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Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 20
Considerando 6

(6) Nos termos do Tratado, na elaboração da 
sua política no domínio do ambiente, a 
Comunidade deverá ter em conta, 
nomeadamente, os dados científicos e 
técnicos disponíveis. A presente directiva 
deverá recorrer a dados científicos para a 
aplicação dos parâmetros dos indicadores 
mais fiáveis com vista a permitir a predição 
do risco microbiológico para a saúde e a 
atingir um nível de protecção elevado, 
devendo ser efectuados com urgência 
estudos epidemiológicos mais aprofundados 
no que respeita aos riscos para a saúde 
associados aos banhos, particularmente em 
águas doces

(6) Nos termos do Tratado, na elaboração da 
sua política no domínio do ambiente, a 
Comunidade deverá ter em conta, 
nomeadamente, os dados científicos e 
técnicos disponíveis. A presente directiva 
deverá recorrer a dados científicos para a 
aplicação dos parâmetros dos indicadores 
mais fiáveis com vista a permitir a predição 
dos riscos microbiológico e físico-químico
para a saúde e a atingir um nível de 
protecção elevado, devendo ser efectuados 
com urgência estudos epidemiológicos mais 
aprofundados no que respeita aos riscos para 
a saúde associados aos banhos, 
particularmente em águas doces
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Or. en

Justificação

Reposição parcial das alterações 2 e 58 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 
2003 (JO C 82 de 1.4.2004).

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 21
Considerando 8 bis (novo)

8 bis. A presente directiva deverá tomar em 
consideração novos tipos de águas para 
fins recreativos, que adquiriram 
popularidade devido a alterações sociais e a 
novos tipos de materiais e equipamentos de 
desporto.

Or. en

Justificação

Reposição do considerando 10 da proposta original da Comissão.

A existência de novos tipos de desportos aquáticos fazem hoje parte do cenário de muitas das 
águas balneares da União Europeia. O perigo de ingestão de água associado à prática 
destas modalidades desportivas é tão elevado como quando alguém se banha. É por isso 
necessário garantir que os praticantes destas novas modalidades também sejam em certa 
medida contemplados pela presente directiva.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 22
Considerando 11

(11)  Em 25 de Junho de 1998, a 
Comunidade assinou a Convenção das 
NU/CEE sobre o Acesso à Informação e à 
Participação do Público no Processo de 
Tomada de Decisões (Convenção de Århus). 
A legislação comunitária deve ser 
devidamente alinhada por esta Convenção, 
tendo em vista a sua ratificação pela 
Comunidade. Assim sendo, justifica-se que a 

(11) Em 25 de Junho de 1998, a 
Comunidade assinou a Convenção das 
NU/CEE sobre o Acesso à Informação e à 
Participação do Público no Processo de 
Tomada de Decisões (Convenção de Århus). 
A legislação comunitária deve ser 
devidamente alinhada por esta Convenção, 
tendo em vista a sua ratificação pela 
Comunidade. Assim sendo, justifica-se que a 



AM\562390PT.doc 3/40 PE 355.592v02-00

PT

presente directiva inclua disposições sobre o 
acesso do público à informação e preveja a 
participação do público na sua 
implementação.

presente directiva inclua disposições sobre o 
acesso do público à informação e preveja a 
participação do público na sua 
implementação, em conformidade com a 
Directiva 2003/4/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro 
de 2003, relativa ao acesso do público às 
informações sobre ambiente1 e a Directiva 
2003/35/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Maio de 2003, que 
estabelece a participação do público na 
elaboração de certos planos e programas 
relativos ao ambiente2

1 JO L 41 de 14.2.2003, p. 26.
2 JO L 156 de 25.6.2003, p.17.

Or. en

Justificação

Reposição do considerando 13 da proposta da Comissão numa versão modificada e 
actualizada.

Uma vez que as disposições relevantes da Convenção de Arhus foram implementadas por 
duas directivas específicas, cabe explicitar este facto. 

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 23
Considerando 14

(14) A importância constante da política da 
Comunidade no domínio das águas 
balneares é evidente em cada época balnear, 
dado proteger o público da poluição 
acidental e crónica descarregada nas zonas 
balneares na Comunidade ou na sua 
proximidade. A qualidade global das águas 
balneares melhorou consideravelmente 
desde a entrada em vigor da 
Directiva 76/160/CEE. A referida directiva 
reflecte, todavia, o estado dos 
conhecimentos e a experiência existente no 
início da década de 1970. Entretanto, os 
padrões de utilização das águas balneares 
mudaram e os conhecimentos científicos e 

(14) A importância constante da política da 
Comunidade no domínio das águas 
balneares é evidente em cada época balnear, 
dado proteger o público da poluição 
acidental e crónica descarregada nas zonas 
balneares na Comunidade ou na sua 
proximidade. A qualidade global das águas 
balneares melhorou consideravelmente 
desde a entrada em vigor da 
Directiva 76/160/CEE. A referida directiva
reflecte, todavia, o estado dos 
conhecimentos e a experiência existente no 
início da década de 1970. Entretanto, os 
padrões de utilização das águas para fins 
balneares e recreativos mudaram e os 
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técnicos evoluíram. Aquela directiva deve, 
pois, ser revogada.

conhecimentos científicos e técnicos 
evoluíram. Aquela directiva deve, pois, ser 
revogada.

Or. en

Justificação

Reposição parcial da versão do considerando 4 da proposta original da Comissão.

A existência de novos tipos de desportos aquáticos fazem hoje parte do cenário de muitas das 
águas balneares da União Europeia. O perigo de ingestão de água associado à prática 
destas modalidades desportivas é tão elevado como quando alguém se banha. É por isso 
necessário garantir que os praticantes destas novas modalidades também sejam em certa 
medida contemplados pela presente directiva.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 24
Artigo 1, nº 2

2. O objectivo da presente directiva consiste 
na preservação, protecção e melhoria da 
qualidade do ambiente e na protecção da 
saúde humana, em complemento da 
Directiva 2000/60/CE.

2. O objectivo da presente directiva consiste 
na preservação, protecção e melhoria da 
qualidade do ambiente e na protecção da 
saúde humana, em complemento e apoio dos 
objectivos, medidas e definição de normas 
comuns de qualidade química, tal como 
estabelecido na Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração 4 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO C 82 
de 1.4.2004).

As águas balneares também têm de cumprir as normas de qualidade química estabelecidas 
na directiva-quadro relativa às águas.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 25
Artigo 1, nº 2

2. O objectivo da presente directiva consiste 2. O objectivo da presente directiva consiste 
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na preservação, protecção e melhoria da 
qualidade do ambiente e na protecção da 
saúde humana, em complemento da 
Directiva 2000/60/CE.

na preservação, protecção e melhoria da 
qualidade do ambiente com vista à protecção 
da saúde humana, contra a contaminação 
química e microbiológica durante as 
actividades balneares ou outras utilizações 
da água para fins recreativos, em 
complemento da Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 26
Artigo 1, nº 3

3. A presente directiva aplica-se a qualquer 
elemento das águas de superfície  onde a 
autoridade competente presuma que um 
grande número de pessoas se irá banhar e 
onde a prática balnear não tenha sido 
proibida ou desaconselhada de modo 
permanente (a seguir designado por "águas 
balneares"). Não é aplicável:

3. A presente directiva aplica-se a qualquer 
elemento das águas de superfície onde 

i) a autoridade competente presuma que um 
grande número de pessoas se irá banhar, ou

ii) organismos públicos ou interesses 
comerciais promovam activamente o 
banho, ou
iii) outras actividades recreativas sejam 
praticadas tradicionalmente por uma 
associação reconhecida, para fins de treino 
ou de competição,  
e onde a autoridade competente não tenha 
proibido ou desaconselhado de modo 
permanente a prática balnear (a seguir 
designado por "águas balneares"). não é 
aplicável:

a) Às águas utilizadas em piscinas e às águas 
termais;

a) Às águas utilizadas em piscinas e às águas 
termais;

b) Às águas confinadas sujeitas a tratamento 
ou utilizadas para fins terapêuticos;

b) Às águas confinadas sujeitas a tratamento 
ou utilizadas para fins terapêuticos;

c) Às massas de água confinadas criadas 
artificialmente e separadas das águas de 

c) Às massas de água confinadas criadas 
artificialmente e separadas das águas de 
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superfície e das águas subterrâneas. superfície e das águas subterrâneas

Or. en

Justificação

Reposição do artigo 3º, alínea b) do nº 1 da proposta da Comissão, assim como da alteração 
7 da primeira leitura, numa versão modificada, no intuito de se obter um compromisso.

A definição de águas balneares deve incluir águas de superfície promovidas para fins 
balneares. Cabe igualmente incluir as águas utilizadas para fins recreativos, mas, a fim de se 
lograr obter um compromisso, isso poderia circunscrever-se àquelas áreas onde tais 
utilizações sejam habituais. 

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 27
Artigo 1, nº 3, parágrafo introdutório

3. A presente directiva aplica-se a qualquer 
elemento das águas de superfície  onde a 
autoridade competente presuma que um 
grande número de pessoas se irá banhar e 
onde a prática balnear não tenha sido 
proibida ou desaconselhada de modo 
permanente (a seguir designado por 
"águas balneares"). Não é aplicável:

3. Para efeitos de aplicação da presente 
directiva, entende-se por "águas 
balneares" as águas, no seu total ou em 
parte, doces, correntes ou estagnadas, 
assim como a água do mar, nas quais a 
prática balnear: 

- tenha sido expressamente proibida pela 
autoridade competente de cada 
Estado-Membro, ou 
- não tenha sido proibida e seja 
habitualmente exercida por um grande 
número de banhistas.

Or. nl

Justificação

A generalização e o alargamento da nova definição de "águas balneares" deixa uma margem  
excessiva de interpretação, ao mesmo tempo que limita o empenho de cada Estado-Membro 
em lograr obter uma boa qualidade das suas águas balneares. Proponho que seja aplicada a 
definição original de águas balneares da Directiva 76/160/CEE, já que a mesma deixa menos 
margem para diferentes interpretações. 
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Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 28
Artigo 1, nº 3, alínea c) bis (nova)

c bis)  águas utilizadas para outras 
actividades recreativas praticadas a mais de 
100 metros da costa na maré baixa, ou 
praticadas fora da época balnear, sempre 
que não exista um risco especial de 
poluição dessas águas por águas residuais 
urbanas e/ou outras fontes de poluição.

Or. en

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 29
Artigo 2, nº 1 bis (novo)

“Águas balneares”: todas as águas 
interiores de superfície, correntes ou 
paradas, águas de transição e águas 
costeiras (ou partes destas), em que:
a) o banho não é proibido e é 
habitualmente praticado por um grande 
número de banhistas durante a época 
balnear, ou
b) são tradicionalmente praticadas "outras 
actividades recreativas", sempre que exista 
um risco especial de poluição dessas águas 
por águas residuais urbanas e/ou outras 
fontes de poluição, ou
c) organismos públicos ou interesses 
comerciais promovem activamente o 
banho.

Or. en

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 30
Artigo 2, alínea 7, subalínea f bis (nova)
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f bis) elaboração de planos de emergência e 
de sistemas de vigilância;

Or. en

Justificação

Reposição do artigo 3º, alínea 3, subalínea g) da proposta da Comissão.

Isto está em sintonia com a alteração 6 do relator, que propõe a reintrodução do artigo 12º 
da proposta da Comissão. 

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 31
Artigo 2, alínea 7 bis (nova)

7 bis) “Outras actividades recreativas”, as 
actividades em que são utilizados 
dispositivos para deslocação sobre a água 
que impliquem um risco significativo de 
ingestão de água, como o surf, a prancha 
de vela e o caiaque.

Or. en

Justificação

Reposição do artigo 3º, alínea 4 da proposta da Comissão.

É necessário definir "outras actividades recreativas" em sintonia com a alteração 9 do 
relator, que propõe introduzir certos requisitos respeitantes a outras actividades recreativas.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 32
Artigo 2, alínea 8

8. "Poluição de curta duração" significa a 
contaminação microbiológica referida na 
coluna A do Anexo I com causas claramente 
identificáveis, que se presume que, em 
princípio, não afectará a qualidade das águas 
balneares por mais de cerca de 72 horas e 
para a qual a autoridade competente tenha 

8. "Poluição de curta duração" significa a 
contaminação microbiológica referida na 
coluna A do Anexo I com causas claramente 
identificáveis, que se presume que, em 
princípio, não afectará a qualidade das águas 
balneares por mais de 48 horas após a 
cessação da causa e não durará mais de 
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estabelecido procedimentos de previsão e 
minimização dos seus efeitos, tal como 
previsto no Anexo II;

cerca de 72 horas e para a qual a autoridade 
competente tenha estabelecido 
procedimentos de previsão e minimização 
dos seus efeitos, tal como previsto no 
Anexo II;

Or. en

Justificação

Pode por vezes ser difícil determinar o início de uma poluição de curta duração, pelo que é 
necessário uma definição mais clara e precisa. A extinção de uma "causa claramente 
identificável" é susceptível de ser determinada de forma mais precisa.

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone

Alteração 33
Artigo 3, nº 4

4. Antes do início de cada época balnear, e 
pela primeira vez antes do início da terceira 
época balnear completa após a entrada em 
vigor da presente directiva, deve ser 
estabelecido um calendário de amostragem 
de cada uma das zonas balneares. A 
monitorização deve ser efectuada no prazo 
de quatro dias a contar da data indicada no 
calendário de amostragem.

4. Antes do início de cada época balnear, e 
pela primeira vez antes do início da terceira 
época balnear completa após a entrada em 
vigor da presente directiva, deve ser 
estabelecido um calendário de amostragem 
de cada uma das zonas balneares. A 
monitorização deve ser efectuada no prazo 
de quatro dias a contar da data indicada no 
calendário de amostragem ou da data em 
que o calendário de amostragem é 
retomado após a suspensão referida nos nºs 
7 e 7 bis.

Or. it

Justificação

A presente alteração visa esclarecer que, mesmo em caso de suspensão da monitorização 
devido a situações anormais susceptíveis de tornar a monitorização perigosa ou impraticável, 
haverá sempre uma margem de 4 dias para a realização da amostragem depois de a situação 
se ter normalizado. 

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone

Alteração 34
Artigo 3, nº 7 bis (novo)
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7 bis. Em caso de condições meteorológicas 
ou de situações de força maior susceptíveis 
de tornar a amostragem perigosa ou 
impraticável, o calendário de amostragem 
referido no nº 4 pode ser suspenso e 
retomado uma vez restabelecidas as 
condições de normalidade.

Or. it

Justificação

Por analogia com o disposto no nº 7, deve também poder suspender-se a amostragem nas 
situações em que a mesma não seja praticável por ser perigosa ou em casos de força maior, 
nomeadamente quando o mar estiver muito agitado ou as condições meteorológicas forem 
adversas.

Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 35
Artigo 5, nº 1, alínea b)

b) "Suficientes/aceitáveis"; Suprimido

Or. it

Justificação

A classificação das águas balneares de "suficientes/aceitáveis" não estava prevista na 
proposta da Comissão nem tinha sido introduzida por alterações em primeira leitura, pelo 
que se considera que o texto da posição comum e os anexos foram modificados.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 36
Artigo 5, nº 1 alínea b)

b) "Suficientes/aceitáveis"; suprimir

Or. de

Justificação

Ver justificação às alterações referentes, respectivamente, aos quadros I e II do Anexo I.
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Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 37
Artigo 5, nº 1 alínea b)

b) "Suficientes/aceitáveis"; suprimir

Or. en

Justificação

Visa suprimir um novo elemento da posição comum por forma a repor as disposições sobre 
as normas de qualidade, em sintonia com os artigos 4º e 9º da proposta da Comissão.

Trata-se de uma alteração horizontal: se esta alteração for aprovada, cabe modificar de 
forma correspondente todas as referências constantes do texto legislativo, incluindo os 
anexos.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 38
Artigo 5, nº 3

3. Os Estados-Membros garantem que, até 
ao final da época balnear de 2015, todas as 
águas balneares sejam, no mínimo, 
"suficientes". Devem tomar medidas 
realistas e proporcionadas que considerem 
adequadas para aumentar o número de águas 
balneares classificadas como "excelentes" ou 
"boas".

3. Os Estados-Membros garantem que, até 
ao final da época balnear de 2011, todas as 
águas balneares sejam, no mínimo, "boas" e 
que os objectivos em matéria de estudo 
qualitativo da água sejam alcançados de 
acordo com os critérios, classificações e 
prazos estabelecidos na Directiva 
2000/60/CE. Devem tomar medidas realistas 
e proporcionadas que considerem adequadas 
para aumentar o número de águas balneares 
classificadas como "excelentes" ou "boas".

Or. en

Justificação

Reintrodução de uma data anterior para se alcançar um nível de qualidade conforme com o 
nº 3 do artigo 8º da proposta da Comissão, reposição da alteração 16 aprovada em primeira 
leitura e reposição do estatuto de qualidade conforme com os artigos 4º e 9º da proposta da 
Comissão.
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A Comissão havia proposto cinco anos após a entrada em vigor (três anos após os dois anos 
previstos para implementação). Admitindo que esta directiva entra em vigor em princípios de 
2006, é razoável fixar a nova data no termo da estação balnear de 2011. Isto daria aos 
Estados-Membros mais do que os cinco anos inicialmente propostos. 

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 39
Artigo 5, nº 3

3. Os Estados-Membros garantem que, até 
ao final da época balnear de 2015, todas as 
águas balneares sejam, no mínimo, 
"suficientes". Devem tomar medidas 
realistas e proporcionadas que considerem 
adequadas para aumentar o número de águas 
balneares classificadas como "excelentes" ou 
"boas".

3. Os Estados-Membros garantem que, até 
ao final da época balnear de 2015, todas as 
águas balneares sejam, no mínimo, 
"suficientes". Devem tomar todas as 
medidas necessárias que considerem 
adequadas para aumentar o número de águas 
balneares classificadas como "excelentes" ou 
"boas".

Or. nl

Justificação

O objectivo consiste em melhorar a qualidade das águas balneares por forma a que 
pertençam à categoria mais elevada, dentro de um prazo determinado, cabendo aos 
Estados-Membros avaliar quais as medidas necessárias.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 40
Artigo 5, nº 3

3. Os Estados-Membros garantem que, até 
ao final da época balnear de 2015, todas as 
águas balneares sejam, no mínimo, 
"suficientes". Devem tomar medidas 
realistas e proporcionadas que considerem 
adequadas para aumentar o número de águas 
balneares classificadas como "excelentes"
ou "boas".

3. Os Estados-Membros garantem que, até 
ao final da época balnear de 2015, todas as 
águas balneares sejam, no mínimo, "boas". 
Devem tomar medidas realistas e 
proporcionadas que considerem adequadas 
para aumentar o número de águas balneares 
classificadas como "excelentes".

Or. de
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Justificação

Ver justificação às alterações referentes, respectivamente, aos quadros I e II do Anexo I.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 41
Artigo 5, nº 4

4. Contudo, não obstante o requisito geral 
estabelecido no n.º 3, as águas balneares 
podem ser classificadas temporariamente 
como "medíocres" e continuar a satisfazer os 
requisitos da presente directiva. As razões da 
impossibilidade de obtenção de uma 
classificação de qualidade "suficientes" 
devem ter sido identificadas. Nesses casos, 
os Estados-Membros garantem o 
cumprimento das seguintes condições:

4. Contudo, não obstante o requisito geral 
estabelecido no n.º 3, as águas balneares 
podem ser classificadas temporariamente 
como "medíocres" e continuar a satisfazer os 
requisitos da presente directiva. As razões da 
impossibilidade de obtenção de uma 
classificação de qualidade "boas" devem ter 
sido identificadas. Nesses casos, os 
Estados-Membros garantem o cumprimento 
das seguintes condições:

Or. de

Justificação

Ver justificação às alterações referentes, respectivamente, aos quadros I e II do Anexo I.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 42
Artigo 5, nº 4, alínea a), subalínea i) (nova)

i bis) Identificação das causas e dos 
motivos da não conformidade; e

Or. en

Justificação

Reposição do nº 2 do artigo 13º da proposta da Comissão.

Importa requerer explicitamente a identificação das causas e dos motivos da não 
conformidade. 



PE 355.592v02-00 14/40 AM\562390PT.doc

PT

Alteração apresentada por  Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 43
Artigo 5, nº 4, alínea a), subalínea ii) 

ii) Medidas de gestão adequadas para 
prevenir, reduzir ou eliminar as causas da 
poluição;

ii) Implementação de medidas adequadas 
para prevenir, reduzir ou eliminar as causas 
da poluição; essas medidas devem 
proporcionar resultados positivos no prazo 
de três anos.

Or. en

Justificação

Reposição do nº 2 do artigo 13º da proposta da Comissão.

Torna-se mais apropriado falar de medidas em geral do que apenas de medidas de gestão, 
em especial porque elas se destinam, entre outras coisas, a prevenir as causas. As medidas 
tomadas têm de produzir efeitos dentro de um prazo determinado.  

Alteração apresentada por  Frederika Brepoels e Ria Oomen-Ruijten

Alteração 44
Artigo 5, nº 4, alínea a), subalínea ii) bis (nova) 

ii) O público esteja informado, através de 
um símbolo claro e simples, das causas 
conhecidas da poluição/contaminação e de 
todas as medidas tomadas e previstas com 
base no respectivo perfil das águas 
balneares.

Or. nl

Justificação

Reposição da alteração 18 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003. 
Procedeu-se a ajustamentos de redacção, já que esta alteração deve ser vista à luz do artigo 
5º, que incide sobre a classificação e o estatuto de qualidade das águas balneares. Não se 
trata de advertir, mas de informar o público. Além disso, a investigação mostra que as fontes 
de poluição ficam por vezes muito tempo por identificar; o público apenas pode por 
conseguinte ser informado sobre as causas conhecidas. Por fim, acrescenta-se que é sensato 
informar o público sobre as medidas previstas e acrescenta-se que a base para essa 
informação é o perfil das respectivas águas balneares.



AM\562390PT.doc 15/40 PE 355.592v02-00

PT

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 45 
Artigo 5, nº 4, alínea b) 

Se determinadas águas balneares forem 
classificadas como "medíocres" durante 
cinco anos consecutivos, deve estabelecer-
-se uma proibição ou um 
desaconselhamento permanentes dos 
banhos. Todavia, um Estado-Membro pode 
introduzir uma proibição ou um 
desaconselhamento permanentes dos 
banhos antes do final do período de cinco 
anos se considerar que a obtenção de uma 
qualidade "suficiente" não é viável ou 
implica despesas desproporcionadas.

Se determinadas águas balneares não 
tiverem atingido a classificação de “boa” 
qualidade no prazo de três anos, estas serão 
então consideradas não conformes à 
directiva.

Or. en

Justificação

Reposição do n°2 do art. 13° da proposta da Comissão.

As proibições apenas devem ser aplicadas como medidas temporárias e não devem permitir 
que se contorne a obrigação de alcançar uma "boa" qualidade.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 46
Artigo 5, nº 4, alínea b) 

b) Se determinadas águas balneares forem 
classificadas como "medíocres" durante 
cinco anos consecutivos, deve estabelecer-se 
uma proibição ou um desaconselhamento 
permanentes dos banhos. Todavia, um 
Estado-Membro pode introduzir uma 
proibição ou um desaconselhamento 
permanentes dos banhos antes do final do 
período de cinco anos se considerar que a 

b) Se determinadas águas balneares forem 
classificadas como "medíocres" durante 
cinco anos consecutivos, deve estabelecer-se 
uma proibição ou um desaconselhamento 
permanentes dos banhos. Todavia, um 
Estado-Membro pode proceder à retirada 
das águas balneares da respectiva lista, 
caso entenda que os custos inerentes à 
aplicação da norma relativa às águas 
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obtenção de uma qualidade "suficiente" 
não é viável ou implica despesas 
desproporcionadas.

balneares sejam superiores aos benefícios 
daí decorrentes em termos de saúde pública 
e/ou que a concretização de uma qualidade 
"suficiente" não é viável ou implica 
despesas desproporcionadas.

Or. nl

Justificação

Os Estados-Membros, que entendam que os custos ao nível da saúde pública e da segurança 
são desproporcionadamente elevados, devem dispor da possibilidade de proceder à retirada 
de águas balneares.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 47
Artigo 5, nº 4, alínea b) 

b) Se determinadas águas balneares forem 
classificadas como "medíocres" durante 
cinco anos consecutivos, deve estabelecer-se 
uma proibição ou um desaconselhamento 
permanentes dos banhos. Todavia, um 
Estado-Membro pode introduzir uma 
proibição ou um desaconselhamento 
permanentes dos banhos antes do final do 
período de cinco anos se considerar que a 
obtenção de uma qualidade "suficiente" não 
é viável ou implica despesas 
desproporcionadas.

b) Se determinadas águas balneares forem 
classificadas como "medíocres" durante 
cinco anos consecutivos, deve estabelecer-se 
uma proibição ou um desaconselhamento 
permanentes dos banhos. Todavia, um 
Estado-Membro pode introduzir uma 
proibição ou um desaconselhamento 
permanentes dos banhos antes do final do 
período de cinco anos se considerar que a 
obtenção de uma qualidade "boa" não é 
viável ou implica despesas 
desproporcionadas.

Or. de

Justificação

Ver justificação às alterações referentes, respectivamente, aos quadros I e II do Anexo I.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 48
Artigo 6, nº 1, nota de rodapé 

Seis anos após a dada de entrada em vigor Três anos após a dada de entrada em vigor 
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da presente directiva. da presente directiva.

Or. en

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 49
Artigo 12, nº 1, alínea b)

b) Descrição geral das águas balneares, em 
linguagem não técnica, baseada no perfil das 
águas balneares estabelecido em 
conformidade com o Anexo III;

b) Descrição geral das águas balneares, em 
linguagem não técnica, baseada no perfil das 
águas balneares estabelecido em 
conformidade com o Anexo III, incluindo o 
estado das águas balneares nos termos da 
Directiva 2000/60/CE; devem exibir de 
forma destacada um símbolo aprovado pela 
Comissão, para informar os utentes sobre o 
estado qualitativo actual das águas 
balneares;

Or. en

Justificação

Repõe a alteração 21 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO C 82 de 
1.4.2004).

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 50
Artigo 12, nº 1, alínea e) bis (nova)

e bis) em caso de retirada da lista de águas 
balneares, colocação na proximidade 
imediata da zona, durante a época balnear 
do ano em que tiver lugar essa retirada e 
no ano seguinte, de um aviso informando o 
público do facto e apresentando os 
respectivos motivos. Esse aviso incluirá 
sinais de advertência na praia e orientará 
também o público para a zona balnear mais 
próxima disponível.

Or. en
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Justificação

Repõe o disposto no nº 1, alínea c), do artigo 16º da proposta da Comissão, tal como 
modificado pela alteração 23 em primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO 
C 82 de 1.4.2004).

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 51
Artigo 12, nº 2, frase introdutória

2. Os Estados-Membros utilizam tecnologias 
e meios adequados, incluindo a Internet, 
para divulgar activamente e sem demora as 
informações relativas às águas balneares 
referidas no n.º 1 e também as seguintes 
informações:

2. Os Estados-Membros utilizam tecnologias 
e meios adequados, incluindo a Internet e a 
tradução para as línguas estrangeiras 
frequentemente utilizadas na região em 
causa, para divulgar activamente e sem 
demora as informações relativas às águas 
balneares referidas no n.º 1 e também as 
seguintes informações:

Or. en

Justificação

Informação necessária para os turistas que falem outras línguas.

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 52
Artigo 12, nº 2, frase introdutória

2. Os Estados-Membros utilizam tecnologias 
e meios adequados, incluindo a Internet, 
para divulgar activamente e sem demora as 
informações relativas às águas balneares 
referidas no n.º 1 e também as seguintes 
informações:

2. Os Estados-Membros utilizam tecnologias 
e meios adequados, incluindo a Internet, 
para divulgar o mais rapidamente possível 
as informações relativas às águas balneares 
referidas no n.º 1 e também as seguintes 
informações:

Or. nl

Justificação

Na divulgação de informações, importa tomar em consideração várias medidas de ordem 
prática, nomeadamente a recolha de amostras e a investigação em laboratório.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 53
Artigo 12, nº 4

4. Sempre que possível, os 
Estados-Membros e a Comissão prestam 
informações ao público utilizando 
tecnologia de georreferenciação e 
apresentam-nas de forma clara e coerente, 
nomeadamente através da utilização de 
sinais e símbolos.

4. Após consulta dos Estados-Membros, das 
organizações turísticas e de consumidores 
pertinentes, das associações ambientalistas 
e de outras partes interessadas, a Comissão 
desenvolverá, o mais tardar em *, uma 
sinalética simplificada e normalizada que
poderá ser utilizada em diversos domínios 
pelos Estados-Membros, pelas autoridades 
regionais e locais, pelo sector do turismo, 
etc., como um entre outros instrumentos de 
informação do público. O sistema de sinais 
deverá igualmente estar disponível num 
sítio web da UE.
* Dois anos a contar da data de entrada em 
vigor da presente directiva.

Or. it

Justificação

A presente alteração retoma em parte o texto da alteração 27 aprovada em primeira leitura.

Alteração apresentada por Adriana Poli Bortone

Alteração 54
Artigo 13, nº 1

1. Os Estados-Membros fornecem à 
Comissão os resultados da monitorização e a 
avaliação da qualidade das águas balneares 
para cada uma delas, bem como uma 
descrição das principais medidas de gestão 
tomadas. Os Estados-Membros fornecem 
estas informações todos os anos 
até 31 de Dezembro, relativamente à época 
balnear anterior. Devem começar a 
fornecê-las logo que tenha sido efectuada a 
primeira avaliação da qualidade das águas 
balneares, em conformidade com o 
artigo 4.º.

1. Os Estados-Membros fornecem à 
Comissão os resultados da monitorização e a 
avaliação da qualidade das águas balneares 
para cada uma delas, bem como uma 
descrição das principais medidas de gestão 
tomadas. Os Estados-Membros fornecem 
estas informações todos os anos 
até 28 de Fevereiro, relativamente à época 
balnear anterior. Devem começar a 
fornecê-las logo que tenha sido efectuada a 
primeira avaliação da qualidade das águas 
balneares, em conformidade com o 
artigo 4.º.
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Or. it

Justificação

Não é realista esperar que os Estados-Membros, sobretudo aqueles com épocas balneares 
particularmente longas, estejam aptos a fornecer à Comissão poucos meses após o fim da 
época balnear as informações solicitadas, nomeadamente as relativas às medidas de gestão 
tomadas. É necessário conceder mais tempo aos Estados-Membros para lhes permitir 
recolher uma informação exaustiva e completa

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 55
Artigo 14, nº - 1 (novo)

- 1. A Comissão apresentará, até fins de 
2008, um relatório ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho em que procederá à revisão 
da protecção da saúde dos praticantes de 
outras actividades recreativas. O relatório 
tomará em particular atenção os resultados 
de um adequado estudo epidemiológico 
europeu levado a cabo pela Comissão, em 
colaboração com os Estados-Membros.
O mais tardar em 2010, a Comissão 
procederá, à luz desse relatório e de uma 
avaliação de impacto alargada, à revisão 
desta Directiva, no que diz respeito a outras 
actividades recreativas, e apresentará, se 
for caso disso, uma proposta legislativa nos 
termos do artigo 251º do Tratado.

Or. en

Justificação

Nova alteração de compromisso que focaliza a questão das outras actividades recreativas no 
futuro. Face à forte oposição do Conselho para incluir no presente outras actividades 
recreativas dentro do âmbito da presente directiva, a Comissão e os Estados-Membros 
deveriam, no mínimo, estudar esta questão, na perspectiva de vir a apresentar uma alteração 
a esta directiva dentro de um prazo determinado.
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Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 56
Artigo 15, frase introdutória

Pode ser decidido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 16.º:

Poderá ser decidido de acordo com o 
procedimento referido no nº 2 do artigo 16.:

Or. en

Justificação

Reposição da alteração 29 e de partes da alteração 30 da primeira leitura, aprovada em 21 
de Outubro de 2003 (JO C 82 de 1.4.2004).

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 57
Artigo 15, alínea c) bis (nova)

c bis) Completar os parâmetros de detecção 
de vírus elencados no Anexo I com base em 
resultados científicos;

Or. en

Justificação

Reposição da alteração 30 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO C 
82 de 1.4.2004), numa versão modificada.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 58
Artigo 17, nº 1

1. A Directiva 76/160/CEE é revogada com 
efeitos a partir de 31 de Dezembro de 2014. 
Sob reserva do disposto no n.º 2, esta 
revogação em nada prejudica as obrigações 
dos Estados-Membros quanto aos prazos de 
transposição para o direito nacional e de 
execução fixados na directiva revogada.

1. A Directiva 76/160/CEE é revogada com 
efeitos a partir de 31 de Dezembro de 2010. 
Sob reserva do disposto no n.º 2, esta 
revogação em nada prejudica as obrigações 
dos Estados-Membros quanto aos prazos de 
transposição para o direito nacional e de 
execução fixados na directiva revogada.
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Or. en

Justificação

Alteração em sintonia com as alterações 2 e 3 do relator, que repõe um calendário mais ou 
menos idêntico ao previsto no artigo 21º da proposta da Comissão (cinco anos após a 
entrada em vigor).

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 59
Artigo 18, nº 1, parágrafo 1, nota de rodapé

Três anos após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.

Dois anos após a data de entrada em vigor 
da presente directiva.

Or. en

Justificação

Reposição do disposto no artigo 22º da proposta da Comissão. Não há motivo para que os 
Estados-Membros disponham de um ano adicional para aplicar as disposições.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 60
Anexo I

(Suprime e reintroduz Anexo I da proposta original da Comissão
COM(2002)0581) Posição Comum do Conselho

ÁGUAS INTERIORES

A B C D E
Parâmetro Qualidade 

Excelente
Qualidade 
Boa

Qualidade 
Suficiente

Métodos de 
análise de 
referência

1 Enterococos 
intestinais em 
ufc/100 ml

200 * 400 * 360 ** ISO 7899-1 ou 
ISO 7899-2

2 Escherichia coli em 
ufc/100 ml

500 * 1000 * 900 ** ISO 9308-3 ou 
ISO 9308-1

ÁGUAS COSTEIRAS E DE TRANSIÇÃO
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A B C D E
Parâmetro Qualidade 

Excelente
Qualidade 
Boa

Qualidade 
Suficiente

Métodos de análise 
de referência

1 Enterococos 
intestinais em 
ufc/100 ml

100 * 200 * 200 ** ISO 7899-1 ou 
ISO 7899-2

2 Escherichia coli em 
ufc/100 ml

250 * 500 * 500 ** ISO 9308-3 ou 
ISO 9308-1

* Com base numa avaliação de percentil 95. Ver Anexo II.
** Com base numa avaliação de percentil 90. Ver Anexo II.

Alteração

(Proposta original da Comissão(COM(2002)0581)

ANEXO I
Parâmetros de qualidade das águas balneares

A B C D

Parâmetros 
microbiológicos

Excelente 
qualidade

Boa qualidade Métodos de 
análise

1 Enterococos 
intestinais (EI) em 
ufc/100 ml

1001 20058 ISO 7899-

  
1 Com base numa avaliação do percentil 95.
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2 Escherichia coli(EC) 
em ufc/100 ml

25058 50058 ISO 9308-1

3 Florescências 
(blooms) de 
fitoplâncton ou 
proliferação de 
macro-algas1

Resultado negativo 
nos testes

Monitorização 
microscópica2, 
testes de 
toxicidade3, 
inspecção visual.

Parâmetros físico-
químicos

Excelente 
qualidade

Boa qualidade Método de 
inspecção

4 Óleos minerais - Ausência de 
película visível na 
superfície da água 
e ausência de odor

Inspecção visual 
e olfactiva

5 Resíduos de alcatrão 
e materiais 
flutuantes, como 
madeira, plástico, 
vidro, borracha ou 
qualquer outra 
substância residual

- Ausência Inspecção visual

6 pH4 - 6 a 9
Ausência de 
variações 
inexplicáveis

Electrometria 
com calibração 
de pH 7 e pH 9

O valor do percentil 95 é calculado conforme a seguir indicado1:
Com base na avaliação do percentil 95 na função normal da densidade de probabilidade 
log10 dos dados microbiológicos obtidos numa zona balnear; o valor do percentil 95 é 
derivado da seguinte forma:
i) tomar o valor log10 de todas as contagens de bactérias na sequência de dados a 
avaliar,
ii) calcular a média aritmética dos valores log10 (µ),
iii) calcular o desvio padrão dos valores log10 (σ.).
O ponto superior do percentil 95 da função de densidade da probabilidade dos dados é 
derivado da seguinte equação:
percentil 95 = antilog ((µ)+(1,65 x σ))  

  
1 Apenas para locais que se tenham revelado fisicamente sensíveis a florescências tóxicas específicas (por 

exemplo, dinophysis, alexandrium, algas azuis).
2 Determinação e contagem de células.
3 Teste no ratinho, teste cutâneo ou por dosagem directa de toxinas em células de plâncton ou em água.
4 Apenas em relação a águas doces.



AM\562390PT.doc 25/40 PE 355.592v02-00

PT

Or. en

Justificação

Altera um novo elemento introduzido na posição comum do Conselho.

Uma supressão do Anexo I obriga a introduzir modificações no restante texto da proposta 
para tornar a directiva consistente.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 61
Anexo I, quadro 1, linha 1, coluna b, "qualidade excelente"

200* 100*

Or. nl

Justificação

Retoma o disposto na proposta da Comissão (COM(2002)581).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 62
Anexo I, quadro 1, linha 1, coluna c, "qualidade boa"

400* 200*

Or. nl

Justificação

Retoma o disposto na proposta da Comissão (COM(2002)581).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 63
Anexo I, quadro 1, linha 1, coluna d, "qualidade suficiente"

     
1 Bartram, J and Rees, G (Eds) Monitoring Bathing Waters. E and F N Spon, Londres. 
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360** 200**

Or. nl

Justificação

É indicado modificar um novo elemento introduzido pelo Conselho.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 64
Anexo I, quadro 1, linha 2, coluna b, "qualidade excelente"

500* 250*

Or. nl

Justificação

Retoma o disposto na proposta da Comissão (COM(2002)581).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 65
Anexo I, quadro 1, linha 2, coluna c, "qualidade boa"

1000* 500*

Or. nl

Justificação

Retoma o disposto na proposta da Comissão (COM(2002)581).

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 66
Anexo I, quadro 1, coluna d, "qualidade suficiente"

D Suprimido
Qualidade Suficiente
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360 **

900
** Com base numa avaliação de 
percentil 90. Ver Anexo II.

Or. de

Justificação

Deve ser mantida a classificação de qualidade que figura na proposta original da Comissão. 
Esta apenas prevê as categorias "qualidade excelente" e "qualidade boa". Já na primeira 
leitura o Parlamento Europeu rejeitou, por larga maioria, tanto valores mais rigorosos como 
mais generosos. Os valores inicialmente aceites pela Comissão assentam nas investigações 
levadas a cabo pela OMS, que correspondem a um nível de protecção elevado. A inclusão de 
uma terceira categoria "qualidade suficiente" iria fazer perdurar o conjunto de normas 
consagradas na directiva de 1976 relativa às águas balneares e não se adequaria aos 
requisitos mínimos respeitantes aos valores estabelecidos pela OMS.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 67
Anexo I, quadro 2, coluna d, "qualidade suficiente"

D Suprimido
Qualidade Suficiente

200 **

500
** Com base numa avaliação de 
percentil 90. Ver Anexo II.

Or. de

Justificação

Deve ser mantida a classificação de qualidade que figura na proposta original da Comissão. 
Esta apenas prevê as categorias "qualidade excelente" e "qualidade boa". Já na primeira 
leitura o Parlamento Europeu rejeitou, por larga maioria, tanto valores mais rigorosos como 
mais generosos. Os valores inicialmente aceites pela Comissão assentam nas investigações 
levadas a cabo pela OMS, que correspondem a um nível de protecção elevado. A inclusão de 
uma terceira categoria "qualidade suficiente" iria fazer perdurar o conjunto de normas 
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consagradas na directiva de 1976 relativa às águas balneares e não se adequaria aos 
requisitos mínimos respeitantes aos valores estabelecidos pela OMS.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 68
Anexo I, quadro 2, coluna d, "qualidade suficiente"

D Suprimido
Qualidade Suficiente

200 **

500
** Com base numa avaliação de 
percentil 90. Ver Anexo II.

Or. en

Justificação

Supressão de um novo elemento introduzido pela posição comum a fim de repor as 
disposições sobre o nível de qualidade em sintonia com os artigos 4º e 9º e com o Anexo I da 
proposta da Comissão.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 69
Anexo II, ponto 1, "qualidade medíocre"

As águas balneares são classificadas como 
"medíocres" se, no conjunto de dados 
recolhidos sobre a qualidade das águas 
balneares para o último período de 
avaliação a, os valores de percentil b para as 
contagens microbiológicas forem inferiores c

ao valor de " qualidade suficiente" indicado 
na coluna D do Anexo I.

As águas balneares são classificadas como 
"medíocres" se, no conjunto de dados 
recolhidos sobre a qualidade das águas 
balneares para o último período de 
avaliação a, os valores de percentil b para as 
contagens microbiológicas forem inferiores c

ao valor de "qualidade boa" indicado na 
coluna C do Anexo I.

Or. en
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Justificação

Supressão de um novo elemento introduzido pela posição comum a fim de repor as 
disposições sobre o nível de qualidade em sintonia com os artigos 4º e 9º e com o Anexo I da 
proposta da Comissão.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 70
Anexo II, ponto 1, "qualidade medíocre"

As águas balneares são classificadas como 
"medíocres" se, no conjunto de dados 
recolhidos sobre a qualidade das águas 
balneares para o último período de 
avaliação a, os valores de percentil b para as 
contagens microbiológicas forem inferiores c

ao valor de " qualidade suficiente" indicado 
na coluna D do Anexo I.

As águas balneares são classificadas como 
"medíocres" se, no conjunto de dados 
recolhidos sobre a qualidade das águas 
balneares para o último período de 
avaliação a, os valores de percentil b para as 
contagens microbiológicas forem inferiores c

ao valor de "qualidade boa" indicado na 
coluna C do Anexo I.

Or. de

Justificação

Ver justificação às alterações referentes, respectivamente, aos quadros I e II do Anexo I.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 71
Anexo II, ponto 2, "qualidade suficiente"

2. QUALIDADE SUFICIENTE suprimido
As águas balneares são classificadas como 
"suficientes" se:
1) No conjunto dos dados recolhidos 
sobre a qualidade das águas balneares para 
o último período de avaliação a, os valores 
de percentil b para as contagens 
microbiológicas forem iguais ou 
superiores d aos valores de "qualidade 
suficiente" dos parâmetros indicados na 
coluna D do Anexo I; e
2) A água balnear apresentar uma 
poluição de curta duração, desde que:
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i) Estejam a ser tomadas medidas de gestão 
adequadas, incluindo a vigilância, os 
sistemas de alerta precoce e a 
monitorização, para evitar a exposição dos 
banhistas através de uma advertência e, se 
necessário, de uma proibição de banhos;
ii) Estejam a ser tomadas medidas de 
gestão adequadas para prevenir, reduzir ou 
eliminar as causas da poluição; e 
iii) O número de amostras não 
consideradas, de acordo com o n.º 6 do 
artigo 3.º, devido a poluição de curta 
duração durante o último período de 
avaliação não represente mais de 15% do 
número total de amostras previstas nos 
calendários de amostragem fixados para 
esse período, ou mais do que uma amostra 
por estação balnear, sendo o nível a 
considerar o mais elevado.

Or. de

Justificação

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 72
Anexo II, ponto 2, "qualidade suficiente"

2. QUALIDADE SUFICIENTE suprimido
As águas balneares são classificadas como 
"suficientes" se:
1) No conjunto dos dados recolhidos 
sobre a qualidade das águas balneares para 
o último período de avaliação a, os valores 
de percentil b para as contagens 
microbiológicas forem iguais ou 
superiores d aos valores de "qualidade 
suficiente" dos parâmetros indicados na 
coluna D do Anexo I; e
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2) A água balnear apresentar uma 
poluição de curta duração, desde que:

i) Estejam a ser tomadas medidas de gestão 
adequadas, incluindo a vigilância, os 
sistemas de alerta precoce e a 
monitorização, para evitar a exposição dos 
banhistas através de uma advertência e, se 
necessário, de uma proibição de banhos;
ii) Estejam a ser tomadas medidas de 
gestão adequadas para prevenir, reduzir ou 
eliminar as causas da poluição; e 
iii) O número de amostras não 
consideradas, de acordo com o n.º 6 do 
artigo 3.º, devido a poluição de curta 
duração durante o último período de 
avaliação não represente mais de 15% do 
número total de amostras previstas nos 
calendários de amostragem fixados para 
esse período, ou mais do que uma amostra 
por estação balnear, sendo o nível a 
considerar o mais elevado.

Or. en

Justificação

Supressão de um novo elemento introduzido pela posição comum a fim de repor as 
disposições sobre o nível de qualidade em sintonia com os artigos 4º e 9º e com o Anexo I da 
proposta da Comissão.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 73
Anexo II, ponto 4, alínea 1 bis (nova)

1 bis) A duração da época balnear e as 
medidas de gestão reflectirem outras 
actividades recreativas praticadas.

Or. en

Justificação

Reposição de uma disposição do Anexo II da proposta da Comissão.
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Alteração apresentada por Guido Sacconi

Alteração 74
Anexo II, ponto 4, Excelente qualidade, nº 2, alínea iii)

iii) O número de amostras não 
consideradas, de acordo com o n.º 6 do 
artigo 3.º, devido a poluição de curta 
duração durante o último período de 
avaliação não represente mais de 15% do 
número total de amostras previstas nos 
calendários de amostragem fixados para 
esse período, ou mais do que uma amostra 
por estação balnear, sendo o nível a 
considerar o mais elevado.

Suprimido

Or. it

Justificação

Não é oportuno que, também para as águas qualificadas de "excelentes", se possam ignorar 
amostras recolhidas durante uma poluição de curta duração. O facto de as águas excelentes 
não sofrerem fenómenos de poluição, ainda que, de forma previsível, se possam adoptar 
medidas para proteger os utilizadores das estações balneares, é um requisito importante.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 75
Anexo II, notas, alínea b, penúltimo parágrafo 

O ponto superior do percentil 90 da função 
de densidade da probabilidade dos dados é 
derivado da seguinte equação: superior a 
percentil 90 = antilog (µ + 1,282 σ).

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão de um novo elemento introduzido pela posição comum a fim de repor as 
disposições sobre o nível de qualidade em sintonia com os artigos 4º e 9º e com o Anexo I da 
proposta da Comissão.
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Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 76
Anexo III, ponto 1, alínea b) 

b) A identificação e uma avaliação das 
causas da poluição que possam afectar as 
águas balneares e prejudicar a saúde dos 
banhistas;

b) A identificação - quantitativa e 
qualitativa - e uma avaliação de todas as 
fontes e causas potenciais de poluição que 
possam afectar as águas balneares e 
prejudicar a saúde dos banhistas, bem como 
uma avaliação da qualidade ambiental das 
águas balneares, em conformidade com a 
directiva-quadro sobre a água. Esta 
avaliação deve ser efectuada, em termos de 
tempo – potencial de risco acidental ou 
crónico – e em termos da natureza e 
volume de todas as descargas efectiva e 
potencialmente poluentes, sendo os seus 
efeitos avaliados em termos de distância 
relativamente às águas balneares.

Or. en

Justificação

Reposição do Anexo III, alínea c), da proposta da Comissão, com as modificações que lhe 
foram introduzidas pela alteração 33 em primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 
2003 (JO C 82 de 1.4.2004).

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 77
Anexo III, ponto 1, alínea f bis) (nova)

f bis) Avaliação que permita determinar se 
esta monitorização fornece também 
informações representativas para outras 
actividades recreativas praticadas com um 
risco de ingestão de água similar ao banho 
(por exemplo, prancha de vela, caiaque). 

Or. en

Justificação

Reposição da correspondente disposição do Anexo III da proposta da Comissão.
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Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 78
Anexo III, ponto 2, parágrafo 1

2. No caso das águas balneares classificadas 
como sendo "boas", "suficientes" ou 
"medíocres", o perfil das águas balneares 
será revisto periodicamente para avaliar se 
algum dos aspectos enumerados no ponto 1 
se modificou. Se necessário, o perfil será 
actualizado. A frequência e o âmbito das 
revisões devem ser determinados com base 
na natureza e na gravidade da poluição. No 
entanto, devem respeitar, pelo menos, as 
disposições especificadas no quadro seguinte 
e realizar-se, no mínimo, com a frequência 
nele indicada.

2. No caso das águas balneares classificadas 
como sendo "boas" ou "medíocres", o perfil 
das águas balneares será revisto 
periodicamente para avaliar se algum dos 
aspectos enumerados no ponto 1 se 
modificou. Se necessário, o perfil será 
actualizado. A frequência e o âmbito das 
revisões devem ser determinados com base 
na natureza e na gravidade da poluição. No 
entanto, devem respeitar, pelo menos, as 
disposições especificadas no quadro seguinte 
e realizar-se, no mínimo, com a frequência 
nele indicada.

Or. de

Justificação

Ver justificação às alterações referentes, respectivamente, aos quadros I e II do Anexo I.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 79
Anexo III, ponto 2, parágrafo 1

2. No caso das águas balneares classificadas 
como sendo "boas", "suficientes" ou 
"medíocres", o perfil das águas balneares 
será revisto periodicamente para avaliar se 
algum dos aspectos enumerados no ponto 1 
se modificou. Se necessário, o perfil será 
actualizado. A frequência e o âmbito das 
revisões devem ser determinados com base 
na natureza e na gravidade da poluição. No 
entanto, devem respeitar, pelo menos, as 
disposições especificadas no quadro seguinte 
e realizar-se, no mínimo, com a frequência 
nele indicada.

2. No caso das águas balneares classificadas 
como sendo "boas" ou "medíocres", o perfil 
das águas balneares será revisto 
periodicamente para avaliar se algum dos 
aspectos enumerados no ponto 1 se 
modificou. Se necessário, o perfil será 
actualizado. A frequência e o âmbito das 
revisões devem ser determinados com base 
na natureza e na gravidade da poluição. No 
entanto, devem respeitar, pelo menos, as 
disposições especificadas no quadro seguinte 
e realizar-se, no mínimo, com a frequência 
nele indicada.

Or. en
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Justificação

Supressão de um novo elemento introduzido na posição comum a fim de repor as disposições 
sobre a qualidade em sintonia com os artigos 4º e 9º e com os Anexos I, II e III da proposta 
da Comissão.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 80
Anexo III, ponto 2, quadro, 3ª coluna, "Suficiente"

"Suficiente" Suprimido
de 3 em 3 anos
a) a f)

Or. de

Justificação

Ver justificação às alterações referentes, respectivamente, aos quadros I e II do Anexo I.

Alteração apresentada por Richard Seeber

Alteração 81
Anexo III, ponto 2, parágrafo 2

No caso de águas balneares previamente 
classificadas como "excelentes", os perfis 
das águas balneares só carecerão de serem 
revistos e, se necessário, actualizados se a 
classificação for alterada para "boa", 
"suficiente" ou "medíocre". A revisão 
deverá contemplar todos os aspectos 
referidos no ponto 1.

No caso de águas balneares previamente 
classificadas como "excelentes", os perfis
das águas balneares só carecerão de serem 
revistos e, se necessário, actualizados se a 
classificação for alterada para "boa" ou 
"medíocre". A revisão deverá contemplar 
todos os aspectos referidos no ponto 1.

Or. de

Justificação

Ver justificação às alterações referentes, respectivamente, aos quadros I e II do Anexo I.
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Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 82
Anexo III, ponto 2, parágrafo 2

No caso de águas balneares previamente 
classificadas como "excelentes", os perfis 
das águas balneares só carecerão de serem 
revistos e, se necessário, actualizados se a 
classificação for alterada para "boa", 
"suficiente" ou "medíocre". A revisão
deverá contemplar todos os aspectos 
referidos no ponto 1.

No caso de águas balneares previamente 
classificadas como "excelentes", os perfis 
das águas balneares só carecerão de serem 
revistos e, se necessário, actualizados se a 
classificação for alterada para "boa" ou 
"medíocre". A revisão deverá contemplar 
todos os aspectos referidos no ponto 1.

Or. en

Justificação

Supressão de um novo elemento introduzido na posição comum a fim de repor as disposições 
sobre a qualidade em sintonia com os artigos 4º e 9º e com os Anexos I, II e III da proposta 
da Comissão.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 83
Anexo III, ponto 4

4. Sempre que necessário, os elementos 
referidos nas alíneas a) e b) do ponto 1 
devem também ser apresentados sob a forma 
de mapa pormenorizado.

4. Os elementos referidos nas alíneas a) e b) 
do ponto 1 devem também ser apresentados 
sob a forma de mapa pormenorizado.

Or. en

Justificação

Reposição da correspondente disposição do Anexo III da proposta da Comissão.

Alteração apresentada por Marie Anne Isler Béguin e Caroline Lucas

Alteração 84
Anexo V, ponto 4, parágrafo 3

O período de tempo entre a recolha da 
amostra e a análise deve ser o mais curto 

O período de tempo entre a recolha da 
amostra e a análise deve ser o mais curto 
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possível. Recomenda-se que a análise das 
amostras seja efectuada no mesmo dia. Se tal 
não for possível por questões de ordem 
prática, as amostras devem ser tratadas no 
prazo máximo de 24 horas, desde que sejam 
conservadas ao abrigo da luz e a uma 
temperatura de 4°± 3ºC.

possível. Recomenda-se que a análise das
amostras seja efectuada no mesmo dia. Se tal 
não for possível por questões de ordem 
prática, as amostras devem ser tratadas no 
prazo máximo de 24 horas, desde que sejam 
conservadas ao abrigo da luz e a uma 
temperatura de 4°± 3ºC. Em caso de atrasos 
entre a colheita de amostras e a análise, a 
concentração de bactérias medida será 
ajustada de acordo com a conhecida 
fórmula de decomposição T-90, a fim de 
dar a concentração de bactérias no 
momento da colheita da amostra. 

Or. en

Justificação

Reposição da alteração 75 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO C, 
de 1.4.2004). Mesmo a uma temperatura de 4º C, ocorrerá uma decomposição das bactérias. 
Para assegurar que a medição representa a concentração no momento da recolha, é 
necessário proceder a um simples ajustamento segundo a fórmula conhecida (decomposição 
T-90).
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