Membro 
identifique uma questão que tenha impacte
na gestão da água, mas que não possa 
resolver por si próprio, pode informar desse 
facto a Comissão, nos termos do disposto 
no artigo 12º da Directiva 2000/60/CE.
Deve igualmente poder fazê-lo quando as 
medidas a nível comunitário apresentem 
uma melhor relação custo-eficácia ou se 
afigurem mais adequadas. Nesse caso, a 
Comissão deve promover um intercâmbio 
de informações com todos os 
Estados-Membros e, caso a acção a nível 
comunitário se afigure ser a melhor opção, 
a Comissão deve proceder à publicação de 
um relatório e propor medidas.

Alteração 4
CONSIDERANDO 9

(9) O ambiente aquático pode estar sujeito a 
poluição química tanto a curto como a longo 
prazo e, por conseguinte, devem ser 
utilizados os dados relativos aos efeitos 
agudos e crónicos como base para o 
estabelecimento das NQA. A fim de garantir 
uma protecção adequada do ambiente
aquático e da saúde humana, deveriam ser 
estabelecidas normas de qualidade média 
anual a um nível que proporcione protecção 

(9) O ambiente aquático pode estar sujeito a 
poluição química tanto a curto como a longo 
prazo e, por conseguinte, devem ser 
utilizados os dados relativos aos efeitos 
agudos e crónicos como base para o 
estabelecimento das NQA. A fim de garantir 
uma protecção adequada do ambiente 
aquático e da saúde humana, deveriam ser 
estabelecidas normas de qualidade média 
anual a um nível que proporcione protecção 
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contra a exposição a longo prazo e deveriam 
ser estabelecidas concentrações máximas 
admissíveis para fins de protecção contra a 
exposição a curto prazo.

contra a exposição a longo prazo e deveriam 
ser estabelecidas concentrações máximas 
admissíveis para fins de protecção contra a 
exposição a curto prazo. A aplicação de 
concentrações máximas admissíveis, em 
conformidade com a abordagem 
combinada a que se refere o artigo 10º da 
Directiva 2000/60/CE, o tratamento de 
valores isolados, em particular, e a 
determinação dos controlos de emissões 
devem ser objecto de harmonização.

Justificação

As concentrações máximas admissíveis são propensas a serem influenciadas por valores 
isolados e não se referem a nenhum período de tempo específico, mas são de natureza 
descontínua. Assim sendo, qualquer tentativa de estimar ou prever tais valores, que constitui 
uma necessidade no âmbito dos procedimentos de concessão de licenças de emissão, será 
fortemente comprometida. A igualdade de condições de concorrência requer o 
desenvolvimento de regras harmonizadas para a abordagem destas questões. A presente 
alteração encontra-se associada à alteração ao Anexo I, Parte C, ponto 2. 

Alteração 5
CONSIDERANDO 18 BIS (novo)

(18 bis) o Regulamento (CE) nº 1907/2006 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de Dezembro de 2006, relativo ao 
Registo, à Avaliação, à Autorização e à 
Restrição de Produtos Químicos (REACH)
e que cria a Agência Europeia dos 
Produtos Químicos1, prevê uma revisão 
tendente a avaliar a adequação dos 
critérios de identificação de substâncias 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas. 
Imediatamente após a revisão dos critérios 
enunciados no Regulamento (CE) nº 
1907/2006, a Comissão deve proceder à 
alteração do Anexo X da Directiva 
2000/60/CE em conformidade.
______________
1 JO L 396, de 30.12.2006, p.1

Justificação

Os critérios de identificação das substâncias PBT, fixados no quadro do Regulamento 
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REACH, foram considerados insuficientes. Com efeito, são de tal modo rígidos que não é  
praticamente identificada nenhuma substância PBT. Infelizmente, foram aplicados os mesmos 
critérios em sede de revisão do Anexo X da Directiva 2000/60/CE. Assim que os critérios 
aplicáveis às substâncias PBT, no quadro do Regulamento REACH, tenham sido corrigidos, 
a Comissão deveria rever o Anexo X. 

Alteração 6
ARTIGO 2, NÚMERO 2

2. Os Estados-Membros asseguram, com 
base na monitorização do estado da água 
realizada de acordo com o artigo 8.° da 
Directiva 2000/60/CE, que as concentrações 
das substâncias enumeradas nas Partes A e B 
do Anexo I não aumentem nos sedimentos 
e biota.

2. Os Estados-Membros monitorizam as
concentrações de substâncias enumeradas 
nas Partes A e B do Anexo I, sendo o caso,
nos biota, sedimentos recentes ou sólidos 
em suspensão se essas substâncias aí 
apresentarem um potencial de acumulação 
significativo e se as normas de qualidade 
ambiental aplicáveis ao fluído, consagradas 
nas Partes A e B do Anexo I, não 
protegerem suficientemente os organismos 
de contaminação secundária ou 
organismos bênticos. Os Estados-Membros
velam por que as concentrações das 
substâncias monitorizadas não aumentem
de modo significativo durante o período de 
revisão dos planos de gestão da bacia 
hidrográfica a que se refere o nº 7 do 
Artigo 13º da Directiva 2000/60/CE.
Os Estados-Membros monitorizam, em todo 
o caso, o hexaclorobenzeno, o
hexaclorobutadieno e o metilmercúrio.  

Justificação

NQA que ofereçam uma protecção global do fluído revelam-se úteis na óptica do princípio da 
precaução, mas mantêm os custos de monitorização e de aplicação a um nível inferior. Pelas 
razões acima enunciadas, em caso de inexistência de NQA, cumpre aplicar uma proibição à 
deterioração "significativa" (tendência no sentido do aumento), procedendo à monitorização 
das concentrações de substâncias prioritárias nos sedimentos, biota ou sólidos em suspensão 
visados. Uma proibição "absoluta" da deterioração tornaria inviável a gestão sustentada dos 
recursos hídricos, não sendo prevista na actual legislação da UE em matéria de recursos 
hídricos, nem na própria Directiva-Quadro "Água".

Alteração 7
ARTIGO 2, NÙMERO 4 BIS (novo)

4 bis. As normas de qualidade ambiental a 
que se referem os números 1 a 3 são 
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aplicáveis sem prejuízo dos requisitos da 
Directiva 98/83/CE do Conselho nem do 
disposto no artigo 7º da Directiva 
2000/60/CE referente às águas utilizadas 
para a captação de água potável, 
disposições essas que podem ser mais 
rigorosas. 

Justificação
Afigura-se importante sepecificar, nas disposições de execução, que as normas de qualidade 
ambiental são aplicáveis sem prejuízo de requisitos comunitários específicos em matéria de
água destinada ao consumo humano.

Alteração 8
ARTIGO 2, PONTO 5

5. A Comissão pode, nos termos do 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 21.° 
da Directiva 2000/60/CE, fixar os métodos 
de cálculo obrigatórios referidos no segundo 
parágrafo do ponto 3 da Parte C do Anexo I 
à presente directiva.

5. A Comissão fixa, nos termos do 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 21.° 
da Directiva 2000/60/CE e no prazo de dois
anos a contar da data de entrada em vigor 
da presente Directiva, os métodos de 
cálculo obrigatórios, pelo menos, para as 
matérias referidas na Parte C do Anexo I à 
presente directiva.

Justificação

Afigura-se necessária uma metodologia obrigatória, a fim de propiciar o mesmo nível de 
protecção e de evitar distorções da concorrência nos Estados-Membros. Procede-se à 
introdução de um prazo fixo para efeitos de definição dos métodos em causa, visando 
complementar a disposição correspondente constante do nº 3 do artigo 8º da Directiva 
2000/60/CE.

Alteração 9
ARTIGO 3, PONTO 1

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.

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 
comprometam a conformidade da restante 
massa de água de superfície com essas 
normas.
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Justificação

Há que expressar claramente que o cumprimento dos objectivos da Directiva 2000/60/CE é 
prioritário. A expressão "compromisso" é já utilizada na norma correspondente constante do 
nº 8 do artigo 4º  da referida directiva.

Alteração 10
ARTIGO 4, NÚMERO 1

1. Com base na informação recolhida nos 
termos dos artigos 5.° e 8.° da Directiva 
2000/60/CE e ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 166/2006, os Estados-Membros 
estabelecem um inventário de emissões, 
descargas e perdas de todas as substâncias 
prioritárias e poluentes enumerados nas 
Partes A e B do Anexo I para cada bacia 
hidrográfica ou a parte de cada bacia que se 
encontre dentro do seu território.

1. Com base na informação recolhida nos 
termos dos artigos 5.° e 8.° da Directiva 
2000/60/CE e ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 166/2006, os Estados-Membros 
estabelecem um inventário de emissões, 
descargas e perdas de todas as substâncias 
prioritárias e poluentes enumerados nas 
Partes A e B do Anexo I para cada bacia 
hidrográfica ou a parte de cada bacia que se 
encontre dentro do seu território, incluindo 
as fontes das emissões, descargas e perdas, 
bem como as cartas relevantes.
Os Estados-Membros incluem no 
inventário todas as medidas de controlo das 
emissões adoptadas na sequência das  
emissões, descargas e perdas de substâncias 
prioritárias e poluentes.   

Justificação

Cumpre especificar claramente que o inventário deverá indicar as fontes das emissões, 
descargas e perdas de substâncias prioritárias e outros poluentes, as quais deveriam ser 
cartografadas visando uma maior transparência.

Face às obrigações de redução ou cessação que incumbem aos Estados-Membros no que 
respeita às emissões, descargas e perdas de substâncias prioritárias, nos termos do nº 1, 
alínea a), subalínea iv, do artigo 4º da Directiva 2000/60/CE, os Estados-Membros deveriam 
incluir informações sobre tais medidas no seu inventário.

Alteração 11
ARTIGO 4, PONTO 2, PARÁGRAFO 2 BIS (novo)

Aquando da preparação dos seus 
inventários, os Estados-Membros podem 
utilizar informações sobre emissões, 
descargas e perdas recolhidas desde a 
entrada em vigor da Directiva 2000/60/CE 
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desde que tais informações observem os 
mesmos requisitos de qualidade aplicáveis 
às informações a que se refere o ponto 1.

Justificação

Deverá ser permitido aos Estados-Membros demonstrar os resultados de "acções 
precedentes". Aquando da avaliação dos progressos, a Comissão deveria ter em conta tais 
informações suplementares. 

Alteração 12
ARTIGO 4, PONTO 5, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

Ao proceder a essa verificação, a Comissão 
tem em consideração:
– a exequibilidade técnica e a 
proporcionalidade;
– a aplicação das melhores técnicas 
disponíveis;
– a existência de concentrações naturais de 
referência.

Justificação

Ao avaliar os progressos logrados pelos Estados-Membros na via da consecução do objectivo 
a que se refere o nº 1, alínea a), subalínea iv), do artigo 4º da Directiva 2000/60/CE, a 
Comissão terá em consideração as condições que restringem o âmbito de medidas possíveis.

Alteração 13
ARTIGO 4, PONTO 6 BIS (novo)

6 bis. Quando as medidas tendentes a 
alcançar o objectivo mencionado nº 1, 
alínea a), subalínea iv,) do artigo 4º da 
Directiva 2000/60/CE forem tecnicamente 
inexequíveis ou desproporcionadamente 
onerosas, os Estados-Membros podem 
aplicar as disposições pertinentes visadas 
no nºs 4 e 5 do artigo 4º dessa directiva.

Justificação

Em virtude da sua actual redacção, a aplicação dos nºs  4 e 5 do artigo 4º da Directiva 
2000/60/CE relativos à consecução do objectivo visado no nº 1, alínea a), subalínea iv), do 
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artigo 4º dessa mesma directiva, deveria ser clarificada.

Alteração 14
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 4º bis
Novos controlos comunitários das emissões
1. Quando, em conformidade com o 
disposto no nº 1 do artigo 12º da Directiva 
2000/60/CE, um Estado-Membro 
comunique que uma determinada questão  
não pode ser resolvida à escala nacional, 
ou assinale que as medidas comunitárias se 
afiguram mais eficazes em termos de custos
ou mais apropriadas para resolver a
questão em causa, a Comissão organiza um 
intercâmbio de informações com todos os 
Estados-Membros e partes interessadas, a 
fim de avaliar se a acção comunitária é 
necessária ou se será mais eficaz em termos 
de custos e mais adequada, e publica um 
relatório sobre a matéria, que apresentará 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho.
2. Se o relatório da Comissão confirmar a 
necessidade, a eficácia de custos ou a
adequação da acção comunitária, a 
Comissão propõe medidas adequadas, no 
prazo de dois anos a contar da data de 
publicação do referido relatório.

Justificação

A decisão da Comissão de não propor, no quadro da presente directiva, novos controlos 
comunitários das emissões, visados no nº 6 do artigo 16º, da Directiva 2000/60/CE, revela-se 
meritória. Não obstante, o procedimento previsto no artigo 12º da Directiva 2000/60/CE 
deverá constituir uma opção adicional para problemas específicos. A presente alteração 
salienta essa opção e propicia especificações para o procedimento em causa.
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