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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 62
Título da Directiva

PROPOSTA DE DIRECTIVA DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO 

PROPOSTA DE DIRECTIVA DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO

relativa à protecção das águas subterrâneas 
contra a poluição

relativa à protecção das águas subterrâneas 
contra a poluição e a deterioração

Or. de

Justificação

A nova directiva vai além do disposto no artigo 17º da Directiva 2000/60/CE, contendo 
igualmente disposições relativas à transferência e à manutenção do articulado da directiva  
80/68/CEE, relativa à protecção das águas subterrâneas contra a poluição causada por certas 
substâncias perigosas, a qual expirará, o mais tardar, em 2013, no intuito de evitar e prevenir 
ou limitar imissões de substâncias perigosas. Visa, além disso, evitar, não só a poluição, mas 
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também a deterioração das águas subterrâneas decorrente de novas descargas.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 63
Considerando 1

(1) As águas subterrâneas são um recurso 
natural valioso, que deve, enquanto tal, ser 
protegido da poluição.

(1) As águas subterrâneas são um recurso 
natural valioso, que deve, enquanto tal, ser 
protegido da poluição

Tal é particularmente importante para os 
ecossistemas dependentes das águas 
subterrâneas e para a utilização destas 
águas para efeitos de abastecimento de 
água destinada ao consumo humano.

Or. nl

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 64
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) Em conformidade com os objectivos 
enunciados nos nºs 2 e 3 do artigo 7º da 
Directiva 2000/60/CE, as águas 
subterrâneas devem ser protegidas de tal 
forma que possa ser obtida água potável de 
boa qualidade por simples purificação.

Or. en

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 65
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) O volume de água subterrânea em 
condições potáveis está a sofrer um rápido 
decréscimo na Europa, o que compromete 
o abastecimento das gerações futuras em 
água potável natural e comporta o risco de 
perda irreversível de um património e de 
um bem naturais.
Cumpre realizar ulteriores actividades de 
investigação, tendo em vista incluir na 
directiva critérios aplicáveis à qualidade do 
ecossistema das águas subterrâneas e 
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disposições visando a protecção dos 
ecossistemas de águas subterrâneas face à 
deterioração.

Or. en

Justificação

Os recursos naturais de águas subterrâneas deveriam ser protegidos também enquanto 
ecossistemas. A protecção das águas subterrâneas não deveria circunscrever-se ao bom estado 
químico destes recursos. Importa também evitar a perda de funcionalidade deste recurso e a 
manutenção da diversidade dos ecossistemas, quer no aquífero, quer nas camadas de solo 
superiores.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 66
Considerando 3

(3) Para proteger o ambiente em geral e a 
saúde humana em particular, haverá que 
evitar, prevenir ou reduzir as concentrações 
de poluentes nocivos nas águas subterrâneas.

(3) Para proteger o ambiente em geral e a 
saúde humana em particular, haverá que 
evitar, prevenir ou reduzir as concentrações 
nocivas de poluentes nas águas subterrâneas.

Os resíduos, a poluição do ar, a agricultura 
e os transportes são os sectores que 
constituem as principais fontes de poluição 
das águas subterrâneas. Esses sectores são, 
entretanto, amplamente regulamentados 
pelo direito comunitário. A protecção das 
águas subterrâneas deve ser assegurada 
segundo critérios uniformes para todos 
esses sectores.

Or. de

Justificação

A protecção das águas subterrâneas deve ser prevista, de modo uniforme em todas as 
disposições da UE/CE em matéria de direito da água, a fim de evitar, designadamente, uma 
dupla regulamentação. Neste contexto, a própria UE deverá pautar-se pelo princípio da 
precaução, que consiste em garantir o máximo nível de protecção das águas subterrâneas. De 
outro modo, os Estados-Membros não poderão garantir, como até à data, uma qualidade 
elevada das águas subterrâneas e da água potável. Nem a directiva comunitária relativa à 
deposição de resíduos em aterros, nem as respectivas modalidades de execução prevêem o nível 
de protecção supramencionado.



PE 350247 4/100 AM\550205PT.doc

PT

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 67
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) É igualmente necessário proteger as 
massas de água subterrâneas para garantir 
a viabilidade da agricultura europeia, que 
constitui um instrumento indispensável da 
luta contra a desertificação. Os aquíferos 
subterrâneos devem ser protegidos de uma 
futura exploração excessiva que cause a 
sua poluição, uma redução drástica do 
caudal e inclusivamente o seu 
desaparecimento.

Or. es

Justificação

É indispensável assegurar um controlo exaustivo dos aquíferos, a fim de adoptar em tempo útil 
as medidas necessárias em caso de redução significativa das massas de água e de aumento de 
poluentes. É importante evitar uma paralisação das irrigações, pois tal conduziria à perda da 
cobertura vegetal que desempenha um papel fundamental na luta contra a desertificação. É, por 
conseguinte, necessário exercer vigilância no que se refere à exploração excessiva dos 
aquíferos.
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Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde
Alteração 68

Considerando 4

(4) A Directiva 2000/60/CE do Conselho, de 
23 de Outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio da 
política da água, contém um grande número 
de disposições relativas à protecção e 
preservação das águas subterrâneas. Como 
previsto no artigo 17º dessa directiva, devem 
ser adoptadas medidas de prevenção e de 
controlo da poluição das águas subterrâneas, 
incluindo critérios para a avaliação do seu 
bom estado químico e critérios para a 
identificação de tendências significativas e 
persistentes para o aumento das 
concentrações de poluentes e para a 
definição de pontos de partida para a 
inversão dessas tendências.

(4) A Directiva 2000/60/CE do Conselho, de 
23 de Outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio da 
política da água, contém um grande número 
de disposições relativas à protecção e 
preservação das águas subterrâneas. Como 
previsto no artigo 17º dessa directiva, devem 
ser adoptadas medidas de prevenção e de 
controlo da poluição das águas subterrâneas. 
Estas medidas devem destinar-se a realizar 
o objectivo de um bom estado químico das 
águas subterrâneas, nos termos do n.º 1, 
alínea b), do artigo 4.º. 

Nos termos do n.º 1, alínea b), do artigo 4.º, 
os Estados-Membros
(i) tomarão as medidas necessárias a fim de 
prevenir a deterioração do estado de todas 
as massas de água subterrâneas,
ii) protegerão, melhorarão e reconstituirão 
todas as massas de água subterrâneas a fim 
de obter um bom estado das massas de 
água subterrâneas,

Or. da

Justificação

O facto de a Comissão remeter para as disposições da directiva-quadro sobre a água é uma 
distorção da exigência imposta por esta directiva: a adopção de medidas específicas para 
prevenir e controlar a poluição das águas subterrâneas. 

O artigo 17º dessa directiva-quadro estipula: "O Parlamento Europeu e o Conselho aprovarão 
medidas específicas para prevenir e controlar a poluição das águas subterrâneas. Essas 
medidas visarão alcançar um bom estado químico das águas subterrâneas nos termos do nº 1, 
alínea b), do artigo 4.º ". 

A proposta de directiva da Comissão descreve assim o artigo 17º da directiva-quadro:  "O 
artigo 17º da DQA exige que, com base numa proposta da Comissão, o Parlamento Europeu e o 
Conselho adoptem medidas específicas para impedir e controlar a poluição das águas 
subterrâneas através da definição de critérios comuns para a avaliação do bom estado químico 
e para a identificação das tendências a esse nível.". O que pode induzir em erro. 
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Na proposta da Comissão, o estabelecimento de critérios comuns para o bom estado químico e 
as tendências deste estado é assim a mesma coisa que medidas específicas destinadas a prevenir 
e controlar a poluição das águas subterrâneas. O que não é evidentemente o caso. 

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 69
Considerando 4

(4) A Directiva 2000/60/CE do Conselho, de 
23 de Outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio da 
política da água, contém um grande número 
de disposições relativas à protecção e 
preservação das águas subterrâneas. Como 
previsto no artigo 17º dessa directiva, devem 
ser adoptadas medidas de prevenção e de 
controlo da poluição das águas subterrâneas, 
incluindo critérios para a avaliação do seu 
bom estado químico e critérios para a 
identificação de tendências significativas e 
persistentes para o aumento das 
concentrações de poluentes e para a 
definição de pontos de partida para a 
inversão dessas tendências.

(4) A Directiva 2000/60/CE do Conselho, de 
23 de Outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio da 
política da água, contém um grande número 
de disposições relativas à protecção e 
preservação das águas subterrâneas. Como 
previsto no artigo 17º dessa directiva, devem 
ser adoptadas medidas de prevenção e de 
controlo da poluição das águas subterrâneas, 
incluindo critérios para a avaliação do seu 
bom estado químico e critérios para a 
identificação de tendências significativas e 
persistentes para o aumento das 
concentrações de poluentes e para a 
definição de pontos de partida para a 
inversão dessas tendências. Além disso, é 
necessário estabelecer critérios para a 
avaliação das repercussões da diminuição 
das reservas de água dos aquíferos no 
ambiente e, em conformidade com o artigo 
8º da Directiva 2000/60/CE, seguir a 
evolução quantitativa das massas de água.

Or. es

Justificação

Aquando da avaliação da qualidade das massas de água subterrâneas não se pode esquecer o 
efeito da diminuição dos volumes de água, uma vez que esta conduz a um aumento das 
concentrações de poluentes naturais, como, por exemplo, o sulfato. A proposta de directiva não 
faz especificamente referência ao controlo quantitativo das águas subterrâneas previsto no 
artigo 8º da Directiva-Quadro relativa à água.

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 70
Considerando 5

(substitui a alteração 5 da relatora)
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(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) Deverão desenvolver-se normas de 
qualidade para as águas subterrâneas, bem 
como métodos de avaliação, para que 
existam  critérios uniformes para a avaliação
e caracterização do estado químico das 
massas de água subterrâneas.  Na União 
Europeia, os requisitos mínimos para a 
protecção das águas subterrâneas deverão, 
porém, ser definidos de molde a evitar 
distorções da concorrência. 
As medidas requeridas para lograr uma 
boa qualidade das águas subterrâneas 
implicarão importantes investimentos.  Os 
mecanismos de financiamento adequados, 
estabelecidos no quadro das novas 
Perspectivas Financeiras, deveriam, 
eventualmente, ser utilizados no intuito de 
propiciar assistência a quantos sejam 
confrontados com custos suplementares.

Or. de 

Justificação

Inalterada.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 71
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) Deverão desenvolver-se, de modo 
transparente, normas de qualidade para as 
águas subterrâneas,  bem como métodos de 
avaliação e de caracterização do estado 
químico das massas de água subterrâneas. 
Neste contexto, importa garantir, com base 
num mínimo de critérios adequados, a não 
ocorrência de distorções da concorrência 
na União Europeia.

Or. de

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 72
Considerando 5
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(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) Deverão desenvolver-se normas de 
qualidade e métodos de avaliação, para que 
existam critérios para a avaliação do estado 
químico das massas de água subterrâneas.

Or. da

Justificação

Falar de limiares a propósito da poluição das águas subterrâneas é absurdo. As águas 
subterrâneas são poluídas a partir do momento em que nelas se podem medir substâncias 
activas. Na medida em que as técnicas de medição se desenvolvem e refinam permanentemente, 
não é necessário fixar valor limite rígido para a poluição. Esta deve ser medida a partir do seu 
nível mensurável mínimo. 

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 73
Considerando 5 bis (novo)

Substitui a alteração 6 da relatora

(5 bis) A protecção das águas subterrâneas 
pode, em algumas zonas, requerer uma 
alteração nas práticas agrícolas/silvícolas, 
o que poderá comportar uma perda de 
rendimentos. Importa abordar esta questão 
no âmbito da elaboração dos planos de 
desenvolvimento rural requeridos pela 
reforma da PAC.

Or. en

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 74
Considerando 6

(6) Há que estabelecer critérios para a 
identificação de eventuais tendências 
significativas e persistentes para o aumento 
das concentrações de poluentes e para a 
definição do ponto de partida para a 
inversão dessas tendências, tendo em conta 
a probabilidade de efeitos adversos nos 
ecossistemas aquáticos associados ou nos 
ecossistemas terrestres dependentes.

Suprimido
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Or. da

Justificação

Logo que seja constatada uma poluição intempestiva das águas subterrâneas, é necessário 
intervir a nível das fontes de poluição: não é aceitável esperar, antes de intervir a nível da 
origem da poluição, que a poluição prossiga e se agrave.

Alteração 75
Considerando 7 bis (novo)

(substitui a alteração 8 da relatora)

(7 bis) Importa, além disso, clarificar quais 
as substâncias relativamente às quais 
devem ser evitadas e limitadas as 
descargas, tendo, nesse contexto, 
particularmente em consideração os 
conhecimentos científicos existentes sobre 
as substâncias problemáticas, como sejam 
as substâncias(1)endócrinas.
(1) Cf. Resoluções do Parlamento Europeu de 
20 de Outubro de 1998 sobre substâncias 
perturbadoras do sistema endócrino (JO C 341 
de 9.11.1998, p. 37) e de 26 de Outubro de 2000 
sobre a Comunicação da Comissão "Estratégia 
Comunitária em matéria de Desreguladores 
Endócrinos - substâncias suspeitas de interferir 
com os sistemas hormonais dos seres humanos 
e dos animais (JO C 197 de 12.7.2001, p. 409)

Or. de

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 76
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Em conformidade com o disposto no 
nº 3, alínea f), do artigo 11º da Directiva  
2000/60/CE, a armazenagem e a 
recuperação de águas subterrâneas deve 
ser considerada uma prática admissível 
sujeita a autorização e reconhecida 
enquanto método fiável de gestão dos 
recursos hídricos.

Or. en
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Justificação

Nas normas de qualidade aplicáveis a um bom estado químico, é feita referência a 50 mg/l para 
os nitratos e a 0,1 mg/l para os pesticidas. Além disso, à luz do disposto na directiva-quadro 
sobre a água, assinala-se que a qualidade da água subterrânea não deve interferir com a 
qualidade ecológica da água de superfície. A presente alteração estabelece uma correlação com 
a utilização de água subterrânea enquanto fonte de água potável nos critérios de avaliação do 
bom estado químico das águas subterrâneas.

Alteração apresentada por Caroline Jackson

Alteração 77
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Em conformidade com o disposto no 
nº 3, alínea f), do artigo 11º da Directiva  
2000/60/CE, a armazenagem e a 
recuperação de águas subterrâneas deve 
ser considerada uma prática admissível 
sujeita a autorização e reconhecida 
enquanto método fiável de gestão dos 
recursos hídricos.

Or. en

Justificação

As recargas artificiais constituem uma prática amplamente difundida em toda a Europa. A 
presente alteração destina-se a assegurar que a recarga artificial de aquíferos seja confirmada 
na sua utilização para efeitos de uma gestão sustentável dos recursos hídricos. Além disso, 
constitui uma disposição supletiva do artigo 6º da presente directiva.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 78
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis)  Os Estados-Membros devem 
utilizar, na medida do possível, os 
procedimentos estatísticos existentes, desde 
que estes sejam conformes com as normas 
internacionais e contribuam para 
assegurar a longo prazo a comparabilidade, 
entre os Estados-Membros, dos resultados 
da monitorização.
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Or. nl

Justificação

A atenção e os esforços devem centrar-se na realização dos objectivos. É necessário evitar uma 
burocracia inútil, como a duplicação dos procedimentos estatísticos.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 79
Artigo 1

A presente directiva estabelece medidas 
específicas, previstas nos nºs 1 e 2 do artigo 
17º da Directiva 2000/60/CE, para impedir e 
controlar a poluição das águas subterrâneas. 
Essas medidas incluem, designadamente:

A presente directiva estabelece medidas 
específicas, previstas nos nºs 1 e 2 do artigo 
17º da Directiva 2000/60/CE, para impedir e 
controlar a poluição das águas subterrâneas. 
Essas medidas incluem, designadamente:

a) critérios para a avaliação do bom estado 
químico das águas subterrâneas; e

a) critérios para a avaliação do bom estado 
químico das águas subterrâneas;

b) critérios para a identificação e a inversão 
de tendências significativas e persistentes 
para o aumento das concentrações de 
poluentes e para a definição dos pontos de 
partida para a inversão dessas tendências.

b) critérios para a identificação e a inversão 
de tendências significativas e persistentes 
para o aumento das concentrações de 
poluentes e para a definição dos pontos de 
partida para a inversão dessas tendências; e

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

c) o estabelecimento da exigência de evitar 
ou limitar as descargas indirectas de 
poluentes nas águas subterrâneas.

Or. nl

Justificação

O estabelecimento de exigências para as descargas indirectas constitui um dos principais 
objectivos directiva em apreço, estando ao mesmo nível que os objectivos referidos nas alíneas 
a) e b).

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 80
Artigo 1, parágrafo 2

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

A presente directiva especifica o requisito 
enunciado no nº 1, alínea b), subalínea (i), 
do artigo 4º da Directiva 2000/60/CE 
visando prevenir ou circunscrever a 
descarga de poluentes nas águas 
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subterrâneas e a deterioração do estado de 
todas as massas de água subterrânea.

Or. en

Justificação

As descargas indirectas constituem um novo conceito que importa consagrar. A 
directiva-quadro relativa à agua apenas utiliza o conceito geral de "descarga" e o termo 
específico "descargas directas".

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 81
Artigo 1, nº 1, alínea a)

a) critérios para a avaliação do bom estado 
químico das águas subterrâneas; e

a) critérios para a avaliação do bom estado 
químico das águas subterrâneas isentas de 
poluição intempestiva; e

Or. da

Justificação

É determinante que as águas subterrâneas sejam avaliadas como puras, ou seja isentas de 
poluição por substâncias que provêm da actividade humana. É o caso por exemplo dos 
pesticidas, do azoto e de outros elementos alheios ao ambiente, encontrados nas águas 
subterrâneas provindo da actividade agrícola ou industrial. 

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 82
Artigo 1, nº 1, alínea b)

b) critérios para a identificação e a inversão 
de tendências significativas e persistentes 
para o aumento das concentrações de 
poluentes e para a definição dos pontos de 
partida para a inversão dessas tendências.

b) critérios para a identificação das 
intervenções a nível das fontes da poluição 
após constatação de uma poluição 
intempestiva das águas subterrâneas.

Or. da

Justificação

Logo que seja constatada uma poluição intempestiva das águas subterrâneas, é necessário 
intervir a nível das fontes de poluição: não é aceitável esperar, antes de intervir a nível da 
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origem da poluição, que a poluição prossiga e se agrave.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 83
Artigo 1, parágrafo 2

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

A presente directiva especifica o requisito 
enunciado nº 1, alínea b), subalínea (i), do 
artigo 4º da Directiva 2000/60/CE visando 
prevenir ou circunscrever a descarga de 
poluentes nas águas subterrâneas e a 
deterioração do estado de todas as massas 
de água subterrânea.

Or. en

Justificação

A directiva não deveria consagrar um novo conceito de "descargas indirectas". A 
directiva-quadro relativa à água (DQA) apenas opera uma distinção entre o caso geral de 
"descarga" e o caso específico de "descarga directa" de poluentes nas águas subterrâneas.

A directiva deveria clarificar as obrigações consagradas na DQA relativamente a substâncias 
cuja descarga se pretende prevenir e a substâncias cuja descarga se pretende limitar e prever 
medidas à escala da UE visando a observância das obrigações em matéria de prevenção no 
caso de poluentes relevantes a nível europeu. Deveria igualmente clarificar a obrigação 
constante da DQA visando prevenir a deterioração do estado químico das águas subterrâneas. 
Enquanto alguns entendem esta obrigação como a manutenção do status quo, outros encaram-
na como uma forma de impedir a deterioração do estado químico das águas de bom para mau.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 84
Artigo 1, parágrafo 2

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

(b bis) criação de um programa de medidas 
a levar a efeito pelos Estados-Membros, 
tendo em vista evitar ou limitar as descargas 
indirectas de poluentes nas águas 
subterrâneas.

Or. en
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Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines e Caroline Jackson

Alteração 85
Artigo 1, parágrafo 2 bis (novo)

A presente directiva, que decorre da 
Directiva 2000/60/CE, pressupõe que os 
Estados-Membros e as autoridades 
responsáveis pela gestão sustentável dos 
recursos hídricos apliquem todas as 
medidas necessárias para a caracterização 
e o controlo do estado das massas de água 
subterrâneas. Estas medidas, 
circunstanciadas nos Anexos IV e V da 
Directiva 2000/60/CE, incluem, entre 
outros aspectos, a localização das águas 
subterrâneas, o seu perímetro, as 
características geológicas e hidrológicas 
dos aquíferos, a capacidade de recarga e 
recuperação, as zonas e pontos de 
captação, bem como os riscos da 
exploração excessiva e da poluição.

Or. es

Justificação

Dado que a presente proposta decorre da Directiva 2000/60/CE, convém indicar claramente que 
alguns dos instrumentos da Directiva-Quadro são necessários para uma protecção adequada 
das águas subterrâneas.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 86
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;

Suprimido

Or. en

Justificação

Não se justifica a introdução de uma nova definição de "limiar" equivalente ao conceito de 
"normas de qualidade".
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 87
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. "Normas de qualidade das águas 
subterrâneas", normas de qualidade 
ambiental expressas em valores de 
concentração de um dado poluente, um 
grupo de poluentes ou um indicador de 
poluição das águas subterrâneas, que não 
deveriam ser excedidos a bem da protecção 
da saúde humana e do ambiente e que 
representam o limite entre um bom e um 
mau estado químico

Or. de

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 88
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, 
baseado na concentração natural, o qual, se 
for excedido, implica a caracterização de 
uma ou de várias massas de água 
subterrâneas como apresentando um mau 
estado químico;

Or. nl

Justificação

A definição não faz referência às concentrações naturais de substâncias. Se uma determinada 
substância estiver presente de forma natural numa massa de água não há motivo para afirmar 
que a referida massa se encontra em "mau estado químico".

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 89
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 

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 
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de água subterrâneas como apresentando um 
mau estado químico;

de água subterrâneas como apresentando um 
mau estado químico, se, paralelamente, 
também os valores de fundo geoquímico 
forem excedidos. 

Or. de

Justificação

A superação de um limiar não pode conduzir a um mau estado da massa de águas subterrâneas 
se a concentração de fundo geoquímico de um poluente naturalmente  ocorrente não for 
excedida.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 90
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 
limiares;.

2. "poluição intempestiva": constatação da 
presença de substâncias infiltradas através 
da camada de terra superior em 
consequência da actividade humana, mas 
ausentes das águas subterrâneas em estado 
natural.

Or. da

Justificação

Ver justificação da alteração à alínea b) do artigo 1º. 

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 91
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 

2. “tendência significativa e persistente para 
o aumento da concentração”, tendência para 
o aumento da concentração de um poluente 
que constitua uma ameaça à consecução
dos objectivos enunciados no nº 1 do artigo 
4º e no artigo 7º da Directiva 2000/60/CE;
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em consideração normas de qualidade e 
limiares;

Or. en

Justificação

Afigura-se essencial identificar as águas superficiais intactas ou quase intactas e prever 
protecção suplementar. A definição de um nível elevado do estado químico para as águas 
subterrâneas intactas seria portadora desta protecção permitindo orientar as medidas para as 
massas de água subterrânea não poluída da Europa que ainda restam. Em inúmeros casos, as 
massas de água subterrânea cujo nível do estado químico é elevado encontram-se em áreas já 
protegidas ao abrigo de legislação comunitária (directivas "Habitats", aves, água destinada ao 
consumo humano). Assim sendo, não comportaria qualquer ónus adicional significativo para os 
Estados-Membros, garantindo a coerência e a integração entre as políticas comunitárias em 
vigor.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 92
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 
limiares;

2. “tendência significativa e persistente para 
o aumento da concentração”, o aumento 
estatisticamente significativo da 
concentração de um poluente que constitua 
uma ameaça à consecução dos objectivos 
enunciados no nº 1 do artigo 4º e no artigo 
7º da Directiva 2000/60/CE;

Or. en

Justificação

A consequência ambiental de uma "tendência significativa" deveria ser o próprio texto e não as 
medições que podem não ter em devida consideração os objectivos-chave.
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Alteração apresentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Alteração 93
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 
limiares;

2. “tendência significativa e persistente para 
o aumento da concentração”, o aumento 
significativo do ponto de vista estatístico e 
ambiental da concentração de um poluente  
nas águas subterrâneas;

Or. en

Justificação

É possível vislumbrar uma tendência para o aumento da concentração nas águas subterrâneas 
sem qualquer consequência ambiental. A proposta da Comissão que visa fixar a data para 
efeitos de avaliação das tendências excluiria a avaliação das tendências na concentração de 
poluentes não supervisionados no início dos programas de monitorização mas identificados 
numa fase posterior.  Tal comportaria uma inadequada protecção ambiental.

A alteração proposta obriga os Estados-Membros a centrarem os seus esforços na inversão das 
tendências com potenciais consequências ambientais significativas. A alteração assegura, por 
conseguinte, uma abordagem apropriada que apresenta uma boa relação de custo-eficácia do 
ponto de vista ambiental. 

Será necessário identificar um ponto de partida para a inversão de tendências no quadro do 
Anexo relevante.

Alteração apresentada por Linda McAvan e María Sornosa Martínez

Alteração 94
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 

2. “tendência significativa e persistente para 
o aumento da concentração”, o aumento 
significativo do ponto de vista estatístico e 
ambiental da concentração de um poluente  
nas águas subterrâneas;
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em consideração normas de qualidade e 
limiares;

Or. en

Justificação

É possível vislumbrar uma tendência para o aumento da concentração nas águas subterrâneas 
sem qualquer consequência ambiental. A proposta da Comissão que visa fixar a data para 
efeitos de avaliação das tendências excluiria a avaliação das tendências na concentração de 
poluentes não supervisionados no início dos programas de monitorização mas identificados 
numa fase posterior.  Tal comportaria uma inadequada protecção ambiental.

A alteração proposta obriga os Estados-Membros a centrarem os seus esforços na inversão das 
tendências com potenciais consequências ambientais significativas. A alteração assegura, por 
conseguinte, uma abordagem apropriada que apresenta uma boa relação de custo-eficácia do 
ponto de vista ambiental. 

Será necessário identificar um ponto de partida para a inversão de tendências no quadro do 
Anexo relevante.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 95
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 
limiares;

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 das 
águas subterrâneas;

Or. de

Justificação

Adaptação da redacção ao conceito uniforme de "norma de qualidade das águas subterrâneas", 
substituindo a noção de "limiares", cf. relatório Klaß.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 96
Artigo 2, nº 3
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3. “descarga indirecta nas águas 
subterrâneas”, a descarga de poluentes nas 
águas subterrâneas após a sua infiltração 
no solo ou subsolo.

3. "excelente estado químico" de uma 
massa de água subterrânea, uma massa de 
água subterrânea sem nenhumas ou 
apenas com diminutas modificações 
antropogénicas da sua composição química 
relativamente à composição normalmente 
esperada em condições naturais.

Or. en

Justificação

Afigura-se essencial identificar as águas superficiais intactas ou quase intactas e prever 
protecção suplementar. A definição de um nível elevado do estado químico para as águas 
subterrâneas intactas seria portadora desta protecção permitindo orientar as medidas para as 
massas de água subterrânea não poluída da Europa que ainda restam. Em inúmeros casos, as 
massas de água subterrânea cujo nível do estado químico é elevado encontram-se em áreas já 
protegidas ao abrigo de legislação comunitária (directivas "habitats", aves, água destinada ao 
consumo humano). Assim sendo, não comportaria qualquer ónus adicional significativo para os 
Estados-Membros, garantindo a coerência e a integração entre as políticas comunitárias em 
vigor.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 97
Artigo 2, nº 3

3. “descarga indirecta nas águas 
subterrâneas”, a descarga de poluentes nas 
águas subterrâneas após a sua infiltração 
no solo ou subsolo.

3. “descarga indirecta nas águas 
subterrâneas”, a descarga, emissões e  
perdas desde que não constituam descargas 
directas nas águas subterrâneas na 
acepção do ponto 32 do artigo 2º da 
Directiva 2000/60/CE, mas possam induzir 
a poluição e a deterioração das mesmas.

Or. de

Justificação

Adaptação da redacção, cf. justificação da alteração 1 e justificação constante do relatório Klaß 
sobre a definição de deterioração.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 98
Artigo 2, nº 3
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3. “descarga indirecta nas águas 
subterrâneas”, a descarga de poluentes nas 
águas subterrâneas após a sua infiltração no 
solo ou subsolo.

3. “emissão de poluentes nas águas 
subterrâneas”, a descarga directa ou 
indirecta de poluentes nas águas 
subterrâneas decorrente da acção humana. .

Or. de

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 99
Artigo 2, nº 3 bis (novo)

3 bis. "Deterioração", o ligeiro e constante 
aumento das concentrações de poluentes 
causado por factores antropogénicos 
relativamente ao 'status quo' observado nas 
águas subterrâneas. 

Or. de

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 100
Artigo 2, nº 3 bis novo

3 bis. "deterioração", toda e qualquer 
alteração substancial da massa de águas 
subterrâneas de um bom estado para um 
mau estado.

Or. de

Justificação

A Directiva-Quadro 2000/60/CE relativa à política da água procede à distinção entre o bom e o 
mau estado da massa de águas subterrâneas. A deterioração constitui, pois, uma alteração 
substancial de um bom para um mau estado.

Alteração apresentada por Niels Busk

Alteração 101
Artigo 2, nº 3 bis (novo)

(3 bis)  "águas subterrâneas", as águas que 
se encontram no subsolo na zona de 
saturação permanente. As águas que
circulem nas condutas de drenagem ou que 
se encontrem em cima das mesmas não são 
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abrangidas pela presente definição, o 
mesmo se aplicando às águas de superfície 
e da zona das raízes.

Or. en

Justificação

A definição adicional relativa à água que circula nas condutas de drenagem ou nas suas 
imediações permite clarificar a definição no contexto das zonas agrícolas.

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 102
Artigo 2, nº 3 bis (novo)

(3 bis)"concentração de fundo 
geoquímico", a concentração de uma 
substância numa massa de água 
subterrânea sem nenhumas ou apenas com 
diminutas modificações antropogénicas 
relativamente a condições inalteradas.

Or. en

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 103
Artigo 2, nº 3 ter (novo)

(3 ter) "concentração de base" de uma 
substância numa massa de água 
subterrânea, a concentração média medida 
no decurso do período de referência de 
2007 e 2008 com base nos programas de 
monitorização estabelecidos em 
conformidade com o disposto no artigo 8º 
da directiva-quadro relativa à água.

Or. en



AM\550205PT.doc 23/100 PE 350247

PT

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 104
Artigo 2, parágrafo 1 bis (novo)

Para efeitos de cumprimento da obrigação 
que visa prevenir a deterioração do estado 
químico das massas de água subterrânea 
enunciada no nº 1, alínea b), subalínea (i), 
do artigo 4º da Directiva 2000/60/CE, os 
Estados-Membros classificam as massas de 
água subterrâneas em excelente estado 
químico com base nas informações obtidas 
por força da implementação do artigo 5º da 
Directiva 2000/60/CE.
A classificação das massas de água 
subterrânea será revista e, se necessário, 
actualizada, em conformidade com as 
disposições previstas no nº 2 do artigo 5º da 
Directiva 2000/60/CE. As massas de água 
subterrânea em excelente estado químico 
são identificadas no quadro dos planos de 
gestão da região hidrográfica previstos no 
artigo 13º e no Anexo VII da Directiva 
2000/60/CE. No concernente às massas de 
água subterrânea em excelente estado 
químico, os planos de gestão da região 
hidrográfica incluem uma síntese das 
medidas adoptadas e indicam, 
especificando as razões, todo e qualquer 
não cumprimento dos objectivos.

Or. en

Justificação

Permite clarificar a aplicação da obrigação de não-deterioração e permite proteger as águas 
subterrâneas não poluídas ainda existentes na Europa de toda e qualquer nova contaminação e 
descargas.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines e Caroline Jackson

Alteração 105
Artigo 3, parágrafo -1 (novo)

Em conformidade com a 
Directiva 2000/60/CE e, em particular os 
pontos 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 do seu Anexo II, 
os Estados-Membros devem garantir a 
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sustentabilidade das águas subterrâneas e 
evitar a sua exploração excessiva, a sua 
deterioração ou o seu desaparecimento. 
Atendendo a que as águas subterrâneas 
servem de reserva para o consumo humano 
e a agricultura e, além disso, constituem o 
principal regulador dos recursos hídricos 
nas zonas áridas, é necessário que a 
Comissão vele pelo estrito cumprimento da 
legislação vigente.

Or. es

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 106
Artigo 3, alínea a)

a) no que respeita a qualquer das substâncias 
referidas na coluna 1 do Anexo I da presente 
directiva, a concentração medida ou prevista
não ultrapasse as normas de qualidade 
estabelecidas na coluna 2;

a) no que respeita a qualquer das substâncias 
referidas na coluna 1 do Anexo I da presente 
directiva, a concentração medida não 
ultrapasse as normas de qualidade 
estabelecidas na coluna 2;

Se, numa massa ou num grupo de massas 
de água subterrâneas, os teores naturais 
geogénicos dos poluentes abrangidos por 
uma norma de qualidade das águas 
subterrâneas especificada no Anexo I ou 
por uma norma suplementar nacional de 
qualidade das águas subterrâneas 
decorrente do Anexo II excederem esses 
valores, os teores naturais acrescidos das 
normas de qualidade previstas definirão a 
passagem de um bom para um mau estado.

Or. de

Justificação

Esta frase introduz uma disposição necessária para os teores naturais nas águas subterrâneas -
os chamados "valores de fundo geoquímico". Uma vez que os teores naturais, muito diversos na 
Europa, não podem ser tidos em conta ao estabelecer normas de qualidade, há que definir o que 
ocorre quando aqueles já ultrapassam as normas de qualidade. Se assim acontecer numa massa 
ou grupo de massas de águas subterrâneas, os teores naturais devem ser considerados como 
norma de qualidade. Para impedir que sejam preferencialmente utilizadas ou depositadas 
substâncias nocivas em regiões em que os teores naturais ultrapassam as normas de qualidade, 
deverá aí impedir-se uma concentração acrescida de poluentes nas águas subterrâneas.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 107
Artigo 3, alínea a)

a) no que respeita a qualquer das substâncias 
referidas na coluna 1 do Anexo I da presente 
directiva, a concentração medida ou prevista
não ultrapasse as normas de qualidade 
estabelecidas na coluna 2;

a) no que respeita a qualquer das substâncias 
referidas na coluna 1 do Anexo I da presente 
directiva, a concentração medida não 
ultrapasse as normas de qualidade 
estabelecidas na coluna 2;

Se, numa massa ou num grupo de massas 
de água subterrâneas, os teores naturais 
geogénicos dos poluentes abrangidos por 
uma norma de qualidade das águas 
subterrâneas especificada no Anexo I ou 
por uma norma suplementar nacional de 
qualidade das águas subterrâneas 
decorrente do Anexo II excederem esses
valores, os teores naturais, acrescidos de 
20% do valor inicial da norma de qualidade 
das águas subterrâneas, serão considerados 
como normas de qualidade das águas 
subterrâneas. 

Or. de

Justificação

Esta frase introduz uma disposição necessária para os teores naturais nas águas subterrâneas -
os chamados "valores do fundo geoquímico". Uma vez que os teores naturais, muito diversos na 
Europa, não podem ser tidos em conta ao estabelecer normas de qualidade, há que definir o que 
ocorre quando aqueles já ultrapassam as normas de qualidade. Se assim acontecer numa massa 
ou grupo de massas de águas subterrâneas, os teores naturais, acrescidos de 20% do valor 
inicial, devem ser considerados como norma de qualidade. Esta definição permite, por um lado, 
ter em conta as emissões inevitáveis nas águas subterrâneas resultantes da actividade humana, 
e, por outro, que as regiões que apresentam teores naturais superiores às normas de qualidade, 
sejam preferencialmente utilizados para deposição ou armazenagem de substâncias poluentes.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 108
Artigo 3, alínea a)

a) no que respeita a qualquer das substâncias 
referidas na coluna 1 do Anexo I da presente 

a) no que respeita a qualquer das substâncias 
referidas na coluna 1 do Anexo I da presente 
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directiva, a concentração medida ou prevista 
não ultrapasse as normas de qualidade 
estabelecidas na coluna 2;

directiva, a concentração medida, estimada
ou prevista não ultrapasse as normas de 
qualidade estabelecidas na coluna 2;

Or. nl

Justificação

A concentração é estimada e prevista com base numa interpolação e/ou extrapolação.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 109
Artigo 3, parágrafo 1 bis (novo)

O cumprimento das normas basear-se-á 
numa comparação com as médias 
aritméticas dos valores da monitorização 
em cada um dos pontos de amostragem da 
massa ou grupo de massas de água 
subterrâneas caracterizada(s) por se 
encontrar(em) em risco, na sequência da 
análise efectuada em aplicação do artigo 5º 
da Directiva 2000/60/CE. Os valores 
medidos em diversos pontos de 
monitorização que não respeitem as 
normas só serão considerados para efeitos 
de classificação se, após verificação técnica 
nos termos do Anexo I, Parte A, o ponto de 
monitorização em causa for determinante 
para a poluição de toda a massa de águas 
subterrâneas ou de parte da mesma.

Os Estados-Membros publicarão nos seus 
planos de gestão das regiões hidrográficas, 
que elaborarão em conformidade com o 
disposto no artigo 13º da Directiva 
2000/60/CE, a sua avaliação do estado 
químico de todas as massas de água 
subterrâneas, incluindo o modo como 
desvios medidos num ponto de amostragem 
contribuem para a classificação geral da 
massa ou grupo de massas de água 
subterrâneas em causa. Os 
Estados-Membros adoptarão 
regulamentação obrigatória em matéria de 
caracterização de uma massa de água 
subterrânea considerada em bom estado 
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químico.

Or. de

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 110
Artigo 3, alínea b) bis (nova)

b bis) Os novos Estados-Membros 
cumprem os objectivos consagrados na 
Directiva relativa aos nitratos 
(91/676/CEE) e na Directiva relativa aos 
pesticidas (91/414/CEE) e asseguram a 
protecção das fontes de água potável em 
conformidade com o artigo 7º e o nº 1, 
alínea c), do artigo 4º da Directiva 
2000/60/CE, bem como a melhoria da 
qualidade, a fim de minimizar o tratamento 
de purificação da água necessário para 
atingir as normas estabelecidas na 
Directiva 80/778/CEE, tal como modificada 
pela Directiva 98/83/CE.

Or. en

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 111
Artigo 3, parágrafo 1 bis (novo)

A observância das normas será avaliada em 
cada ponto de amostragem mediante uma 
comparação da média dos valores de 
monitorização nesse ponto de amostragem 
com as normas de qualidade aplicáveis ao 
bom estado químico e os limiares para 
outros poluentes. Caso os limiares sejam 
excedidos, importa empreender acções no 
quadro do programa de medidas.

Or. en
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Justificação

Este ponto figurava na nota de rodapé da página 22 do Anexo I. Ora, trata-se de um elemento 
demasiado importante para ser mencionado num tal ponto do texto. A presente alteração visa 
inserir a avaliação dos dados obtidos relativamente às normas aplicáveis num artigo separado 
ou num anexo distinto. O método de avaliação deve igualmente aplicar-se a outros poluentes. A 
nota de pé-de-página não explica claramente como proceder à avaliação das normas aplicáveis. 
Importa evitar que a adaptação dos dados implique a não detecção de problemas. Esta a razão 
pela qual o presente texto é aditado ao artigo 3º.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 112
Artigo 3, parágrafo 1 bis (novo)

Caso um local esteja há muito poluído, a 
avaliação da poluição das águas 
subterrâneas é efectuada pela autoridade 
competente após avaliação em função dos 
riscos para a saúde e o ambiente, embora 
não seja tomada em consideração para 
efeitos de avaliação do estada da massa de 
água. Os critérios de avaliação e de 
reabilitação do local devem ser inscritos no 
plano de gestão previsto no artigo 13º da 
Directiva 2000/60/CE.
Para reabilitar o local, o programa de 
medidas pode incluir acções de 
reabilitação, bem como acções destinadas a 
evitar a propagação da poluição. A 
presente disposição é aplicável sem prejuízo 
dos nºs 4 e 5 do artigo 4º da Directiva 
2000/60/CE.

Or. fr

Justificação

A Directiva-Quadro relativa à água não prevê "programas de reabilitação", mas "programas de 
medidas" que incluem as acções a levar a cabo para realizar os objectivos indicados no plano
de gestão.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 113
Artigo 3, alínea b) bis (novo)
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b bis) no que respeita às massas de água 
subterrâneas consideradas massas de água 
na acepção do nº 1 do artigo 7º da Directiva 
2000/60/CE, cumpre-se igualmente o 
estabelecido no nº 2 do artigo 7º da mesma 
Directiva.
1 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Or. nl

Justificação

Este aditamento é necessário, tendo em conta o disposto na alínea b). A referência feita nesta 
alínea ao Anexo V da Directiva-Quadro não é suficiente sob o ponto de vista do abastecimento 
de água potável.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête e Chris Davies

Alteração 114
Artigo 3 bis (novo)

Artigo 3º bis
Avaliação do estado químico das águas 

subterrâneas
1.  Os Estados-Membros classificam uma 
massa de água subterrânea como estando 
em bom estado químico quando as normas 
de qualidade e os limiares aplicáveis às 
águas subterrâneas não sejam excedidos 
em nenhum dos pontos de monitorização 
consagrados no artigo 8º e no Anexo V da 
Directiva 2000/60/CE para efeitos de 
avaliação do estado químico das águas 
subterrâneas.
2. Caso uma norma de qualidade aplicável 
às águas subterrâneas ou um limiar seja 
excedido num ponto de monitorização, os 
Estados-Membros examinam se esse desvio 
indicia que:
(i) uma ou mais das condições que
asseguram um bom estado químico da água 
subterrânea enunciadas no quadro 2.3.2 do 
Anexo V da Directiva 2000/60/CE não são 
satisfeitas; ou que 
(ii) as fontes de abastecimento de água 
potável não se encontram protegidas em 
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conformidade com o disposto no artigo 7º 
da Directiva 2000/60/CE.
3. Considera-se que uma massa de água 
subterrânea apresenta um mau estado 
químico apenas quando o exame a que se 
refere o nº 2 permita concluir que uma ou 
mais das condições que figuram nos pontos 
(i) ou (ii) do nº 2 são aplicáveis.

Or. en

Justificação

Os desafios técnicos subjacentes à compreensão dos fenómenos que se produzem numa massa de 
água subterrânea são imensos. Assim, a qualidade da água detectada por perfuração realizada 
num determinado ponto a uma dada profundidade de uma massa de água subterrânea pode ser 
radicalmente diferente da qualidade detectada uns metros mais à frente.

A presente alteração permite assegurar que os Estados-Membros empreendam as acções 
necessárias para determinar se as condições requeridas para um bom estado químico das águas 
subterrâneas são satisfeitas. A mesma alicerça-se numa abordagem analítica, tendo por 
objectivo proceder a uma avaliação adequada das condições reais prevalecentes no seio de uma 
massa de água, tendo em conta a sua situação, aditando uma condição que visa proteger as 
fontes de água potáveis, em conformidade com o disposto na directiva-quadro relativa à água.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 115
Artigo 3 bis (novo)

Artigo 3º bis
Avaliação do estado químico das águas 

subterrâneas
1. Os Estados-Membros classificam uma 
massa de água subterrânea como estando 
em bom estado químico quando as normas 
de qualidade e os limiares aplicáveis às 
águas subterrâneas não sejam excedidos 
em nenhum dos pontos de monitorização 
consagrados no artigo 8º e no Anexo V da 
Directiva 2000/60/CE para efeitos de 
avaliação do estado químico das águas 
subterrâneas.
2. Caso uma norma de qualidade aplicável 
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às águas subterrâneas ou um limiar seja 
excedido num ponto de monitorização, os 
Estados-Membros examinam se esse desvio 
indicia que:
(i) uma ou mais das condições que 
asseguram um bom estado químico da água 
subterrânea enunciadas no quadro 2.3.2 do 
Anexo V da Directiva 2000/60/CE não são 
satisfeitas; ou que 
(ii) as fontes de abastecimento de água 
potável não se encontram protegidas em 
conformidade com o disposto no artigo 7º 
da Directiva 2000/60/CE.
3. Considera-se que uma massa de água 
subterrânea apresenta um mau estado 
químico apenas quando o exame a que se 
refere o nº 2 permita concluir que uma ou 
mais das condições que figuram nos pontos 
(i) ou (ii) do nº 2 são aplicáveis.

Or. en

Justificação

Os desafios técnicos subjacentes à compreensão dos fenómenos que se produzem numa massa de 
água subterrânea são imensos. Assim, a qualidade da água detectada por perfuração realizada 
num determinado ponto a uma dada profundidade de uma massa de água subterrânea pode ser 
radicalmente diferente da qualidade detectada uns metros mais à frente.

A presente alteração permite assegurar que os Estados-Membros empreendam as acções 
necessárias para determinar se as condições requeridas para um bom estado químico das águas 
subterrâneas são satisfeitas. A mesma alicerça-se numa abordagem analítica, tendo por 
objectivo proceder a uma avaliação adequada das condições reais prevalecentes no seio de uma 
massa de água, tendo em conta a sua situação, aditando uma condição que visa proteger as 
fontes de água potáveis, em conformidade com o disposto na directiva-quadro relativa à água..

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 116
Artigo 3 bis (novo)

Artigo 3º bis
Avaliação do estado químico das águas 

subterrâneas
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1. Os Estados-Membros classificam uma 
massa de água subterrânea como estando 
em bom estado químico quando as normas 
de qualidade e os limiares aplicáveis às 
águas subterrâneas não sejam excedidos 
em nenhum dos pontos de monitorização 
consagrados no artigo 8º e no Anexo V da 
Directiva 2000/60/CE para efeitos de 
avaliação do estado químico das águas 
subterrâneas.
2. Caso uma norma de qualidade aplicável 
às águas subterrâneas ou um limiar seja 
excedido num ponto de monitorização, os 
Estados-Membros examinam se esse desvio 
indicia que:
(i) uma ou mais das condições que 
asseguram um bom estado químico da água 
subterrânea enunciadas no quadro 2.3.2 do 
Anexo V da Directiva 2000/60/CE não são 
satisfeitas; ou que 
(ii) as fontes de abastecimento de água 
potável não se encontram protegidas em 
conformidade com o disposto no artigo 7º 
da Directiva 2000/60/CE.
3. Considera-se que uma massa de água 
subterrânea apresenta um mau estado 
químico apenas quando o exame a que se 
refere o nº 2 permita concluir que uma ou 
mais das condições que figuram nos pontos 
(i) ou (ii) do nº 2 são aplicáveis.

Or. en

Justificação

Os desafios técnicos subjacentes à compreensão dos fenómenos que se produzem numa massa de 
água subterrânea são imensos. Assim, a qualidade da água detectada por perfuração realizada 
num determinado ponto a uma dada profundidade de uma massa de água subterrânea pode ser 
radicalmente diferente da qualidade detectada uns metros mais à frente.

A presente alteração permite assegurar que os Estados-Membros empreendam as acções 
necessárias para determinar se as condições requeridas para um bom estado químico das águas 
subterrâneas são satisfeitas. A mesma alicerça-se numa abordagem analítica, tendo por 
objectivo proceder a uma avaliação adequada das condições reais prevalecentes no seio de uma 
massa de água, tendo em conta a sua situação, aditando uma condição que visa proteger as 
fontes de água potáveis, em conformidade com o disposto na directiva-quadro relativa à água.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 117
Artigo 3 bis (novo)

Artigo 3º bis
Avaliação do estado químico das águas 

subterrâneas
1.  Os Estados-Membros classificam uma 
massa de água subterrânea como estando 
em bom estado químico quando as normas 
de qualidade e os limiares aplicáveis às 
águas subterrâneas não sejam excedidos 
em nenhum dos pontos de monitorização 
consagrados no artigo 8º e no Anexo V da 
Directiva 2000/60/CE para efeitos de 
avaliação do estado químico das águas 
subterrâneas.
2. Caso uma norma de qualidade aplicável 
às águas subterrâneos ou um limiar seja 
excedido num ponto de monitorização, os 
Estados-Membros examinam se esse desvio 
indicia que:
(i) uma ou mais das condições que 
asseguram um bom estado químico da água 
subterrânea enunciadas no quadro 2.3.2 do 
Anexo V da Directiva 2000/60/CE não são 
satisfeitas; ou que 
(ii) as fontes de abastecimento de água 
potável não se encontram protegidas em 
conformidade com o disposto no artigo 7º 
da Directiva 2000/60/CE.
3. Considera-se que uma massa de água 
subterrânea apresenta um mau estado 
químico apenas quando o exame a que se 
refere o nº 2 permita concluir que uma ou 
mais das condições que figuram nos pontos 
(i) ou (ii) do nº 2 são aplicáveis.

Or. en
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Justificação

A presente alteração permite assegurar que os Estados-Membros empreendam as acções 
necessárias para determinar se as condições requeridas para um bom estado químico das águas 
subterrâneas são satisfeitas. A mesma alicerça-se numa abordagem analítica, tendo por 
objectivo proceder a uma avaliação adequada das condições reais prevalecentes no seio de uma 
massa de água, tendo em conta a sua situação, aditando uma condição que visa proteger as 
fontes de água potáveis, em conformidade com o disposto na directiva-quadro relativa à água.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Alteração 118
Artigo 4, nº 1, parágrafo 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 do seu Anexo II e em 
conformidade com um quadro comunitário 
comum para o estabelecimento de limiares, 
os Estados-Membros estabelecerão 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 
de não conseguirem atingir um bom estado 
químico. Os Estados-Membros 
estabelecerão, no mínimo, limiares para 
todos os poluentes referidos nas partes A.1 e 
A.2 do Anexo III da presente directiva que 
assim são identificados. 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.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a reforçar e a simplificar a proposta da Comissão ao exigir 
claramente que os Estados-Membros se conformem, para o estabelecimento dos valores-limiar, 
a um conjunto de critérios comunitários comuns. O mecanismo atinente consta do Anexo II da 
directiva. Ao contrário do que as normas europeias implicam, trata-se, neste caso, de prever um 
quadro europeu flexível mas vinculativo para a protecção das águas subterrâneas, por força do 
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qual os Estados-Membros poderão identificar os riscos importantes que ameaçam as massas de 
água, em  função da sua situação e das suas condições específicas regionais e nacionais.

O "quadro comunitário comum para o estabelecimento de limiares" terá de constar dum anexo à 
directiva.

Alteração apresentada por Linda McAvan e María Sornosa Martínez

Alteração 119
Artigo 4, nº 1, parágrafo 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 do seu Anexo II e em 
conformidade com um quadro comunitário 
comum para o estabelecimento de limiares, 
os Estados-Membros estabelecerão 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 
de não conseguirem atingir um bom estado 
químico. Os Estados-Membros 
estabelecerão, no mínimo, limiares para 
todos os poluentes referidos nas partes A.1 e 
A.2 do Anexo III da presente directiva que 
assim são identificados. 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.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a reforçar e a simplificar a proposta da Comissão ao exigir 
claramente que os Estados-Membros se conformem, para o estabelecimento dos valores-limiar, 
a um conjunto de critérios comunitários comuns. O mecanismo atinente consta do Anexo II da 
directiva. Ao contrário do que as normas europeias implicam, trata-se, neste caso, de prever um 
quadro europeu flexível mas vinculativo para a protecção das águas subterrâneas, por força do 
qual os Estados-Membros poderão identificar os riscos importantes que ameaçam as massas de 
água, em  função da sua situação e das suas condições específicas regionais e nacionais.

O "quadro comunitário comum para o estabelecimento de limiares" terá de constar dum anexo à 
directiva.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 120
Artigo 4, nº 1, parágrafo 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 do seu Anexo II e em 
conformidade com um quadro comunitário 
comum para o estabelecimento de limiares, 
baseado nos níveis de concentração de 
substâncias no ambiente natural, 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 de não conseguirem 
atingir um bom estado químico. Os 
Estados-Membros estabelecerão, no mínimo, 
limiares para todos os poluentes referidos 
nas partes A.1 e A.2 do Anexo III da 
presente directiva que assim são 
identificados. 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.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a reforçar e a simplificar a proposta da Comissão ao exigir 
claramente que os Estados-Membros se conformem, para o estabelecimento dos valores-limiar, 
a um conjunto de critérios comunitários comuns. O mecanismo atinente consta do Anexo II da 
directiva. Ao contrário do que as normas europeias implicam, trata-se, neste caso, de prever um 
quadro europeu flexível mas vinculativo para a protecção das águas subterrâneas, por força do 
qual os Estados-Membros poderão identificar os riscos importantes que ameaçam as massas de 
água, em  função da sua situação e das suas condições específicas regionais e nacionais.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 121
Artigo 4, nº 1, parágrafo 1
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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, baseado nos níveis de 
concentração natural de substâncias no 
ambiente, 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.

Or. en

Justificação

O nº 1 do artigo 4º estipula que os custos económicos e sociais podem ser tidos em conta para o 
estabelecimento dos limiares. No entanto, as concentrações naturais no ambiente constituem a 
base para a definição desses mesmos limiares. Os custos económicos e sociais podem ser tidos 
em consideração para decidir se se devem ou não tomar medidas mas não para estabelecer os 
limiares. Estas considerações serão aditadas ao Anexo III (parte B), secção 2.3.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 122
Artigo 4, nº 1, parágrafo 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 

1. Com base no processo de caracterização a 
cumprir nos termos do artigo 5º da Directiva 
2000/60/CE e do seu Anexo II e em 
conformidade com um quadro comunitário 
comum para o estabelecimento de limiares, 
no prazo de seis meses após a entrada em 
vigor da presente directiva, os 
Estados-Membros estabelecerão, limiares 
para cada um dos poluentes que, no seu 
território, tenham sido identificados como 
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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.

contribuindo para a caracterização das 
massas ou grupo de massas de água 
subterrâneas como massas de água em risco 
de não conseguirem atingir um bom estado 
químico. Os Estados-Membros 
estabelecerão, no mínimo, limiares para 
cada um dos 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.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a reforçar e a simplificar a proposta da Comissão ao exigir 
claramente que os Estados-Membros se conformem, para o estabelecimento dos valores-limiar, 
a um conjunto de critérios comunitários comuns. O mecanismo atinente consta do Anexo II da 
directiva. Ao contrário do que as normas europeias implicam, trata-se, neste caso, de prever um 
quadro europeu flexível mas vinculativo para a protecção das águas subterrâneas, por força do 
qual os Estados-Membros poderão identificar os riscos importantes que ameaçam as massas de 
água, em  função da sua situação e das suas condições específicas regionais e nacionais.

O "quadro comunitário comum para o estabelecimento de limiares" terá de constar dum anexo à 
directiva.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 123
Artigo 4, nº 1, parágrafo 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 

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, 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 
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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.

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.

Or. nl

Justificação

Os custos económicos e sociais não devem ser tidos em conta para o a fixação de limiares, 
embora tal não deva acontecer para a definição de medidas decorrentes da Directiva-Quadro.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 124
Artigo 4, nº 1, parágrafo 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, 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.

Or. da

Justificação

A possibilidade de fazer intervir considerações económicas quando os Estados-Membros fixam 
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limiares que são um objectivo de qualidade das águas subterrâneas corre o risco de esvaziar de 
substância a directiva-quadro da água. Os limiares devem ser estabelecidos tendo em conta 
objectivos de qualidade, não a vontade, actual ou de curto prazo, de investimentos económicos. 

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 125
Artigo 4, nº 1, parágrafo 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, os 
Estados-Membros estabelecerão, até 22 de 
Dezembro de 2006, 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.

Or. es

Justificação

De acordo com o nº 1 do artigo 4º, o prazo para a fixação de limiares expira em 22 de 
Dezembro de 2005, enquanto que o nº 2 do mesmo artigo fixa como prazo para fornecer 
informações à Comissão o dia 22 de Junho de 2006.

Trata-se de prazos demasiado curtos, atendendo a que, para fixar limiares, é necessário 
determinar as concentrações naturais (ou concentrações de fundo) e ter em conta os custos 
sociais e económicos decorrentes da fixação desses limiares. Não faz sentido adoptar estes 
prazos quando o nº 2 do artigo 8º da Directiva-Quadro relativa à água prevê que as redes de 
monitorização da qualidade química da água sejam estabelecidas até Dezembro de 2006.
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Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 126
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, 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. Se, numa 
massa ou num grupo de massas de água 
subterrâneas, os teores naturais geogénicos 
dos poluentes abrangidos por uma norma 
de qualidade das águas subterrâneas 
decorrente do Anexo II ultrapassarem esses 
valores,  os teores naturais serão 
considerados como norma de qualidade das 
águas subterrâneas. 

Or. de

Justificação

Esta frase introduz uma disposição necessária para os teores naturais de fundo  presentes nas 
águas subterrâneas - os chamados "valores de fundo geoquímico". Se, numa massa de águas 
subterrâneas, os valores de fundo geoquímico ultrapassarem as normas de qualidade, esses 
valores deverão ser considerados como normas de qualidade.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 127
Artigo 4, nº 1 bis (novo)



PE 350247 42/100 AM\550205PT.doc

PT

1 bis. No que respeita às massas de água 
subterrâneas que fazem parte de uma 
região hidrográfica internacional, os 
Estados-Membros afectados definem em 
comum, com base nas suas condições 
nacionais e regionais específicas, normas 
de qualidade, limiares e métodos de 
avaliação para dispor de critérios de 
avaliação do estado químico das massas de 
água subterrâneas.
Caso não seja possível aos 
Estados-Membros fazê-lo, poderão, em 
conformidade com o artigo 12º da Directiva 
2000/60/CE, apresentar o problema à 
Comissão que dará uma resposta no prazo 
de seis meses.

Or. nl

Justificação

A ausência de acordo entre os Estados-Membros não pode implicar ausência de acção.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 128
Artigo 4, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Os Estados-Membros podem prever que a 
fixação de limiares tenha em conta os 
teores constatados na água para as 
substâncias nesta presentes de forma 
natural.

Or. fr

Justificação

Convém ter em conta, aquando da fixação de limiares, os teores naturais de substâncias 
presentes na água, a fim de não excluir qualquer nova actividade humana.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 129
Artigo 4, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)
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Os Estados-Membros podem prever que a 
fixação de limiares tenha em conta os 
teores constatados na água para as 
substâncias nesta presentes de forma 
natural.

Or. fr

Justificação

Convém ter em conta, aquando da fixação de limiares, os teores naturais de substâncias 
presentes na água, a fim de não excluir qualquer nova actividade humana. Não se pode, por 
conseguinte, fixar arbitrariamente os limiares (ou normas de qualidade) ao nível do teor 
naturalmente presente na água, como proposto pelo relator na sua alteração 15.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 130
Artigo 4, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

No caso de os Estados-Membros optarem 
por estabelecer limiares, as autoridades 
regionais de gestão dos recursos hídricos 
deverão dispor da possibilidade de fixar 
limiares mais rigorosos quando tal for 
necessário para realizar nas respectivas 
regiões hidrográficas os objectivos em 
matéria de ambiente previstos na Directiva 
2000/60/CE.

Or. es

Justificação

No caso de os Estados-Membros optarem por estabelecer limiares, as autoridades regionais de 
gestão dos recursos hídricos deverão dispor da possibilidade de fixar limiares mais rigorosos, 
de modo a ter em conta zonas vulneráveis das regiões hidrográficas da sua competência, 
quando tal for necessário para realizar os objectivos previstos em matéria de ambiente. Esta 
medida inscreve-se na lógica da Directiva-Quadro relativa à água e pode ser útil incluí-la no 
texto da Directiva relativa às águas subterrâneas.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Alteração 131
Artigo 4, nº 2
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2. Até 22 de Junho de 2006, o mais tardar, 
os Estados-Membros fornecerão à Comissão 
uma lista de todos os poluentes para os quais 
tenham estabelecido limiares. Para cada 
poluente da lista, os Estados-Membros 
fornecerão as informações previstas na parte 
B do Anexo III da presente directiva.

2. Os Estados-Membros fornecerão à 
Comissão, de acordo com os Planos de 
Gestão das Bacias Hidrográficas, uma lista 
de todos os poluentes para os quais tenham 
estabelecido limiares. Para cada poluente da 
lista, os Estados-Membros fornecerão as 
informações previstas na parte B do Anexo 
III da presente directiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a reforçar e a simplificar a proposta da Comissão ao exigir 
claramente que os Estados-Membros se conformem, para o estabelecimento dos valores-limiar, 
a um conjunto de critérios comunitários comuns. O mecanismo atinente consta do Anexo II da 
directiva. Ao contrário do que as normas europeias implicam, trata-se, neste caso, de prever um 
quadro europeu flexível mas vinculativo para a protecção das águas subterrâneas, por força do 
qual os Estados-Membros poderão identificar os riscos importantes que ameaçam as massas de 
água, em  função da sua situação e das suas condições específicas regionais e nacionais.

O "quadro comunitário comum para o estabelecimento de limiares" terá de constar dum anexo à 
directiva.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 132
Artigo 4, nº 2

2. Até 22 de Junho de 2006, o mais tardar,
os Estados-Membros fornecerão à Comissão 
uma lista de todos os poluentes para os quais 
tenham estabelecido limiares. Para cada 
poluente da lista, os Estados-Membros 
fornecerão as informações previstas na parte 
B do Anexo III da presente directiva.

2. Os Estados-Membros fornecerão à 
Comissão, de acordo com os Planos de 
Gestão das Bacias Hidrográficas, uma lista 
de todos os poluentes para os quais tenham 
estabelecido limiares. Para cada poluente da 
lista, os Estados-Membros fornecerão as 
informações previstas na parte B do Anexo 
III da presente directiva.

Or. en

Alteração apresentada por Linda McAvan e María Sornosa Martínez

Alteração 133
Artigo 4, nº 2

2. Até 22 de Junho de 2006, o mais tardar, 2. Os Estados-Membros fornecerão à 
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os Estados-Membros fornecerão à Comissão 
uma lista de todos os poluentes para os quais 
tenham estabelecido limiares. Para cada 
poluente da lista, os Estados-Membros 
fornecerão as informações previstas na parte 
B do Anexo III da presente directiva.

Comissão, de acordo com os Planos de 
Gestão das Bacias Hidrográficas, uma lista 
de todos os poluentes para os quais tenham 
estabelecido limiares. Para cada poluente da 
lista, os Estados-Membros fornecerão as 
informações previstas na parte B do Anexo 
III da presente directiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a reforçar e a simplificar a proposta da Comissão ao exigir 
claramente que os Estados-Membros se conformem, para o estabelecimento dos valores-limiar, 
a um conjunto de critérios comunitários comuns. O mecanismo atinente consta do Anexo II da 
directiva. Ao contrário do que as normas europeias implicam, trata-se, neste caso, de prever um 
quadro europeu flexível mas vinculativo para a protecção das águas subterrâneas, por força do 
qual os Estados-Membros poderão identificar os riscos importantes que ameaçam as massas de 
água, em  função da sua situação e das suas condições específicas regionais e nacionais.

O "quadro comunitário comum para o estabelecimento de limiares" terá de constar dum anexo à 
directiva.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 134
Artigo 4, nº 2

2. Até 22 de Junho de 2006, o mais tardar, 
os Estados-Membros fornecerão à Comissão 
uma lista de todos os poluentes para os quais 
tenham estabelecido limiares. Para cada 
poluente da lista, os Estados-Membros 
fornecerão as informações previstas na 
parte B do Anexo III da presente directiva.

2. Até 22 de Junho de 2006, o mais tardar, 
os Estados-Membros fornecerão à Comissão 
uma lista de todos os poluentes para os quais
medições devem ser efectuadas. 

Or. da

Justificação

O princípio dos limiares significa a continuação da utilização de pesticidas quando já foram 
encontrados nas águas subterrâneas, mas não acima de 0,1 mg/l, o que significa por 
conseguinte uma autorização permanente para poluir. Esta alteração visa pôr termo a esse 
princípio. É necessário pelo contrário intervir a partir do momento em que a poluição atingiu o 
mais baixo nível mensurável. 



PE 350247 46/100 AM\550205PT.doc

PT

Alteração apresentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Alteração 135
Artigo 4, nº 3, parágrafo 1

3. Com base nas informações fornecidas
pelos Estados-Membros em conformidade 
com o nº 2, a Comissão publicará um 
relatório, acompanhado, se necessário, de 
uma proposta de directiva que altere o 
Anexo I da presente directiva. 

3. Com base nas descrições sucintas 
publicadas pelos Estados-Membros em 
conformidade com o nº 2, a Comissão 
poderá publicar um relatório, acompanhado, 
se necessário, de uma proposta legislativa
que altere a presente directiva. 

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a reforçar e a simplificar a proposta da Comissão ao exigir 
claramente que os Estados-Membros se conformem, para o estabelecimento dos valores-limiar, 
a um conjunto de critérios comunitários comuns. O mecanismo atinente consta do Anexo II da 
directiva. Ao contrário do que as normas europeias implicam, trata-se, neste caso, de prever um 
quadro europeu flexível mas vinculativo para a protecção das águas subterrâneas, por força do 
qual os Estados-Membros poderão identificar os riscos importantes que ameaçam as massas de 
água, em  função da sua situação e das suas condições específicas regionais e nacionais.

O "quadro comunitário comum para o estabelecimento de limiares" terá de constar dum anexo à 
directiva.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 136
Artigo 4, nº 3, parágrafo 1

3. Com base nas informações fornecidas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com o nº 2, a Comissão publicará um 
relatório, acompanhado, se necessário, de 
uma proposta de directiva que altere o 
Anexo I da presente directiva. 

3. Com base nas informações fornecidas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com o nº 2, a Comissão publicará um 
relatório, acompanhado, se necessário, de 
uma proposta legislativa que altere a
presente directiva. 

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a reforçar e a simplificar a proposta da Comissão ao exigir 
claramente que os Estados-Membros se conformem, para o estabelecimento dos valores-limiar, 
a um conjunto de critérios comunitários comuns. O mecanismo atinente consta do Anexo II da 
directiva. Ao contrário do que as normas europeias implicam, trata-se, neste caso, de prever um 
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quadro europeu flexível mas vinculativo para a protecção das águas subterrâneas, por força do 
qual os Estados-Membros poderão identificar os riscos importantes que ameaçam as massas de 
água, em  função da sua situação e das suas condições específicas regionais e nacionais.

Alteração apresentada por Linda McAvan e María Sornosa Martínez

Alteração 137
Artigo 4, nº 3, parágrafo 1

3. Com base nas informações fornecidas
pelos Estados-Membros em conformidade 
com o nº 2, a Comissão publicará um 
relatório, acompanhado, se necessário, de 
uma proposta de directiva que altere o 
Anexo I da presente directiva. 

3. Com base nas descrições sucintas 
publicadas pelos Estados-Membros em 
conformidade com o nº 2, a Comissão 
publicará um relatório, acompanhado, se 
necessário, de uma proposta legislativa que 
altere a presente directiva. 

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a reforçar e a simplificar a proposta da Comissão ao exigir 
claramente que os Estados-Membros se conformem, para o estabelecimento dos valores-limiar, 
a um conjunto de critérios comunitários comuns. O mecanismo atinente consta do Anexo II da 
directiva. Ao contrário do que as normas europeias implicam, trata-se, neste caso, de prever um 
quadro europeu flexível mas vinculativo para a protecção das águas subterrâneas, por força do 
qual os Estados-Membros poderão identificar os riscos importantes que ameaçam as massas de 
água, em  função da sua situação e das suas condições específicas regionais e nacionais.

O "quadro comunitário comum para o estabelecimento de limiares" terá de constar dum anexo à 
directiva.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 138
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º bis
4 bis. Revisão da lista das normas de 
qualidade das águas subterrâneas 
estabelecidas a nível comunitário
Pela primeira vez, três anos após a 
expiração do prazo a que se refere o nº 2 
do artigo 4º e, posteriormente, de seis em 
seis anos:



PE 350247 48/100 AM\550205PT.doc

PT

- a Comissão monitorizará a lista das 
normas de qualidade das águas 
subterrâneas estabelecidas a nível 
comunitário (Anexo I), com base, 
designadamente, nas informações 
disponibilizadas pelos Estados-Membros, 
nos termos do disposto no nº 2 do artigo 
4º, no progresso científico e técnico e num 
parecer do comité a que se refere o nº 5 do 
artigo 16º da Directiva 2000/60/CE;
- a Comissão elaborará um relatório de 
síntese e apresentará, se necessário, 
propostas tendentes à elaboração de uma 
directiva que altere a lista dos poluentes 
e/ou das concentrações de poluentes 
correlatas, bem como uma lista que 
substitua o Anexo I da Directiva 
80/68/CEE, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 251º do 
Tratado.

Or. de

Justificação

Aquando da expiração, em 2013, do prazo de vigência da Directiva 80/68/CEE, as  substâncias 
a que se refere o Anexo I deixariam, caso contrário, de ser tidas em conta.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 139
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º bis
A fim de garantir um nível mínimo 
uniforme de protecção das águas 
subterrâneas, importa estabelecer, para 
determinadas substâncias, limiares 
uniformes [caso a alteração 9 seja 
aprovada: normas de qualidade das águas 
subterrâneas], que, quando excedidos, 
indiquem que o bom estado químico das 
águas subterrâneas deixou de se verificar.



AM\550205PT.doc 49/100 PE 350247

PT

Or. de

Justificação

.A opinião segundo a qual deve ser confiada ao livre arbítrio de cada Estado-Membro a fixação 
de limiares e de concentrações para efeitos de definição de um bom estado químico das águas é 
incompatível com o objectivo da Directiva-Quadro "Água"  de lograr, a nível europeu, um bom 
estado químico das águas subterrâneas. A existência de limiares diferentes nos Estados-
Membros comporta, necessariamente, distorções de concorrência. A aplicação dos nºs  5 e 7 do 
artigo 4º da Directiva-Quadro "Água"  permite evitar exigências desproporcionadas.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 140
Artigo 5

Artigo 5º Suprimido
Critérios para a identificação de tendências 
significativas e persistentes para o aumento 
das concentrações de poluentes e para a 
definição dos pontos de partida para a 
inversão dessas tendências
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 
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. 

Or. da
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Justificação

É necessário trabalhar a partir do mais baixo nível mensurável de poluição, e intervir 
imediatamente quando é constatada uma poluição das águas subterrâneas por substâncias 
activas. Não há nenhuma razão, portanto, de apreciar se há "tendência para o aumento".

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 141
Artigo 5, Título

Critérios para a identificação de tendências 
significativas e persistentes para o aumento 

das concentrações de poluentes e para a 
definição dos pontos de partida para a 

inversão dessas tendências

Inversão de tendências

Or. en

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 142
Artigo 5, Título

Critérios para a identificação de tendências 
significativas e persistentes para o aumento 

das concentrações de poluentes e para a 
definição dos pontos de partida para a 

inversão dessas tendências

Inversão de tendências

Or. en

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 143
Artigo 5, título

Critérios para a identificação de tendências 
significativas e persistentes para o aumento 
das concentrações de poluentes e para a 
definição dos pontos de partida para a 
inversão dessas tendências

Critérios para a identificação de tendências 
significativas e persistentes para o aumento 
de poluentes, para a detecção da redução 
significativa das reservas de água e para a 
definição dos pontos de partida para a 
inversão dessas tendências
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Or. es

Justificação

É necessário que os Estados-Membros dêem aplicação à Directiva-Quadro relativa à água para 
poderem cumprir os requisitos da nova proposta. Só é possível identificar tendências se se 
dispuser de sistemas adequados, rigorosos e transparentes para o controlo das águas 
subterrâneas.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 144
Artigo 5, parágrafo -1 (novo)

Para a identificação de tendências e a 
definição dos pontos de partida para a 
inversão dessas tendências, é indispensável 
que os Estados-Membros disponham, em 
conformidade com o disposto no artigo 8º 
da Directiva 2000/60/CE, de programas de 
monitorização para poder controlar todos 
os ponto de captação de água para 
consumo humano e agrícola, em particular 
os pontos de captação que sirvam mais de 
50 pessoas, fazer um inventário dos 
mesmos e agrupá-los num catálogo 
transparente e acessível.

Or. es

Justificação

É necessário que os Estados-Membros dêem aplicação à Directiva-Quadro relativa à água para 
poderem cumprir os requisitos da nova proposta. Só é possível identificar tendências se se 
dispuser de sistemas adequados, rigorosos e transparentes para o controlo das águas 
subterrâneas.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 145
Artigo 5, parágrafo 1

Os Estados-Membros identificarão as 
eventuais tendências significativas e 

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

persistentes para o aumento das 
concentrações de poluentes presentes nas 
massas ou grupos de massas de água 
subterrâneas tendo em conta o estudo de 
impacto ambiental da actividade humana 
referido no artigo 5º da Directiva 
2000/60/CE. e definirão o ponto de partida 
para a inversão dessas tendências em 
conformidade com o Anexo IV da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

Sendo o objectivo da directiva o de inverter as tendências significativas e duradouras em alta da 
contaminação das águas subterrâneas, o ponto de partida dessa inversão deveria ser o momento 
em que uma tendência é estatisticamente estabelecida como estando presente, definição esta que 
é mais consentânea com a consignada no artigo 2º. Além disso, as informações fornecidas pelo 
artigo 5º da Directiva-Quadro sobre a água relativas ao impacto da actividade humana no que 
se refere a uma bacia hidrográfica deveriam ser utilizadas para uma identificação e uma 
previsão eficazes das tendências.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 146
Artigo 5, nº 2 bis (novo)

2 bis. Na medida do necessário, os 
Estados-Membros estabelecerão normas de 
qualidade suplementares aplicáveis às  
águas subterrâneas, em conformidade com 
o disposto no artigo 3º e no Anexo II, para 
cada novo poluente que, no seu território, 
tenha sido identificado como contribuindo
decisivamente para a necessidade de 
caracterizar as massas ou grupo de massas 
de água subterrâneas como massas de água 
em risco. Estas normas de qualidade das 
águas subterrâneas serão, nomeadamente, 
utilizadas para a realização da análise do 
estado das águas subterrâneas prevista no 
nº 2 do artigo 5º da Directiva 2000/60/CE.  
Os Estados-Membros adoptarão 
regulamentação obrigatória em matéria de 
classificação de uma massa de água 
subterrânea em função do comportamento 
tendencial pela mesma apresentado. Os 
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Estados-Membros publicarão nos seus 
planos de gestão das regiões hidrográficas, 
que elaborarão em conformidade com o 
disposto no artigo 13º da Directiva 
2000/60/CE, a sua avaliação do estado 
químico de todas as massas de água 
subterrâneas, incluindo o modo como 
desvios medidos num ponto de amostragem 
contribuem para a classificação geral da 
massa ou grupo de massas de água 
subterrâneas relativamente à avaliação da 
tendência.

Or. de

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 147
Artigo 5, parágrafo 2

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.

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. 

Or. en

Justificação

Sendo o objectivo da directiva o de inverter as tendências significativas e duradouras em alta da 
contaminação das águas subterrâneas, o ponto de partida dessa inversão deveria ser o momento 
em que uma tendência é estatisticamente estabelecida como estando presente, definição esta que 
é mais consentânea com a consignada no artigo 2º. Além disso, as informações fornecidas pelo 
artigo 5º da Directiva-Quadro sobre a água relativas ao impacto da actividade humana no que 
se refere a uma bacia hidrográfica deveriam ser utilizadas para uma identificação e uma 
previsão eficazes das tendências.

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 148
Artigo 5, parágrafo 2
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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. 

Para as massas de água subterrâneas que 
apresentem tendências significativas e 
persistentes para o aumento das 
concentrações de poluentes, em comparação 
com a concentração de referência, 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 e a impedir a sua deterioração. 

Or. en/de

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 149
Artigo 5, parágrafo 2 bis (novo)

Será realizada uma avaliação específica 
das tendências para os poluentes 
pertinentes nas massas de água 
subterrâneas que são contaminadas por 
fontes pontuais de poluição a fim de 
verificar que infiltrações provenientes de 
sítios contaminados não se estendem para 
lá de uma determinada zona e não 
deterioram o estado químico da massa de 
água subterrânea.

Or. en

Justificação

É aditada uma nova alínea proveniente do Anexo IV que pode ser útil para evitar que a poluição 
local ou pontual seja ocultada por se integrarem, no cálculo da média, pontos de vigilância não 
poluídos em massas de água subterrâneas de maior dimensão.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 150
Artigo 5, parágrafo 2 bis (novo)

Será realizada uma avaliação específica 
das tendências para os poluentes 
pertinentes nas massas de água 
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subterrâneas que são contaminadas por 
fontes pontuais de poluição a fim de 
verificar que infiltrações provenientes de 
sítios contaminados não se estendem para 
lá de uma determinada zona e não 
deterioram o estado químico da massa de 
água subterrânea.

Or. en

Justificação

É aditada uma nova alínea proveniente do Anexo IV de Directiva-Quadro relativa à água para 
evitar que a poluição local ou pontual seja ocultada por se integrarem, no cálculo da média, 
pontos de vigilância não poluídos em massas de água subterrâneas de maior dimensão.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 151
Artigo 5, parágrafo 2 bis (novo)

De acordo com o princípio da gestão 
integrada das águas superficiais e 
subterrâneas, é necessário que as 
autoridades competentes controlem a 
eventual exploração excessiva dos 
aquíferos e os efeitos da descida do nível 
freático nas concentrações de poluentes das 
águas subterrâneas, nas terras húmidas e 
nas zonas protegidas, propondo, se 
necessário, a recarga artificial da massa de 
água subterrânea em questão.

Or. es

Justificação

É necessário que os Estados-Membros dêem aplicação à Directiva-Quadro relativa à água para 
poderem cumprir os requisitos da nova proposta. Só é possível identificar tendências se se 
dispuser de sistemas adequados, rigorosos e transparentes para o controlo das águas 
subterrâneas.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 152
Artigo 6, Título
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Medidas para impedir ou limitar as 
descargas indirectas nas águas subterrâneas

Medidas para impedir a descarga de 
poluentes nas águas subterrâneas

Or. en

Justificação

A nova directiva sobre as águas subterrâneas deveria estabelecer uma lista das substâncias cuja 
entrada nessas águas seria conveniente proibir.
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Alteração apresentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Alteração 153
Artigo 6, Título

Medidas para impedir ou limitar as 
descargas indirectas nas águas subterrâneas

Medidas para impedir ou limitar a descarga 
de poluentes nas águas subterrâneas

Or. en

Justificação

É muito mais eficaz proteger as águas subterrâneas contra a poluição do que tentar recorrer a 
normas comuns para sanear as águas subterrâneas poluídas. A proposta da Comissão não 
garante plenamente a protecção possibilitada actualmente pela Directiva relativa às águas 
subterrâneas de 1980. Estas alterações ao artigo 6º são, por conseguinte, fundamentais para 
proteger as águas subterrâneas em todo o território da UE. A modificação do título retoma  os 
termos utilizados no artigo 4º da Directiva-Quadro.

Alteração apresentada por Linda McAvan e María Sornosa  Martínez

Alteração 154
Artigo 6, Título

Medidas para impedir ou limitar as 
descargas indirectas nas águas subterrâneas

Medidas para impedir ou limitar as 
descargas de poluentes nas águas 
subterrâneas

Or. en

Justificação

Proteger as águas subterrâneas da poluição é bastante mais eficaz do que utilizar normas 
comuns como base para purificar as águas subterrâneas poluídas. A proposta da Comissão não 
mantém inteiramente a protecção actualmente oferecida pela Directiva "Águas Subterrâneas" 
de 1980. Estas alterações ao artigo 6º são, portanto, cruciais para proteger as águas 
subterrâneas em toda a UE. A modificação do título utiliza a redacção do artigo 4º da DQA.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 155
Artigo 6, Título

Medidas para impedir ou limitar as 
descargas indirectas nas águas subterrâneas

Medidas para impedir ou limitar as 
descargas de poluentes nas águas 
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subterrâneas

Or. en

Justificação

A modificação do título utiliza a redacção do artigo 4º da DQA. Os Estados-Membros são 
instados a centrar a atenção em impedir as descargas de poluentes perigosos.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 156
Artigo 6

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 de quaisquer dos poluentes 
referidos nos pontos 1 a 6 do Anexo VIII 
dessa directiva.

A UE e os Estados-Membros impedirão a 
descarga de substâncias que cumpram os 
critérios referidos no Anexo III-A através 
das seguintes medidas:

Além disso, no que respeita aos poluentes 
referidos nos pontos 7 a 12 do Anexo VIII 
da Directiva 2000/60/CE, o programa de 
medidas previsto no nº 3 do artigo 11º dessa 
directiva deverá prever que as descargas 
indirectas nas águas subterrâneas apenas 
sejam autorizadas na condição de não 
porem em risco a obtenção do bom estado 
químico das águas subterrâneas.

1. Os Estados-Membros identificarão uma 
lista de poluentes que cumpram os critérios 
referidos no Anexo III-A e que sejam 
especialmente relevantes numa região 
hidrográfica, incluindo as substâncias 
enumeradas no Anexo VIII, nºs 1 a 9, e no 
Anexo X da Directiva 2000/60/CE.

2. Os Estados-Membros notificarão nos 
planos de gestão das bacias hidrográficas, 
nos termos do Anexo VII da Directiva 
2000/60/CE:
(a) a lista de substâncias acima 
identificadas;
(b) as medidas tomadas com vista à 
prevenção de descargas; e
(c) uma avaliação da eficácia dessas 
medidas.
3. O Parlamento Europeu e o Conselho 
adoptarão medidas específicas para impedir 
a descarga de poluentes isolados ou grupos 
de poluentes para as águas subterrâneas. 
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Tais medidas serão adoptadas com base em 
propostas apresentadas pela Comissão, em 
conformidade com os procedimentos 
estabelecidos no artigo 16º da Directiva 
2000/60/CE.
4. Neste contexto, a Comissão utilizará, ao 
estabelecer uma lista de substâncias cuja 
descarga para as águas subterrâneas deve 
ser impedida, um procedimento de 
avaliação de risco simplificado, nos termos 
do nº 2 do artigo 16º da Directiva 
2000/60/CE, tendo especialmente em conta:
- os critérios relativos ao estado químico, 
nos termos do Anexo III-A da presente 
directiva;
- a persistência específica nas águas 
subterrâneas; ou sinais da presença 
generalizada nas águas subterrâneas, como 
dados que revelem a sua presença, 
mobilidade e padrões de utilização.

Or. en

Justificação

Compete à nova Directiva "Águas Subterrâneas" estabelecer uma lista de substâncias cuja 
descarga para as águas subterrâneas deve ser impedida. As medidas destinadas a impedir a 
descarga de poluentes para as águas subterrâneas devem ser tomadas a dois níveis: os 
Estados-Membros devem ter a obrigação geral de impedir a descarga de substâncias poluentes 
nas suas águas nacionais e a Comissão deve ter a obrigação de seleccionar as substâncias 
poluentes relevantes para a UE e propor medidas adequadas com vista a impedir mais 
descargas. O procedimento de selecção das substâncias a incluir nesta lista pode fundir-se com 
o procedimento relativo às substâncias prioritárias, nos termos do artigo 16º da DQA, e com o 
trabalho desenvolvido pelo Fórum Consultivo de Peritos para as Substâncias Prioritárias, sem 
dar origem a um aumento significativo do volume de trabalho.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 157
Artigo 6

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 de quaisquer dos 

Para realizar o objectivo de impedir ou 
evitar  a descarga indirecta de poluentes 
nas águas subterrâneas, previsto no n° 1, 
alínea b), subalínea i), do artigo 4° da 
Directiva 2000/60/CE, os 
Estados-Membros, aquando da execução 
dos programas a que se refere o artigo 11° 
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poluentes referidos nos pontos 1 a 6 do 
Anexo VIII dessa directiva.

da Directiva 2000/60/CE, em particular 
aquando da execução das medidas básicas 
previstas no n° 3, alíneas g) e h), do seu 
artigo 11°, e sem prejuízo dos critérios 
aplicáveis às descargas directas, nos 
termos do n° 3, alínea j), do mesmo 
artigo, garantirão que:

Além disso, no que respeita aos poluentes 
referidos nos pontos 7 a 12 do Anexo VIII 
da Directiva 2000/60/CE, o programa de 
medidas previsto no nº 3 do artigo 11º 
dessa directiva deverá prever que as 
descargas indirectas nas águas 
subterrâneas apenas sejam autorizadas na 
condição de não porem em risco a 
obtenção do bom estado químico das 
águas subterrâneas. 

a) sejam impedidas as descargas 
indirectas, as emissões e as perdas de 
determinados poluentes nas águas 
subterrâneas, em conformidade com o 
disposto nos pontos 1 a 6 do Anexo VIII 
da Directiva 2000/60/CE, 

b) sejam limitadas as descargas indirectas 
de outros poluentes mediante a aplicação 
das melhores práticas ambientais e o 
recurso à melhor técnica disponível, tendo 
em conta a eficácia dos custos e a 
proporcionalidade de molde a que a 
obtenção de um bom estado químico das 
águas subterrâneas não seja 
comprometido pelas descargas.

Or. de

Justificação

Há que evitar as descargas indirectas de poluentes particularmente nocivos à água, a que se 
referem os pontos 1 a 6 do Anexo VIII da Directiva 2000/60/CE.

No tocante aos outros poluentes, as descargas devem ser limitadas de modo a não comprometer 
o bom estado das águas subterrâneas. Tal como no caso das restrições previstas para as 
descargas nas águas de superfície (nº 6, 2º parágrafo, do artigo 16º da Directiva 2000/60/CE), 
afigura-se oportuno ter em conta a eficácia dos custos e a proporcionalidade.

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 158
Artigo 6, parágrafo 1

(substitui a alteração 24 da relatora)

Para além das medidas básicas previstas 
no nº 3 do artigo 11º da Directiva 
2000/60/CE, os Estados-Membros 

Para realizar o objectivo de evitar ou 
limitar a descarga indirecta de poluentes 
nas águas subterrâneas, previsto no n° 1, 
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garantirão que o programa de medidas 
para cada região hidrográfica inclua a 
prevenção das descargas indirectas em 
águas subterrâneas de quaisquer dos 
poluentes referidos nos pontos 1 a 6 do 
Anexo VIII dessa directiva.

alínea b), subalínea i), do artigo 4° da 
Directiva 2000/60/CE, os 
Estados-Membros, aquando da execução 
dos programas a que se refere o artigo 11° 
da Directiva 2000/60/CE, em particular 
aquando da execução das medidas básicas 
referidas no n° 3, alíneas g) e h), do seu 
artigo 11°, e sem prejuízo dos critérios 
aplicáveis às descargas directas, nos 
termos do n° 3, alínea j), do mesmo 
artigo, garantirão que:

a) sejam impedidas as descargas 
indirectas de determinados poluentes nas 
águas subterrâneas, em conformidade 
com o disposto nos pontos 1 a 6 do Anexo 
VIII da Directiva 2000/60/CE, e
b) sejam limitadas as descargas indirectas 
de outros poluentes mediante a aplicação 
das melhores práticas ambientais e o 
recurso à melhor técnica disponível, de 
modo a evitar e a impedir uma 
deterioração da qualidade das águas 
subterrâneas, em conformidade com o 
disposto no parágrafo 2, alínea a), do 
presente artigo.

Or. de

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 159
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 de quaisquer dos 
poluentes referidos nos pontos 1 a 6 do 
Anexo VIII dessa directiva.

Para realizar o objectivo de evitar ou 
limitar a descarga indirecta de poluentes 
nas águas subterrâneas, previsto no n° 1, 
alínea b), subalínea i), do artigo 4° da 
Directiva 2000/60/CE, os
Estados-Membros, aquando da execução 
dos programas, nos termos do artigo 11° 
da Directiva 2000/60/CE, especialmente 
aquando da execução das medidas básicas 
referidas no n° 3, alíneas g) e h), do seu 
artigo 11°, e sem prejuízo dos critérios 
para as descargas directas, nos termos do 
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n° 3, alínea j), do mesmo artigo, 
garantirão que:
a)  sejam impedidas as descargas 
indirectas de determinados poluentes nas 
águas subterrâneas, em conformidade 
com o disposto nos pontos 1 a 6 do Anexo 
VIII da Directiva 2000/60/CE,
b) sejam limitadas  as descargas 
indirectas de outros poluentes, pelo 
menos, mediante a aplicação das 
melhores práticas ambientais e o recurso 
à melhor técnica disponível, de modo a 
que a deterioração da qualidade das 
águas subterrâneas seja evitada e 
impedida, em conformidade com o 
parágrafo 2, alínea a), do presente artigo.

Or. de

Justificação

Adaptação da redacção mercê do aditamento da expressão "pelo menos". Para poder assegurar 
a protecção das águas subterrâneas e a prevenção, nem sempre é suficiente exigir a melhor 
prática ambiental e recorrer à melhor técnica disponível. Impõe-se, se for caso disso, adoptar 
medidas de alcance mais lato. Tal como no referente às aguas de superfície, com o aditamento a 
que se procedeu no artigo 10º, a aplicação, aqui requerida,  das melhores práticas e técnicas 
ambientais deve ser estabelecida apenas a título de requisito mínimo de protecção das águas 
subterrâneas.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 160
Artigo 6

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 
de quaisquer dos poluentes referidos nos 
pontos 1 a 6 do Anexo VIII dessa directiva.

Para além das medidas básicas previstas no 
nº 3 do artigo 11º da Directiva 2000/60/CE, 
os Estados-Membros garantirão, em 
cooperação com a Comissão, e sempre que 
a poluição encontre a sua origem em 
políticas regulamentadas pela UE, que o 
programa de medidas para cada região 
hidrográfica inclua a prevenção das 
descargas indirectas em águas subterrâneas 
de quaisquer dos poluentes referidos nos 
pontos 1 a 9 do Anexo VIII dessa directiva.

Além disso, no que respeita aos poluentes 
referidos nos pontos 7 a 12 do Anexo VIII 
da Directiva 2000/60/CE, o programa de 

Suprimido
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medidas previsto no nº 3 do artigo 11º dessa 
directiva deverá prever que as descargas 
indirectas nas águas subterrâneas apenas 
sejam autorizadas na condição de não 
porem em risco a obtenção do bom estado 
químico das águas subterrâneas.

Como instrumento mínimo destas medidas, 
os Estados-Membros têm a possibilidade de 
taxar os poluentes de acordo com uma 
tabela que corresponde às despesas de 
vigilância e reparação dos prejuízos. 

Or. da

Justificação

Importa que os Estados-Membros tenham a possibilidade de tomar medidas preventivas. Ora, 
tal só é realizável se puderem aplicar medidas fiscais e se a Comissão Europeia regulamentar as 
políticas fundadas nas regras do mercado interno no sentido das "boas práticas" dado que as 
regras do mercado interno primam sobre a regulamentação ambiental. 

A segunda alteração (referência aos pontos 1 a 9 e 11 em vez de 1 a 6) é importante porque 
estes pontos cobrem os pesticidas, os metais, os fosfatos e os nitratos.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines e Caroline Jackson

Alteração 161
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 
de quaisquer dos poluentes referidos nos 
pontos 1 a 6 do Anexo VIII dessa directiva.

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 
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 
do desenvolvimento humano e da expansão 
das superfícies habitadas no processo de 
informação e consulta do público, previsto 
no artigo 14º da Directiva 2000/60/CE, 
para conhecer o impacto futuro das suas 
actividades no consumo e na exploração 
das massas de água subterrâneas. Os 
Estados-Membros velarão por que esta 
informação seja colocada à disposição do 
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público, a fim de obter as suas observações.

Or. es

Alteração apresentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Alteração 162
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 
de quaisquer dos poluentes referidos nos 
pontos 1 a 6 do Anexo VIII dessa directiva.

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 vise impedir descargas 
indirectas em águas subterrâneas de 
quaisquer poluentes perigosos referidos nos 
pontos 1 a 9 do Anexo VIII dessa directiva.

Or. en

Justificação

O primeiro parágrafo solicita aos Estados-Membros que se concentrem em impedir as 
descargas de poluentes perigosos.

Alteração apresentada por Linda McAvan e María Sornosa Martínez

Alteração 163
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 
de quaisquer dos poluentes referidos nos 
pontos 1 a 6 do Anexo VIII dessa directiva.

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 vise impedir descargas 
indirectas em águas subterrâneas de 
quaisquer poluentes perigosos referidos nos 
pontos 1 a 9 do Anexo VIII dessa directiva.

Or. en
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Justificação

O primeiro parágrafo solicita aos Estados-Membros que se concentrem em impedir as 
descargas de poluentes perigosos.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 164
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 
de quaisquer dos poluentes referidos nos 
pontos 1 a 6 do Anexo VIII dessa directiva.

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 
de cada um dos poluentes referidos nos 
pontos 1 a 9 do Anexo VIII dessa directiva.

Or. en

Justificação

Proteger as águas subterrâneas da poluição é bastante mais eficaz do que utilizar normas 
comuns como base para purificar as águas subterrâneas poluídas. A proposta da Comissão não 
mantém inteiramente a protecção actualmente oferecida pela Directiva "Águas Subterrâneas" 
de 1980. Estas alterações ao artigo 6º são, portanto, cruciais para proteger as águas 
subterrâneas em toda a UE.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 165
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 
de quaisquer dos poluentes referidos nos 
pontos 1 a 6 do Anexo VIII dessa directiva.

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 
de quaisquer dos poluentes referidos nos 
pontos 1 a 6 do Anexo VIII dessa directiva, 
bem como, no tocante às massas de água 
subterrâneas em que se observe o risco de 
não ser atingido o bom estado químico, de 
quaisquer dos poluentes referidos nos 



PE 350247 66/100 AM\550205PT.doc

PT

pontos 9 e 11 dessa directiva.

Or. de

Justificação

Este aditamento afigura-se necessário para garantir, pelo menos, no respeitante a massas de 
água subterrâneas já poluídas, uma protecção eficaz contra emissões indirectas de biocidas, 
produtos fitofarmacêuticos, nitratos e fosfatos. Ao limitar as medidas aplicáveis às massas de 
água subterrâneas poluídas, recompensa-se a agricultura consentânea com a preservação das 
águas subterrâneas. A inclusão dessas substâncias, proposta pela Comissão no segundo 
parágrafo do artigo 6º é destituída de sentido, uma vez que uma autorização de descarga 
indirecta dessas substâncias as águas subterrâneas jamais seria solicitada ou concedida.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 166
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 
de quaisquer dos poluentes referidos nos 
pontos 1 a 6 do Anexo VIII dessa directiva.

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 
de quaisquer dos poluentes referidos nos 
pontos 1 a 6 do Anexo VIII dessa directiva, 
tendo em conta os conhecimentos sobre o 
funcionamento hidrogeológico regional.

Or. es

Justificação

Para poder aplicar medidas preventivas, é necessário realizar estudos mais amplos sobre o 
funcionamento hidrogeológico dos aquíferos a nível regional.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 167
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 
de quaisquer dos poluentes referidos nos

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 
de quaisquer dos poluentes referidos no



AM\550205PT.doc 67/100 PE 350247

PT

pontos 1 a 6 do Anexo VIII dessa directiva. Anexo VIII dessa directiva.

Or. da

Justificação

A prevenção da descarga de poluentes é uma prioridade, independentemente do poluente 
considerado. 

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 168
Artigo 6, parágrafo 1 bis (nova)

Sem prejuízo das normas de qualidade das 
águas subterrâneas estabelecidas noutros 
domínios para proteger as águas 
subterrâneas, o primeiro parágrafo não se 
aplica às descargas que contenham 
poluentes em quantidades e concentrações 
reduzidas nem à recarga artificial das 
águas subterrâneas para fins de 
abastecimento público de água potável.

Or. en

Justificação

A recarga artificial para fins de abastecimento de água potável é inteiramente apoiada ao 
abrigo de uma estrutura de autorização prévia, nos termos da alínea f) do nº 3 do artigo 11º da 
Directiva 2000/60/CE. A proibição total das descargas indirectas pode prejudicar seriamente as 
actuais práticas ecologicamente sustentáveis em matéria de produção de água potável.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 169
Artigo 6, parágrafo 2

Além disso, no que respeita aos poluentes 
referidos nos pontos 7 a 12 do Anexo VIII 
da Directiva 2000/60/CE, o programa de 
medidas previsto no nº 3 do artigo 11º dessa 
directiva deverá prever que as descargas 
indirectas nas águas subterrâneas apenas 
sejam autorizadas na condição de não 
porem em risco a obtenção do bom estado 

Suprimido
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químico das águas subterrâneas.

Or. da

Justificação

Ver justificação da alteração 3. Aliás, não é desejável que a directiva permita poluir até ao 
limite do "bom estado químico". É necessário pelo contrário visar a manutenção do estado 
actual.

Alteração apresentada por Linda McAvan e María Sornosa  Martínez

Alteração 170
Artigo 6, parágrafo 2

Além disso, no que respeita aos poluentes
referidos nos pontos 7 a 12 do Anexo VIII 
da Directiva 2000/60/CE, o programa de 
medidas previsto no nº 3 do artigo 11º dessa 
directiva deverá prever que as descargas 
indirectas nas águas subterrâneas apenas 
sejam autorizadas na condição de não 
porem em risco a obtenção do bom estado 
químico das águas subterrâneas.

No que respeita a qualquer poluente, 
incluindo os referidos no Anexo VIII da 
Directiva 2000/60/CE, o programa de 
medidas previsto no nº 3 do artigo 11º dessa 
directiva deverá assegurar que as descargas 
indirectas nas águas subterrâneas sejam 
limitadas com vista a evitar a poluição.

Or. en

Justificação

O segundo parágrafo assegura que os Estados-Membros tomem medidas com vista a limitar as
descargas de poluentes nas águas subterrâneas para evitar a poluição.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Alteração 171
Artigo 6, parágrafo 2

Além disso, no que respeita aos poluentes
referidos nos pontos 7 a 12 do Anexo VIII 
da Directiva 2000/60/CE, o programa de 
medidas previsto no nº 3 do artigo 11º dessa 
directiva deverá prever que as descargas 

No que respeita a qualquer poluente, 
incluindo os referidos no Anexo VIII da 
Directiva 2000/60/CE, o programa de 
medidas previsto no nº 3 do artigo 11º dessa 
directiva deverá assegurar que as descargas 
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indirectas nas águas subterrâneas apenas 
sejam autorizadas na condição de não 
porem em risco a obtenção do bom estado 
químico das águas subterrâneas.

indirectas nas águas subterrâneas sejam 
limitadas com vista a evitar a poluição.

Or. en

Justificação

O segundo parágrafo assegura que os Estados-Membros tomem medidas com vista a limitar as 
descargas de poluentes nas águas subterrâneas para evitar a poluição.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 172
Artigo 6, parágrafo 2

Além disso, no que respeita aos poluentes
referidos nos pontos 7 a 12 do Anexo VIII 
da Directiva 2000/60/CE, o programa de 
medidas previsto no nº 3 do artigo 11º dessa 
directiva deverá prever que as descargas 
indirectas nas águas subterrâneas apenas 
sejam autorizadas na condição de não porem 
em risco a obtenção do bom estado químico 
das águas subterrâneas.

No que respeita a qualquer poluente, 
incluindo os referidos no Anexo VIII da 
Directiva 2000/60/CE, o programa de 
medidas previsto no nº 3 do artigo 11º dessa
directiva deverá assegurar que as descargas 
indirectas nas águas subterrâneas apenas 
sejam autorizadas na condição de não porem 
em risco a obtenção do bom estado químico 
das águas subterrâneas.

Or. en

Justificação

A alteração assegura que os Estados-Membros tomem medidas com vista a limitar as descargas 
de poluentes nas águas subterrâneas para evitar a poluição.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 173
Artigo 6, parágrafo 2

Além disso, no que respeita aos poluentes 
referidos nos pontos 7 a 12 do Anexo VIII 
da Directiva 2000/60/CE, o programa de 
medidas previsto no nº 3 do artigo 11º dessa 
directiva deverá prever que as descargas 
indirectas nas águas subterrâneas apenas 
sejam autorizadas na condição de não 

Além disso, no que respeita aos poluentes 
referidos nos pontos 7 a 12 do Anexo VIII 
da Directiva 2000/60/CE, o programa de 
medidas previsto no nº 3 do artigo 11º dessa 
directiva deverá prever que as descargas 
indirectas nas águas subterrâneas apenas 
sejam autorizadas se uma investigação 
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porem em risco a obtenção do bom estado 
químico das águas subterrâneas.

prévia demonstrar que:

- as descargas não põem em risco a 
obtenção do bom estado químico das águas 
subterrâneas;

- as descargas não têm um impacto adverso 
sobre o solo ou as águas subterrâneas nas 
proximidades das descargas.
A qualidade das águas subterrâneas 
afectadas pelas descargas indirectas será 
controlada sempre que tal seja conveniente.

Or. en

Justificação

A directiva derivada da Directiva "Águas Subterrâneas" deve oferecer, pelo menos, o mesmo 
nível de protecção que o estabelecido pela Directiva 80/68/CEE. O nº 1 do artigo 4º da 
Directiva 80/68/CEE prevê o seguinte:

"Para cumprimento da obrigação prevista na alínea a) do artigo 3º, os Estados-membros: 

- proíbem qualquer descarga directa de substâncias constantes da Lista I, 

- submetem a uma investigação prévia as acções de eliminação ou de depósito para eliminar 
essas substâncias, susceptíveis de levar a uma descarga indirecta. Em face do resultado da 
investigação, os Estados-membros proíbem essa acção ou concedem uma autorização, desde 
que sejam respeitadas todas as precauções técnicas necessárias para impedir essa descarga".

O estado químico geral das massas de água subterrânea na Europa encontra-se em declínio. 
Por conseguinte, é fundamental que qualquer texto legal elaborado para proteger as águas 
subterrâneas seja rigoroso.

Alteração apresentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Alteração 174
Artigo 6, parágrafo 2 bis (novo)

As medidas previstas neste artigo terão em 
conta as boas práticas ambientais e a 
melhor tecnologia disponível, e serão as 
medidas tecnicamente viáveis e não 
desproporcionadamente caras.

Or. en
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Justificação

O terceiro parágrafo assegura que as medidas utilizem as boas práticas, mas sejam 
proporcionadas.

Alteração apresentada por Linda McAvan e María Sornoza Martínez

Alteração 175
Artigo 6, parágrafo 2 bis (novo)

As medidas previstas neste artigo terão em 
conta as boas práticas ambientais e a 
melhor tecnologia disponível, e serão as 
medidas tecnicamente viáveis e não 
desproporcionadamente caras.

Or. en

Justificação

O terceiro parágrafo assegura que as medidas utilizem as boas práticas, mas sejam 
proporcionadas.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 176
Artigo 6, parágrafo 2 bis (novo)

As medidas previstas neste artigo terão em 
conta as boas práticas ambientais e a 
melhor tecnologia disponível, e serão as 
medidas tecnicamente viáveis e não 
desproporcionadamente caras.

Or. en

Justificação

A alteração assegura que as medidas utilizem as boas práticas, mas sejam proporcionadas.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 177
Artigo 6, parágrafo 2 bis (novo)

Ao permitir as descargas indirectas, as 
fontes difusas que produzem um impacto 
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nas águas subterrâneas serão tomadas em 
conta sempre que tal for oportuno.

Or. en

Justificação

No que diz respeito à protecção das águas subterrâneas contra a poluição, a abordagem 
combinada (tendo em conta as fontes pontuais e as difusas) aplicar-se-á de modo idêntico ao 
referido no caso das águas superficiais na Directiva-Quadro da Água (2000/60/CE).

Alteração apresentada por Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines e 
Françoise Grossetête

Alteração 178
Artigo 6, parágrafo 2 ter (novo)

Uma descarga apenas pode ser isentada das 
exigências deste artigo quando, devido à 
sua quantidade ou concentração, não 
representar riscos, no presente ou no 
futuro, de causar deterioração na 
qualidade das águas subterrâneas que a
recebem.

Or. en

Justificação

O novo quarto parágrafo introduz uma disposição que proíbe as isenções, a menos que a 
descarga seja tão reduzida que não afecte a qualidade das águas subterrâneas.

Alteração apresentada por Linda McAvan e María Sornoza Martínez

Alteração 179
Artigo 6, parágrafo 2 ter (novo)

Uma descarga apenas pode ser isentada das 
exigências deste artigo quando, devido à 
sua quantidade ou concentração, não 
representar riscos, no presente ou no 
futuro, de causar deterioração na 
qualidade das águas subterrâneas que a 
recebem.

Or. en
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Justificação

O novo quarto parágrafo introduz uma disposição que proíbe as isenções, a menos que a 
descarga seja tão reduzida que não afecte a qualidade das águas subterrâneas.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 180
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6º bis
As investigações prévias referidas no artigo 
6º incluirão a análise das condições 
hidrogeológicas da zona em questão, as 
possíveis capacidades de purificação do 
solo e subsolo e o risco de poluição e 
alteração da qualidade das águas 
subterrâneas devido à descarga, e 
estabelecerão se a descarga de substâncias 
para as águas subterrâneas é uma solução 
satisfatória do ponto de vista do ambiente.

Or. en

Justificação

O objectivo desta alteração é a coerência com a Directiva 80/68/CEE. A redacção é conforme 
com a Directiva 80/68/CEE.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 181
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6º bis
Em conformidade com o artigo 9º da 
Directiva 2000/60/CE, os Estados-Membros 
adoptarão medidas para imputar a quem 
polui os custos da poluição das águas 
subterrâneas.
Se a produção ou a utilização de produtos 
comercializados no mercado interno for 
fonte de poluição das águas subterrâneas, a 
Comissão tomará iniciativas para aplicar a 
esta fonte de poluição uma taxa adequada e 
proporcional.
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Or. nl

Justificação

A Directiva-Quadro relativa à água obriga os Estados-Membros a recuperar os custos da 
utilização da água em conformidade com o princípio do "poluidor-pagador". Antes de 2010, os 
Estados-Membros devem indicar de que forma tencionam fazê-lo. A utilização de herbicidas 
químicos por parte de particulares e municípios constitui uma importante fonte de poluição das 
águas subterrâneas. As alternativas ditas não poluentes, embora sejam menos perigosas para a 
vida do solo, não deixam de ser bastante nocivas para as águas subterrâneas.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 182
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6º bis
Investigação e divulgação

A Comissão, actuando em acordo com os 
Estados-Membros, fomentará a divulgação 
dos métodos já conhecidos para medir e 
calcular os parâmetros de descrição e 
controlo dos aquíferos e promoverá novas 
investigação para melhorar as tecnologias 
disponíveis para a monitorização e gestão 
das massas de água subterrâneas e 
respectiva qualidade.

Or. es

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 183
Artigo 6 ter (novo)

Artigo 6º ter
Protecção das estações termais e das fontes 

de águas medicinais
A Comissão e os Estados-Membros 
adoptarão uma metodologia comum para 
definir os espaços de protecção dos 
aquíferos que servem as estações termais e 
as fontes de águas medicinais, para que 
estes espaços de protecção sejam 
respeitados por ocasião do planeamento 
das actividades industriais e urbanas.
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Or. es

Justificação

As estações termais e as fontes de águas medicinais não foram incluídas na proposta da 
Comissão, apesar de se tratar das águas de melhor qualidade na União Europeia. É necessário 
prever uma protecção especial para os aquíferos que as servem e adoptar medidas de prevenção 
à superfície.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 184
Artigo 8, parágrafo 1 bis (novo)

O Conselho estabelecerá uma metodologia 
comum para a classificação dos aquíferos 
na perspectiva da elaboração do programa 
Inspire. Para o efeito, os Estados-Membros 
começarão a recolher dados a partir da 
data de entrada em vigor da presente 
directiva.

Or. es

Justificação

É necessário estabelecer uma metodologia para a recolha de dados na perspectiva da 
introdução do programa Inspire de digitalização das massas de água subterrâneas, programa 
que se encontra actualmente em apreciação no Parlamento. Para o efeito, os Estados-Membros 
têm de começar a aplicar a metodologia de recolha de dados.

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 185
Anexo I, Parte A (nova)

A. Classificação e avaliação do estado das 
massas de água subterrâneas em risco
Após a  apresentação dos resultados da 
avaliação e classificação dos diferentes 
pontos de monitorização, com base no 
disposto nos parágrafos 1 a 3 do artigo 3º, 
será efectuada a classificação da massa 
ou grupo de massas de água subterrâneas 
caracterizadas por se encontrarem em 
risco, em conformidade com o artigo 5º da 
Directiva 2000/60/CE.
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A percentagem dos pontos de 
monitorização classificados em bom 
estado químico será determinante para a 
classificação da massa ou do grupo de 
massas de água subterrâneas, se se 
comprovar a observância das normas em, 
pelo menos, 70 % da superfície da massa 
ou do grupo de massas de água 
subterrâneas e/ou se as zonas poluídas em 
toda a massa de água subterrânea não 
representarem mais de 30 km2, desde que 
as partes afectadas da massa ou grupo de 
massas de água subterrâneas não 
comprometam a consecução dos 
objectivos ambientais de toda a massa ou 
grupo de massas de água subterrâneas 
e/ou, se for caso disso, os requisitos 
consignados no artigo 7º da Directiva
2000/60/CE sejam cumpridos.
Os estudos para o efeito requeridos serão 
efectuados no aquífero superior.

Or. de

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 186
Anexo I, Parte A (nova)

A. Classificação e avaliação do estado das 
massas de água subterrâneas em risco
Após a apresentação dos resultados da 
avaliação e classificação dos diferentes 
pontos de monitorização, com base no 
disposto nos parágrafos 1 a 3 do artigo 3º, 
será efectuada a classificação da massa 
ou grupo de massas de água subterrâneas 
caracterizadas por se encontrarem em 
risco, em conformidade com o artigo 5º da 
Directiva 2000/60/CE.
A percentagem dos pontos de 
monitorização classificados em bom 
estado químico será determinante para a 
classificação de toda a massa ou grupo de 
massas de água subterrâneas, se se 
comprovar  a observância das normas em, 
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pelo menos, 70 % da superfície da massa 
ou do grupo de massas de água 
subterrâneas.

Or. de

Justificação

Um mau ponto de amostragem não é suficiente para classificar como má a totalidade da massa 
de água subterrânea. Se o ponto de monitorização em causa não for representativo da totalidade 
ou de uma parte essencial da massa de água subterrânea, a objectividade não é respeitada. A 
regulamentação proposta visa assegurar a representatividade do ponto de amostragem para fins 
de avaliação do estado das águas subterrâneas.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 187
Anexo I, linha 1, coluna 2, normas de qualidade

Poluente Normas de 
qualidade

Poluente Normas de 
qualidade

Nitratos 50 mg/l Nitratos 0-10 mg/l

Or. da

Justificação

No que se refere aos nitratos: 

O azoto está presente nas nossas águas subterrâneas sem intervenção humana. Mesmo na 
floresta virgem, podem medir-se efluências de azoto a partir da zona das raízes, numa 
proporção de 5 kg por hectare. O que implica uma presença de azoto nas águas subterrâneas de 
aproximadamente 10 mg por litro. Estamos longe do valor limite de 50 mg/l que propõe a 
Comissão. Se se constatar mais de 10 mg/l nas águas subterrâneas é conveniente intervir, 
porque esta proporção indica necessariamente uma poluição intempestiva. 

Ao mesmo tempo, a água subterrânea pode ser totalmente isenta de nitratos - neste caso, é 
necessário intervir no caso do aumento da poluição de 0 para 10 mg/l.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 188
Anexo I, quadro, coluna 3

Observações Suprimido



PE 350247 78/100 AM\550205PT.doc

PT

A norma de qualidade aplica-se a todas as 
massas de água subterrâneas, com 
excepção das zonas sensíveis no que 
respeita aos nitratos identificadas em 
aplicação da Directiva 91/676/CEE.1 Para 
essas zonas, é aplicável o nº 1, alínea c), do 
artigo 4º da Directiva 2000/60/CE.

Or. de

Justificação

A manutenção desta frase implicaria que não fossem adoptadas quaisquer medidas para uma 
massa de água subterrânea caracterizada por se encontrar em "bom estado", nos termos da 
directiva relativa às águas subterrâneas, ao passo que, relativamente à mesma situação, seria já 
necessário adoptar medidas, em conformidade com a directiva relativa aos nitratos. A supressão 
da frase em questão visa, por conseguinte, permitir a igualdade de tratamento na avaliação e no 
procedimento.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 189
Anexo I, linha 1, coluna 3, observações

A norma de qualidade aplica-se a todas as 
massas de água subterrâneas, com 
excepção das zonas sensíveis no que 
respeita aos nitratos identificadas em 
aplicação da Directiva 91/676/CEE. Para 
essas zonas, é aplicável o nº 1, alínea c), do 
artigo 4º da Directiva 2000/60/CE.

Se a proporção assinalada for superior a 10 
mg/l, ou no caso de aumento compreendido 
entre 0 e 10, é conveniente intervir a nível 
agrícola.

Or. da

Justificação

No que se refere aos nitratos: 

O azoto está presente nas nossas águas subterrâneas sem intervenção humana. Mesmo na 
floresta virgem, podem medir-se efluências de azoto a partir da zona das raízes, numa
proporção de 5 kg por hectare. O que implica uma presença de azoto nas águas subterrâneas de 
aproximadamente 10 mg por litro. Estamos longe do valor limite de 50 mg/l que propõe a 
Comissão. Se se constatar mais de 10 mg/l nas águas subterrâneas é conveniente intervir, 
porque esta proporção indica necessariamente uma poluição intempestiva. 

Ao mesmo tempo, a água subterrânea pode ser totalmente isenta de nitratos - neste caso, é 
necessário intervir no caso do aumento da poluição de 0 para 10 mg/l. 

  
1 JO L 375 de 31.12.1991, p. 1.
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Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 190
Anexo I, linha 2, coluna 2, normas de qualidade

Poluente Normas de 
qualidade

Poluente Normas de 
qualidade

ingredientes activos dos 
pesticidas, incluindo os 
seus metabolitos e os 
produtos de degradação e 
de reacção

0,1 μg/l Ingredientes activos dos 
pesticidas, incluindo os 
seus metabolitos e os 
produtos de degradação 
e de reacção

Nível 
mínimo 
mensurável 

Or. da

Justificação

No que se refere aos pesticidas: 

Quando efectuamos medições para detectar a presença de pesticidas nas águas subterrâneas, 
esta acção deve realmente compreender-se como um ensaio em grandeza natural. Por outras 
palavras, se o pesticida, após uma utilização conforme, pode ser detectado na água subterrânea 
é a prova que termina efectivamente o seu percurso na água subterrânea. A consequência a tirar 
é por conseguinte pôr termo imediatamente à utilização do produto em causa. 

O nível mínimo mensurável da poluição das nossas águas subterrâneas varia de acordo com os 
pesticidas e os seus metabolitos, alguns dos quais podem ser detectados abaixo de 0,1 mg/l. 
Felizmente, os métodos de medição aperfeiçoam-se permanentemente.

Alteração apresentada por Jens-Peter Bonde

Alteração 191
Anexo I, linha 2, coluna 3, observações (novo)

Observações Observações

Quando a presença de substâncias activas, 
como por exemplo de pesticidas, é 
constatada nas águas subterrâneas, é 
estabelecida uma proibição imediata da 
utilização destas fontes de poluição.

Or. da
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Justificação

No que se refere aos pesticidas: 

Quando efectuamos medições para detectar a presença de pesticidas nas águas subterrâneas, 
esta acção deve realmente compreender-se como um ensaio em grandeza natural. Por outras 
palavras, se o pesticida, após uma utilização conforme, pode ser detectado na água subterrânea 
é a prova que termina efectivamente o seu percurso na água subterrânea. A consequência a tirar 
é por conseguinte pôr termo imediatamente à utilização do produto em causa.

O nível mínimo mensurável da poluição das nossas águas subterrâneas varia de acordo com os 
pesticidas e os seus metabolitos, alguns dos quais podem ser detectados abaixo de 0,1 mg/l. 
Felizmente, os métodos de medição aperfeiçoam-se permanentemente.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 192
Anexo I, linha 2, coluna 3 - Observações (novas)

Observações Observações
Nos casos em que as normas de qualidade 
da água potável para os pesticidas ou os 
seus metabolitos relevantes sejam mais 
rigorosas que 0,1 µg/l, as normas de 
qualidade da água potável aplicar-se-ão 
como norma de qualidade para um bom 
estado químico.

Or. en

Justificação

As normas de qualidade da água potável podem ser, e são em alguns casos, mais rigorosas 
devido a possíveis efeitos nocivos para a saúde. Deve aplicar-se igualmente um nível de 0,5 µg/l 
relativamente às concentrações de pesticidas totais.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 193
Anexo I, linha 2 bis (nova)

Poluente Normas de 
Qualidade

Concentrações de 
pesticidas/

0,5 µg/l
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metabolitos totais

Or. en

Justificação

As normas de qualidade da água potável podem ser, e são em alguns casos, mais rigorosas 
devido a possíveis efeitos nocivos para a saúde. Deve aplicar-se igualmente um nível de 0,5 µg/l 
relativamente às concentrações de pesticidas totais.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 194
Anexo, nota de rodapé 21

21 Se, para uma dada massa de água 
subterrânea, se considerar que as normas 
de qualidade das águas subterrâneas 
podem estar na origem do não 
cumprimento dos objectivos ambientais 
especificados no artigo 4º da Directiva 
2000/60/CE para as águas superficiais 
associadas ou provocar uma eventual 
diminuição da qualidade ecológica ou 
química dessas massas, ou eventuais danos 
significativos aos ecossistemas terrestres 
directamente dependentes da massa de 
água subterrânea, deverão ser 
estabelecidos limiares mais rigorosos em 
conformidade com o artigo 4º e com o 
Anexo IV da presente directiva.

Suprimido

Or. nl

Justificação

Esta nota de rodapé indica que a concentração mínima de nitratos é de 50 mg/l, mas esta deve 
ser diminuída se a ecologia o exigir. Esta disposição é mais rigorosa do que a Directiva relativa 
aos nitratos, que baseia a concentração de 50 mg/l em considerações de saúde pública. Convém 
evitar que objectivos divergentes sejam definidos em directivas relativas à mesma questão.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 195
Anexo I, Nota de rodapé 22

22 O cumprimento das normas basear-se-á 
numa comparação com as médias 

Suprimido
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aritméticas dos valores da monitorização 
em cada um dos pontos de amostragem da 
massa ou grupo de massas de água 
subterrâneas caracterizadas por se 
encontrarem em risco na sequência da 
análise a efectuar nos termos do artigo 5º 
da Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

A nota de rodapé é importante demais para ser inserida como nota de rodapé num anexo.    O 
método de avaliação tem também de ser aplicável a outros poluentes. A nota de rodapé não 
explica claramente como efectuar a avaliação relativamente às normas. Há que evitar que a 
uniformização dos dados leve a que sejam ignorados eventuais estrangulamentos. Este ponto é 
aditado como alteração na alínea c) (nova) do artigo 3. 

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 196
Anexo I, Nota de rodapé 22

22 O cumprimento das normas basear-se-á 
numa comparação com as médias 
aritméticas dos valores da monitorização 
em cada um dos pontos de amostragem da 
massa ou grupo de massas de água 
subterrâneas caracterizadas por se 
encontrarem em risco na sequência da 
análise a efectuar nos termos do artigo 5º 
da Directiva 2000/60/CE.

22 O cumprimento das normas será avaliado 
em conformidade com o ponto 2.4.5 do 
Anexo V da Directiva 2000/60/CE, o artigo 
4 bis da presente directiva e a legislação 
comunitária com base na qual as normas 
são elaboradas.

Or. en

Justificação

A nota de rodapé da Comissão significa que a ultrapassagem da norma num dado ponto de uma 
massa de água subterrânea pode levar a que a massa seja classificada como estando em mau 
estado, mesmo que a norma não tenha sido ultrapassada noutro ponto da massa de água.  Este 
tipo de abordagem generalizadora levaria a que muitas massas de água subterrâneas fossem 
classificadas como estando em mau estado devido a ultrapassagens dos valores perfeitamente 
localizadas, o que teria por resultado uma visão errónea da qualidade das águas subterrâneas 
em geral e seria incompatível com a Directiva-Quadro sobre a água e outra legislação 
comunitária (por exemplo, a directiva sobre nitratos).



AM\550205PT.doc 83/100 PE 350247

PT

A presente alteração (juntamente com a alteração ao artigo 4) deverá garantir que a 
classificação diga respeito à qualidade global da massa de água subterrânea. (Pontos críticos 
localizados de poluição constituem problemas que podem ser resolvidos através de uma 
inversão da tendência e de medidas de prevenção/redução da poluição e só deverão ter impacto 
sobre a qualidade estado se forem suficientemente importantes para afectar os objectivos de 
"bom estado".

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 197
Anexo I, quadro, linhas 2 bis a 2 nonies (novas) 

(substitui a alteração 33 da relatora)

Total de ingredientes 
activos dos pesticidas

0,5 µg/l Soma dos pesticidas, incluindo dos 
seus metabolitos activos

Amónio 0,5 µg/l
Arsénio 10 µg/l
Cádmio 1,0 µg/l
Chumbo 10 µg/l
Mercúrio 0,2 µg/l

Lista mínima de substâncias ou iões 
que podem estar naturalmente 
presentes ou cuja presença resulte 
de actividades humanas 

Cloretos 250 mg/l como valor indicativo
Sulfatos 240 mg/l
Alumínio 0,2 mg/l

Or. de

Justificação

Este quadro passa a ser a Parte B do Anexo I. Tal como já indicado no artigo 3º, é necessário 
estabelecer a nível europeu normas uniformes que permitam alcançar um bom estado químico 
até 2015, para evitar o dumping ambiental e condições de concorrência desiguais. Para isso, 
foram retomados os parâmetros mínimos do Anexo III. Os níveis de concentração baseiam-se 
em critérios de toxicidade humana e ambiental e definem o risco de poluição, ou seja, a 
passagem para um mau estado químico.

Dado ser impossível medir e monitorizar todos os poluentes, são necessários indicadores que 
evidenciem a existência ou a inexistência de determinados poluentes nas águas subterrâneas e 
que, eventualmente, possam também indiciar a respectiva origem. As três substâncias 
enunciadas a este respeito no Anexo I afiguram-se indicadores adequados para o efeito. 

Foi também adoptado o parâmetro da soma dos pesticidas e dos respectivos ingredientes 
activos, uma vez que, frequentemente, a contaminação não se deve a um único pesticida.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 198
Anexo II 
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AVALIAÇÃO DO ESTADO QUÍMICO 
DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS EM 
RELAÇÃO AOS POLUENTES PARA OS 
QUAIS NÃO EXISTEM NORMAS DE 
QUALIDADE COMUNITÁRIAS

CRITÉRIOS COMUNS PARA O 
ESTABELECIMENTO DE LIMIARES 
PARA AVALIAR O ESTADO 
QUÍMICO DAS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS

O procedimento de avaliação da 
conformidade com o bom estado químico 
das águas subterrâneas no que respeita aos 
poluentes para os quais não existem 
normas de qualidade comunitárias será 
aplicado a todas as massas de água 
caracterizadas por se encontrarem em risco 
e a cada um dos poluentes que contribuem 
para essa caracterização da massa ou 
grupo de massas de água subterrâneas.

1. Os limiares serão determinados pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o seguinte procedimento:

O procedimento de avaliação centrar-se-á 
nomeadamente nos seguintes elementos:
a) informações recolhidas para efeitos da 
caracterização a efectuar nos termos do 
artigo 5º da Directiva 2000/60/CE e das 
secções 2.1 e 2.2 do seu Anexo II;

(i) características da massa ou massas 
de água subterrâneas relativamente às 
quais  serão utilizados os limiares;

b) objectivos de qualidade ambiental e 
outras normas que visem a protecção dos 
recursos hídricos em vigor a nível nacional, 
comunitário ou internacional;

(ii) as propriedades dos poluentes em 
causa; e

c) informações pertinentes sobre a 
toxicologia, ecotoxicologia, persistência e 
potencial de bioacumulação relativas ao 
poluente ou às substâncias a ele 
associadas;

(iii) a localização dos pontos de 
monitorização.

d) as quantidades estimadas e as 
concentrações dos poluentes transferidos 
da massa de água subterrânea para as 
águas superficiais associadas e/ou os 
ecossistemas terrestres dependentes;

O limiar representa a concentração de 
um poluente que, se for ultrapassada, 
poderá acarretar o risco de que:

e) o impacto estimado das quantidades e 
concentrações dos poluentes determinados 
em d) nas águas superficiais associadas e 
nos ecossistemas terrestres dependentes;

(a) uma ou mais das condições fixadas 
no Quadro 2.3.2 do Anexo V da 
Directiva 2000/60/CE não esteja a ser 
cumprida; ou 

f) uma avaliação, baseada nas alíneas d) e 
e), da eventual possibilidade de as 
concentrações dos poluentes na massa de 
água subterrânea serem de molde a impedir 
a realização dos objectivos ambientais 

(b) o abastecimento de água potável não 
esteja a ser protegido, em conformidade 
com o artigo 7 da Directiva 2000/60/CE.
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especificados no artigo 4º da Directiva 
2000/60/CE para as águas superficiais 
associadas ou a provocar uma eventual 
deterioração significativa da qualidade 
ecológica ou química dessas massas de 
água superficiais ou danos significativos 
nos ecossistemas terrestres directamente 
dependentes da massa de água subterrânea.

Or. en

Justificação

A alteração reforça e simplifica o procedimento comum proposto pela Comissão para o 
estabelecimento de limiares. Requer que os Estados-Membros centrem a sua atenção no que é 
importante para uma massa de água específica, nos riscos colocados pelos poluentes e no modo 
como o limiar é medido.  Liga também o estabelecimento de limiares à definição de "bom 
estado" adoptada pela DQA e acrescenta uma condição respeitante à protecção das fontes de 
água destinada ao consumo, em conformidade com a DQA.  

Aplicar normas comuns seria ignorar a variabilidade da qualidade natural das águas 
subterrâneas não só entre aquíferos, mas também dentro de um mesmo aquífero (por exemplo, 
os cloretos podem variar naturalmente entre 20 mg/l e mais de 10.000 mg/l dentro de um 
perímetro de 10km ). O papel das águas subterrâneas na defesa dos ecossistemas e noutros 
âmbitos varia também. Impor normas comuns seria como impor a fabricação de sapatos de um 
único tamanho e modelo. Umas vezes ficariam muito apertados, outras vezes muito largos.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 199
Anexo II, alínea f ) bis (nova) 

f bis) uma avaliação destas concentrações 
relativamente aos objectivos do Artigo 7 da 
Directiva 2000/60/CE sobre águas 
utilizadas para captação de água potável.

Or. en

Justificação

O aspecto das águas subterrâneas como fonte de abastecimento de água potável deve ser 
incluído na avaliação.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 200
Anexo II, alínea f ) bis (nova) 

f bis) uma avaliação destas concentrações 
relativamente aos objectivos do Artigo 7 da 
Directiva 2000/60/CE sobre águas 
utilizadas para captação de água potável.

Or. en

Justificação

O aspecto das águas subterrâneas como fonte de abastecimento de água potável deve ser 
incluído na avaliação.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 201
Anexo II, alínea f ) ter (nova) 

f ter)  as quantidades medidas ou estimadas 
e as concentrações dos poluentes presentes 
nas fontes de abastecimento público de 
água potável;

Or. en

Justificação

O aspecto das águas subterrâneas como fonte de abastecimento de água potável deve ser 
incluído na avaliação.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 202
Anexo II, alínea f) ter (nova) 

f ter)  as quantidades medidas ou estimadas 
e as concentrações dos poluentes presentes 
nas fontes de abastecimento público de 
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água potável;

Or. en

Justificação

O aspecto das águas subterrâneas como fonte de abastecimento de água potável deve ser 
incluído na avaliação.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 203
Anexo III

Suprimir o Anexo III.

Or. en

Justificação

A base utilizada para a selecção da lista mínima de poluentes não é especificada e parece ser 
arbitrária. A Directiva-Quadro relativa à água requer que os Estados-Membros tenham em 
conta todo e qualquer poluente que ponha em risco a realização dos seus objectivos ambientais. 
Esta é a abordagem em matéria de protecção do ambiente que apresenta a melhor relação 
custo-eficácia. A introdução de uma lista mínima de poluentes, para além de uma abordagem 
baseada nos riscos, implicará custos adicionais e não terá qualquer vantagem adicional para o 
ambiente.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 204
Anexo III, Parte A 1 - Quadro, Linha 4

Cloretos Suprimido

Or. de

Justificação

.A classificação do cloreto como poluente não é correcta, uma vez que se não dispõe, até à data, 
de valores toxicológicos referentes ao cloreto na água potável, nem de dados efectivos relativos 
aos critérios eco-toxicológicos. Assim, refira-se, a título de exemplo, que o cloreto não figura na 
Directiva 2003/40/CE de 16 de Maio de 2003, razão pela qual não deve ser considerado como 
componente crítico. As águas minerais podem, por exemplo, conter teores de cloreto até 5,1g/l.
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Além disso, essa classificação também não é adequada se se atentar no facto de os cloretos não 
integrarem os poluentes enunciados no Anexo VIII da Directiva-Quadro da UE 200/60/CE 
relativa à água e de que mesmos os poluentes aí indicados como "perigosos" não são 
integralmente retomados no projecto de directiva relativa às águas subterrâneas.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 205
Anexo III, Parte A.1, Quadro, linha 4

Cloretos Suprimido

Or. es

Justificação

O quadro em questão inclui iões de cloretos e sulfatos que são classificados como poluentes no 
título do Anexo e nos artigos da directiva que se referem a este último. Trata-se de uma 
classificação discutível (estes iões não estão incluídos no Anexo VIII da Directiva 2000/60/CE) e 
a manutenção destes elementos no quadro teria consequências indesejáveis:

a) O nº 2 do artigo 4º prevê a possibilidade de a Comissão propor uma directiva que modifique 
o Anexo I, estabelecendo normas de qualidade fixas para os cloretos e os sulfatos. De um modo 
geral, tal não teria sentido, dado que se trata de substâncias naturalmente presentes na água em 
concentrações substanciais, elevadas e muito elevadas em grande números de aquíferos da 
União Europeia.

b) Os referidos compostos teriam de ser considerados nas análises das tendências (cf. ponto 1.1 
do Anexo IV e nº 1 do artigo 4º), o que comporta a obrigação de inversão quando se atinge 75% 
da norma de qualidade ou do limiar.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 206
Anexo III, Parte A.1, Quadro, linha 7

Sulfatos Suprimido

Or. es

Justificação

O quadro em questão inclui iões de cloretos e sulfatos que são classificados como poluentes no 
título do Anexo e nos artigos da directiva que se referem a este último. Trata-se de uma 
classificação discutível (estes iões não estão incluídos no Anexo VIII da Directiva 2000/60/CE) e 
a manutenção destes elementos no quadro teria consequências indesejáveis:

a) O nº 2 do artigo 4º prevê a possibilidade de a Comissão propor uma directiva que modifique 
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o Anexo I, estabelecendo normas de qualidade fixas para os cloretos e os sulfatos. De um modo 
geral, tal não teria sentido, dado que se trata de substâncias naturalmente presentes na água em 
concentrações substanciais, elevadas e muito elevadas em grande números de aquíferos da 
União Europeia.

b) Os referidos compostos teriam de ser considerados nas análises das tendências (cf. ponto 1.1 
do Anexo IV e nº 1 do artigo 4º), o que comporta a obrigação de inversão quando se atinge 75% 
da norma de qualidade ou do limiar.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 207
Anexo III, Parte A.1, Quadro, linha 7

Sulfatos Suprimido

Or. es

Justificação

Em certos Estados-Membros, a formação de sulfatos nas águas subterrâneas deve-se a causas 
naturais e não à poluição.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 208
Anexo III, Parte A.1 - quadro, linha 7

Sulfatos Suprimido

Or. de

Justificação

.A substância "sulfato" deveria ser suprimida da lista constante do Anexo III, uma vez que os 
sulfatos não apresentam qualquer efeito tóxico, não devendo, consequentemente, ser 
considerados poluentes. Por outro lado, são muito frequentes na Europa as minas naturais de 
sulfato. O sulfato é igualmente um componente essencial da água mineral natural (cf. Directiva 
2003/40/CE de 16.5. de 2003).

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 209
Anexo III, parte A.1, tabela, linha 7 bis (nova)
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Substância ou ião Substância ou ião

Fósforo

Or. da

Justificação

O fósforo representa no imediato, mas também a prazo, uma séria ameaça para a qualidade 
química das águas subterrâneas.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 210
Anexo III, parte A.1, tabela, linha 7 ter (nova)

Substância ou ião Substância ou ião

Cobre

Or. da

Justificação

As substâncias acrescentadas representam a prazo uma ameaça para a qualidade química das 
águas subterrâneas.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 211
Anexo III, parte A.1, tabela, linha 7 ter (nova)

Substância ou ião Substância ou ião

Zinco

Or. da

Justificação

As substâncias acrescentadas representam à prazo uma ameaça para a qualidade química das 
águas subterrâneas.
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Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 212
Anexo III, parte A.1, tabela, linha 7 quater (novo)

Substância ou ião Substância ou ião

Alumínio

Or. da

Justificação

As substâncias acrescentadas representam à prazo uma ameaça para a qualidade química das 
águas subterrâneas.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 213
Anexo III, Parte B, ponto 1.2

1.2 Informações sobre cada uma das massas 
de água subterrâneas caracterizadas por se 
encontrarem em risco, nomeadamente a 
respectiva dimensão, a relação entre a massa 
de água e as águas superficiais associadas e 
os ecossistemas terrestres dependentes e, em 
caso de substâncias naturalmente presentes, 
os níveis de concentração de fundo na massa 
de água subterrânea.

1.2 Informações sobre cada uma das massas 
de água subterrâneas caracterizadas por se 
encontrarem em risco, nomeadamente a 
respectiva dimensão, a relação entre a massa 
de água e as águas superficiais associadas e 
os ecossistemas terrestres dependentes, a 
utilização de águas subterrâneas para a 
obtenção de água destinada ao consumo 
humano e, em caso de substâncias 
naturalmente presentes, os níveis de 
concentração de fundo na massa de água 
subterrânea.

Or. nl

Justificação

Atendendo a que as águas subterrâneas na União Europeia constituem a fonte mais importante 
de água potável, os Estados-Membros devem indicar se utilizam igualmente massas de água 
subterrâneas que caracterizadas por se encontrarem em risco, como também previsto no nº 1 do 
artigo 7º da Directiva 2000/60/CE.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 214
Anexo III, parte B.2, nº 2.2
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2.2 A relação entre os limiares e, no caso das 
substâncias naturalmente presentes, os níveis 
de fundo observados.

2.2 A relação entre os limiares e, no caso das 
substâncias naturalmente presentes, os níveis 
de fundo observados. Se o nível de fundo 
das substâncias naturalmente presentes nas 
águas subterrâneas não for conhecido, é 
fixado de acordo com as melhores 
estimativas dos especialistas. 

Or. da

Justificação

Em certos casos, não é possível conhecer o nível de fundo antes de uma longa vigilância, e para 
certas categorias de águas subterrâneas, pode ser difícil encontrar jazidas onde pode ser 
medido um nível de fundo natural. Nestas duas situações, pode ser necessário estabelecer o 
nível  de fundo baseando-se em estimativas de profissionais qualificados.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 215
Anexo III, Parte B, nº 2, ponto 2.3

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

2.3 O programa de medidas a estabelecer 
pelos Estados-Membros inclui a explicação 
do modo como são tidos em conta os custos 
económicos e sociais para avaliar as 
medidas destinadas a alcançar um bom 
estado químico.

Or. en

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.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 216
Anexo III, Parte B, nº 2, ponto 2.3

2.3 O modo como foram tidos em conta os 2.3 O programa de medidas a estabelecer 
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custos económicos e sociais no 
estabelecimento dos limiares.

pelos Estados-Membros inclui a explicação 
do modo como são tidos em conta os custos 
económicos e sociais para avaliar as 
medidas destinadas a alcançar um bom 
estado.

Or. en

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.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 217
Anexo III bis (novo)

ANEXO III bis
Substâncias que devem ser impedidas de 
penetrar nas águas subterrâneas
1. Substâncias que respondam aos critérios 
de classificação como substâncias 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas para 
a reprodução das categorias 1 e 2 segundo 
a Directiva 67/548/CEE;
2. Substâncias persistentes, bioacumuláveis 
e tóxicas;
3. Substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis;
4. Substâncias potencialmente capazes de 
perturbar as funções endócrinas no biota 
aquático;
5. Substâncias que suscitem um nível de 
preocupação semelhante às substâncias 
referidas nos pontos 1 a 4; ou
6. Substâncias cujos produtos de 
degradação apresentem qualquer das 
propriedades acima referidas.

Or. en
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Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 218
Anexo IV

ANEXO IV ANEXO IV
IDENTIFICAÇÃO E INVERSÃO DAS 
TENDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS E 

PERSISTENTES PARA O AUMENTO 
DAS CONCENTRAÇÕES

IDENTIFICAÇÃO E INVERSÃO DAS 
TENDÊNCIAS SIGNIFICATIVAS E 

PERSISTENTES PARA O AUMENTO 
DAS CONCENTRAÇÕES

1. IDENTIFICAÇÃO DE TENDÊNCIAS 
SIGNIFICATIVAS E PERSISTENTES 
PARA O AUMENTO DAS 
CONCENTRAÇÕES

1. IDENTIFICAÇÃO DE TENDÊNCIAS 
SIGNIFICATIVAS E PERSISTENTES 
PARA O AUMENTO DAS 
CONCENTRAÇÕES

São suprimidos os pontos 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 e 1.6.

Para efeitos da identificação de tendências 
significativas e persistentes para o aumento 
das concentrações de qualquer poluente 
nas águas subterrâneas, os Estados-
Membros escolherão frequências de 
monitorização e pontos de monitorização 
que sejam suficientes para:
- fornecer a informação necessária para 
garantir que as tendências para o aumento 
resultantes do impacto da actividade 
humana podem ser distinguidas das 
variações naturais com um adequado grau 
de fiabilidade e exactidão; e  
- permitir a identificação de tendências 
para o aumento suficientemente cedo para 
aplicar medidas de inversão das tendências 
destinadas a evitar ou, pelo menos, mitigar, 
na medida do possível, significativas 
alterações ambientais prejudiciais para a 
qualidade das águas subterrâneas.

a) a avaliação basear-se-á na média 
aritmética dos valores médios obtidos nos 
pontos de monitorização de cada massa ou 
grupo de massas de água subterrâneas, 
calculados com base numa frequência de 
monitorização trimestral, semestral ou 
anual;

Serão utilizados métodos de 
monitorização e análise que obedeçam a 
normas internacionais adequadas ou a 
normas nacionais destinadas a garantir 
o fornecimento de dados de qualidade e 
comparabilidade científica equivalentes.

2. PONTOS DE PARTIDA PARA A 2. PONTOS DE PARTIDA PARA A 
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INVERSÃO DAS TENDÊNCIAS INVERSÃO DAS TENDÊNCIAS

O ponto de partida para a inversão das 
tendências será quando a concentração 
dum poluente atingir 75 % de qualquer 
norma ou limiar de qualidade, cuja 
ultrapassagem resultaria numa degradação 
ambiental significativa da qualidade da  
qualidade das águas subterrâneas, a menos 
que:
- seja necessário um ponto de partida mais 
baixo para permitir que sejam tomadas 
medidas de inversão das tendências para 
evitar, de forma rentável, ou, pelo menos,  
mitigar, na medida do possível, qualquer 
alteração ambiental significativa 
prejudicial para a qualidade das águas 
subterrâneas;
- seja necessário um ponto de partida 
diferente devido a dificuldades técnicas 
para a medição da presença de uma 
tendência na concentração em causa; ou 
- a taxa de aumento e a reversibilidade da 
tendência sejam de tal ordem que um ponto 
de partida mais elevado para as medidas de 
inversão das tendências ainda permitiria 
que fossem tomadas medidas de inversão 
das tendências para evitar, de forma 
rentável, ou, pelo menos,  mitigar, na 
medida do possível, qualquer alteração 
ambiental significativa prejudicial para a 
qualidade das águas subterrâneas.

Os Estados -Membros publicarão uma 
síntese das razões da escolha dos pontos 
de partida nos Planos de Gestão das 
Bacias Fluviais previstos no artigo 13 
da Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão de incluir frequências de monitorização aconselháveis e pontos de 
partida fixos para a inversão das tendências pode levar a atrasos na detecção de tendências 
ambientais importantes e evitar uma acção atempada para as inverter e evitar danos ambientais 
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importantes. Frequências de monitorização fixas podem também levar a um nível de
monitorização insuficiente para caracterizar uma tendência. Trata-se de uma abordagem que 
consideramos não ser rentável, nem cientificamente sólida.

Esta alteração exige que os Estados-Membros escolham frequências de monitorização e pontos 
de partida para a inversão das tendências que garantam a identificação e a inversão de 
tendências a tempo de evitar que tenham impactos significativos. Para garantir uma abordagem 
coerente, exige que os Estados-Membros determinem as frequências e os pontos de partida 
utilizando critérios comuns. As melhores frequências e pontos de partida dependem das 
características das massas de água subterrâneas e dos poluentes em causa.

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Marie Anne Isler Béguin

Alteração 219
Anexo IV, nº 1.2, alínea a)

a) a avaliação basear-se-á na média 
aritmética dos valores médios obtidos nos 
pontos de monitorização de cada massa ou 
grupo de massas de água subterrâneas, 
calculados com base numa frequência de 
monitorização trimestral, semestral ou 
anual;

a) a avaliação das medidas obtidas a partir 
do programa de monitorização basear-se-á 
numa análises das tendências em cada 
ponto de medição de cada massa ou grupo 
de massas de água subterrâneas;

Or. en

Justificação

A utilização de médias ao longo do tempo levará a que concentrações significativas de poluentes 
possam acabar  por passar despercebidas nos resultados.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 220
Anexo IV, ponto 1.2, alínea a)

a) a avaliação basear-se-á na média 
aritmética dos valores médios obtidos nos 
pontos de monitorização de cada massa ou 
grupo de massas de água subterrâneas, 
calculados com base numa frequência de 
monitorização trimestral, semestral ou anual;

a) a avaliação basear-se-á na média 
aritmética dos valores médios obtidos nos 
pontos de monitorização de cada massa ou 
grupo de massas de água subterrâneas, 
calculados com base numa frequência de 
monitorização trimestral, semestral ou anual. 
É necessário garantir que os pontos de 
monitorização sejam comparáveis;

Or. es
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Justificação

A composição química natural das águas subterrâneas apresenta diferenças consideráveis, não 
apenas entre massas de água distintas, mas também na mesma massa de água. Existem, por 
exemplo, diferenças químicas entre as águas subterrâneas próximo da superfície e as que se 
encontram a maior profundidade. Assim, para que a avaliação seja correcta, é necessário que 
os pontos de monitorização sejam comparáveis no que se refere, por exemplo, às condições 
geológicas.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 221
Anexo IV, ponto 1.2, alínea c) introdução

c) o número mínimo de valores (data values) 
e a duração mínima das séries temporais 
constam do quadro que se segue. As séries 
temporais não poderão ultrapassar os 15
anos.

c) o número mínimo de valores (data values) 
e a duração mínima das séries temporais 
constam do quadro que se segue. As séries 
temporais não poderão ultrapassar os 6 anos.

Or. de

Justificação

Se se pretende estabelecer novos prazos, convém harmonizá-los segundo um ritmo de seis anos.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 222
Anexo IV, ponto 1.2, alínea c), quadro, coluna 2, linha 1

Frequência de                       Número
monitorização              mínimo de anos                                             
Anual                                         8  

Frequência de                       Número
monitorização              mínimo de anos                                             
Anual                                         6   

Or. de

Justificação

Se se pretende estabelecer novos prazos, convém harmonizá-los segundo um ritmo de seis anos.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 223
Anexo IV, ponto 1.2, alínea c, quadro, coluna 3 

Frequência da- Número
monitorização                máximo de anos

Anual                               15
Semestral  15
Trimestral                            15  
 

Frequência da - Número
monitorização                máximo de anos 

Anual                            6
Semestral  6
Trimestral                           6  

Or. de

Justificação

Se se pretende estabelecer novos prazos, convém harmonizá-los segundo um ritmo de seis anos.

Alteração apresentada por Cristina Gutiérrez-Cortines

Alteração 224
Anexo IV, ponto 1.6 bis (novo)

1.6 bis Em caso de avaliação quantitativa 
das massas de água subterrâneas, os 
Estados-Membros, em colaboração com os 
órgãos competentes das regiões 
hidrográficas, determinarão os balanços e 
níveis hídricos mediante a utilização de 
indicadores para isso definidos, tendo em 
conta os dados históricos e as redes de 
vigilância estabelecidas para o efeito.

Or. es

Justificação

Os Estados-Membros, por intermédio dos órgãos competentes, são os que melhor conhecem a 
evolução das águas subterrâneas através das redes de monitorização e vigilância. Não se pode 
esquecer que os aquíferos diferem entre si como consequência da grande heterogeneidade 
geológica existente na União Europeia.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 225
Anexo IV, ponto 2.3, introdução

2.3 O quadro que se segue indica o número 
mínimo de medições, bem como a duração 
mínima, expressa em anos, dos períodos de 
análise da inversão das tendências, e que 
dependerá da frequência de monitorização 
por que se opte em conformidade com o 
ponto 1.2, alínea c), do presente anexo. Tais 
períodos não poderão ser superiores a 30 
anos.

2.3. O quadro que se segue indica o número 
mínimo de medições, bem como a duração 
mínima, expressa em anos, dos períodos de 
análise da inversão das tendências, e que 
dependerá da frequência de monitorização 
por que se opte em conformidade com o 
ponto 1.2, alínea c), do presente anexo. Tais 
períodos não poderão ser superiores a 6 
anos.

Or. de

Justificação

Se se pretende estabelecer novos prazos, convém harmonizá-los segundo um ritmo de seis anos.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 226
Anexo IV, ponto 2.3, quadro, coluna 2, linha 1

Frequência de                       Número
monitorização              mínimo de anos                                             
Anual                                         14  

Frequência de                       Número
monitorização              mínimo de anos                                             
Anual                                         6   

Or. de

Justificação

Se se pretende estabelecer novos prazos, convém harmonizá-los segundo um ritmo de seis anos.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 227
Anexo IV, ponto 2.3, Quadro, coluna 3

 
Frequência da- Número

monitorização                máximo de anos
Anual                              30

Semestral  30

 
Frequência da- Número

monitorização                máximo de anos
Anual                              6

Semestral  6
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Trimestral               30   Trimestral                             6   

Or. de

Justificação

Se se pretende estabelecer novos prazos, convém harmonizá-los segundo um ritmo de seis anos.


