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Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 20
CONSIDERANDO 1

(1) A poluição química das águas de 
superfície representa uma ameaça para o 
ambiente aquático com efeitos como a 
toxicidade aguda e crónica para os 
organismos aquáticos, a acumulação no 
ecossistema e perdas de habitats e de 
biodiversidade, bem como uma ameaça para 
a saúde humana.

(1) A poluição química das águas de 
superfície representa uma ameaça para o 
ambiente aquático com efeitos como a 
toxicidade aguda e crónica para os 
organismos aquáticos, a acumulação no 
ecossistema e perdas de habitats e de 
biodiversidade, bem como uma ameaça para 
a saúde humana. A título prioritário, 
importa identificar as causas da poluição e 
combater as emissões na sua fonte, com a 
maior eficácia possível em termos 
económicos e ambientais.

Or. de

Justificação

O presente considerando corresponde ao teor do considerando 11 da Directiva-quadro 
"Água", nos termos do qual os danos causados ao ambiente devem ser combatidos na fonte, 
segundo o princípio do poluidor-pagador e os princípios da precaução e da acção 
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preventiva.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 21
CONSIDERANDO 2 BIS (novo)

(2 bis) Os Estados-Membros devem 
implementar as medidas necessárias, em
conformidade com os nºs 1 e 8 do artigo 16º 
da Directiva 2000/60/CE, a fim de reduzir 
progressivamente a poluição por 
substâncias prioritárias e cessar ou 
suprimir gradualmente as emissões, 
descargas e perdas de substâncias 
perigosas prioritárias;

Or. en

Justificação

A alteração visa clarificar que se trata de uma directiva-filha da Directiva-Quadro "Água" e 
que, por conseguinte, (tal como na Directiva-Quadro "Água"), os Estados-Membros não 
devem ser obrigados a adoptar medidas que sejam desproporcionadamente onerosas ou 
inviáveis do ponto de vista técnico a fim de alcançar os objectivos da proposta.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 22
CONSIDERANDO 4

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

(4) A partir de 2000, foram adoptados 
numerosos diplomas comunitários que 
constituem medidas de controlo da poluição 
de acordo com o artigo 16.° da Directiva 
2000/60/CE aplicáveis a substâncias 
prioritárias individuais. Além disso, muitas
medidas de protecção do ambiente estão 
abrangidas por outros diplomas comunitários 
em vigor. Por conseguinte, deveria ser dada 
prioridade à aplicação e revisão dos 
instrumentos existentes, em vez do 
estabelecimento de novos controlos que 
podem duplicar os existentes. Se só for 
possível garantir a conformidade com as 
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normas de qualidade ambiental por meio de 
restrições à utilização ou da proibição de 
certas substâncias, estas medidas devem ser 
aplicadas através de actos legislativos 
comunitários já vigentes ou a estabelecer, 
em particular no âmbito do Regulamento 
(CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, 
relativo ao registo, avaliação, autorização e 
restrição de substâncias químicas 
(REACH), que cria a Agência Europeia
das Substâncias Químicas, que altera a 
Directiva 1999/45/CE e revoga o 
Regulamento (CEE) nº 793/93 do Conselho 
e o Regulamento (CE) 1488/94 da 
Comissão, bem como a Directiva 
76/769/CEE do Conselho e as Directivas 
91/155/CEE, 93/105/CEE e 2000/21/CE da 
Comissão.

Or. de

Justificação

Só por meio de legislação comunitária se pode impor restrições jurídicas à utilização de 
substâncias químicas ou proibir certas substâncias, por forma a garantir condições 
equitativas em termos de localização e de concorrência. A conformidade com as normas de 
qualidade ambiental no âmbito de descargas difusas de substâncias na água não pode ser 
garantida através de medidas de controlo nacionais.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 23
CONSIDERANDO 4

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

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

do estabelecimento de novos controlos que 
podem duplicar os existentes. Todavia, após 
a transmissão dos planos de gestão da 
bacia hidrográfica elaborados pelos 
Estados-Membros em conformidade com o 
artigo 13º da Directiva 2000/60/CE, 
incluindo o programa de medidas 
estabelecido de acordo com o artigo 11º da 
mesma directiva, a Comissão deve avaliar 
se a aplicação e revisão dos instrumentos 
existentes atingiu plenamente os objectivos 
da Directiva 2000/60/CE ou se é necessária 
uma acção específica, por força da mesma 
directiva.

Or. en

Justificação

A Comissão decidiu ignorar as obrigações que lhe incumbem por força da Directiva-Quadro 
"Água", a qual requer a apresentação de propostas para medidas de controlo das emissões 
até finais de 2003. Muito embora outros instrumentos comunitários possam efectivamente 
alcançar o mesmo objectivo, é necessário existir uma avaliação com base no programa de 
medidas apresentado pelos Estados-Membros, a fim de verificar se as medidas adoptadas nos 
termos de outros instrumentos legais são suficientes para alcançar os objectivos da 
Directiva-Quadro "Água".

Alteração apresentada por Jan Mulder e Jules Maaten

Alteração 24
CONSIDERANDO 4 BIS (novo)

(4 bis) A Directiva 2000/60/CE inclui, no nº 
2 do artigo 11º e na Parte B do Anexo VI 
sobre o programa de medidas, uma lista 
não exaustiva de medidas suplementares 
que os Estados-Membros podem optar por 
adoptar como parte do programa de 
medidas, inter alia:
- instrumentos legislativos,
- instrumentos administrativos e
- acordos negociados para a protecção do 
ambiente.

Or. en
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Justificação

Para além dos instrumentos legais, as medidas "suplementares" descritas nos no nº 4 do 
artigo 11º e na Parte B do Anexo VI da Directiva-Quadro "Água" (2000/60/CE) devem ser 
mencionadas como soluções possíveis no caso de as normas serem frequentemente 
ultrapassadas, uma vez que medidas mais voluntárias e estimulantes são frequentemente mais 
eficazes do que uma abordagem estritamente. Tal contribuirá para reforçar a base comum da 
directiva, enquanto tal, e a legislação ambiental, em geral.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 25
CONSIDERANDO 5

(5) No que diz respeito aos controlos de 
emissões de substâncias prioritárias de 
fontes tópicas e difusas, referidos nos nºs 6 e 
8 do artigo 16º da Directiva 2000/60/CE, 
parece mais proporcionado e eficaz em 
termos de custos que, quando necessário,
os Estados-Membros estabeleçam, para 
além da aplicação de outros diplomas 
comunitários em vigor, medidas de controlo 
adequadas no programa de medidas a 
elaborar para cada bacia hidrográfica de 
acordo com o disposto no artigo 11° da 
Directiva 2000/60/CE.

(5) No que diz respeito aos controlos de 
emissões de substâncias prioritárias de 
fontes tópicas e difusas, referidos nos nºs 6 e 
8 do artigo 16º da Directiva 2000/60/CE, os 
Estados-Membros devem estabelecer, para 
além da aplicação de outros diplomas 
comunitários em vigor, medidas de controlo 
adequadas no programa de medidas a 
elaborar para cada bacia hidrográfica de 
acordo com o disposto no artigo 11° da 
Directiva 2000/60/CE. Com vista à 
manutenção de condições de concorrência 
equitativas no mercado interno, o 
estabelecimento de controlos para fontes 
tópicas de descarga de substâncias 
prioritárias deve sempre basear-se no 
conceito das "melhores técnicas 
disponíveis", consagrado na Directiva 
96/61/CE.

Or. de

Justificação

Os controlos de fontes tópicas levados a cabo pelos Estados-Membros têm impacto sobre a 
competitividade das instalações, pelo que se devem basear em normas europeias 
uniformizadas. A Directiva 96/61/CE estabeleceu uma norma europeia uniformizada para as 
instalações industriais através do conceito das "melhores técnicas disponíveis". 
Paralelamente, a abordagem combinada, consagrada no artigo 16° da Directiva 
2000/60/CE, prevê medidas comunitárias para o controlo das emissões. A aplicação das 
melhores técnicas disponíveis pode garantir que se alcance uma norma mínima uniformizada 
antes da descarga numa massa de água, o que representa um importante contributo para 
reduzir as emissões a partir de fontes tópicas.
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Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 26
CONSIDERANDO 5

(5) No que diz respeito aos controlos de 
emissões de substâncias prioritárias de 
fontes tópicas e difusas, referidos nos n.ºs 6 
e 8 do artigo 16.º da Directiva 2000/60/CE, 
parece mais proporcionado e eficaz em 
termos de custos que, quando necessário, os 
Estados-Membros estabeleçam, para além da 
aplicação de outros diplomas comunitários 
em vigor, medidas de controlo adequadas no 
programa de medidas a elaborar para cada 
bacia hidrográfica de acordo com o disposto 
no artigo 11.° da Directiva 2000/60/CE. 

(5) No que diz respeito aos controlos de 
emissões de substâncias prioritárias de 
fontes tópicas e difusas, referidos nos n.ºs 6 
e 8 do artigo 16.º da Directiva 2000/60/CE, 
parece mais proporcionado e eficaz em 
termos de custos que, quando necessário, os 
Estados-Membros estabeleçam, para além da 
aplicação de outros diplomas comunitários 
em vigor, medidas de controlo adequadas no 
programa de medidas a elaborar para cada 
bacia hidrográfica de acordo com o disposto 
no artigo 11.° da Directiva 2000/60/CE, 
aplicando, quando adequado, o artigo 10º 
da Directiva do Conselho 96/61/CE, de 24 
de Setembro de 1996, relativa à prevenção e 
ao controlo integrados da poluição1.
1 JO L 257 de 10.10.1996, p. 26.

Or. en

Justificação

A alteração clarifica que os Estados-Membros devem aplicar o requisito da Directiva IPPC 
no sentido de insistir em controlos mais rigorosos das emissões para além das melhores 
técnicas disponíveis, quando tal for necessário para respeitar as normas de qualidade 
ambiental.

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 27
CONSIDERANDO 5

(5) No que diz respeito aos controlos de 
emissões de substâncias prioritárias de 
fontes tópicas e difusas, referidos nos nºs 6 e 
8 do artigo 16.º da Directiva 2000/60/CE, 
parece mais proporcionado e eficaz em 
termos de custos que, quando necessário, os 
Estados-Membros estabeleçam, para além da 

(5) No que diz respeito aos controlos de 
emissões de substâncias prioritárias de 
fontes tópicas e difusas, referidos nos nºs 6 e 
8 do artigo 16.º da Directiva 2000/60/CE, 
parece mais proporcionado e eficaz em 
termos de custos que, quando necessário, os 
Estados-Membros estabeleçam, para além da 
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aplicação de outros diplomas comunitários 
em vigor, medidas de controlo adequadas no 
programa de medidas a elaborar para cada 
bacia hidrográfica de acordo com o disposto 
no artigo 11.° da Directiva 2000/60/CE.

aplicação de outros diplomas comunitários 
em vigor, medidas de controlo adequadas no 
programa de medidas a elaborar para cada 
bacia hidrográfica de acordo com o disposto 
no artigo 11.° da Directiva 2000/60/CE. Os 
Estados-Membros aplicam para o efeito o 
artigo 10º da Directiva 2000/60/CE.

Or. de

Justificação

Esta alteração clarifica a aplicação da chamada abordagem combinada (critérios de emissão 
e de descarga) como elemento central da Directiva-quado da UE "Água".

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 28
CONSIDERANDO 5

(5) No que diz respeito aos controlos de 
emissões de substâncias prioritárias de 
fontes tópicas e difusas, referidos nos n.ºs 6 
e 8 do artigo 16.º da Directiva 2000/60/CE, 
parece mais proporcionado e eficaz em 
termos de custos que, quando necessário, os 
Estados-Membros estabeleçam, para além da 
aplicação de outros diplomas comunitários 
em vigor, medidas de controlo adequadas no 
programa de medidas a elaborar para cada 
bacia hidrográfica de acordo com o disposto 
no artigo 11.° da Directiva 2000/60/CE. 

(5) No que diz respeito aos controlos de 
emissões de substâncias prioritárias de 
fontes tópicas e difusas, referidos nos n.ºs 6 
e 8 do artigo 16.º da Directiva 2000/60/CE, 
parece mais proporcionado e eficaz em 
termos de custos que, quando necessário, os 
Estados-Membros estabeleçam, para além da 
aplicação de outros diplomas comunitários 
em vigor, medidas de controlo adequadas, 
nos termos do artigo 10º da Directiva 
2000/60/CE, no programa de medidas a 
elaborar para cada bacia hidrográfica de 
acordo com o disposto no artigo 11.° da 
Directiva 2000/60/CE. 

Or. en

Justificação

A presente alteração visa evitar que seja minado o requisito estabelecido no artigo 10º da 
Directiva-Quadro "Água" que requer controlos mais estritos das emissões, para além das 
melhores técnicas disponíveis, quando tal for necessário para respeitar as normas de 
qualidade ambiental.
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Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 29
CONSIDERANDO 6

(6) A Decisão n.° 2455/2001/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
Novembro de 2001, que estabelece a lista 
das substâncias prioritárias no domínio da 
política da água e altera a Directiva 
2000/60/CE, define a primeira lista de 33 
substâncias ou grupos de substâncias às 
quais foi atribuída prioridade para acção a 
nível comunitário. Entre essas substâncias 
prioritárias, algumas foram identificadas 
como substâncias perigosas prioritárias cujas 
emissões, descargas e perdas estão sujeitas a 
eliminação progressiva ou cessação. 
Algumas substâncias estavam a ser 
estudadas e deveriam ser classificadas.

(6) A Decisão n.° 2455/2001/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
Novembro de 2001, que estabelece a lista 
das substâncias prioritárias no domínio da 
política da água e altera a Directiva 
2000/60/CE, define a primeira lista de 33 
substâncias ou grupos de substâncias às 
quais foi atribuída prioridade para acção a 
nível comunitário. Entre essas substâncias 
prioritárias, algumas foram identificadas 
como substâncias perigosas prioritárias cujas 
emissões, descargas e perdas estão sujeitas a 
eliminação progressiva ou cessação. No caso 
das substâncias presentes na natureza ou 
geradas por processos naturais, a 
eliminação progressiva total das emissões, 
descargas e perdas de todas as fontes 
potenciais é, todavia, impossível. Algumas 
substâncias estavam a ser estudadas e 
deveriam ser classificadas.

Or. en

Justificação

É importante não assumir compromissos impossíveis de cumprir. No caso de algumas 
substâncias que ocorrem naturalmente, a eliminação total não é possível.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 30
CONSIDERANDO 6

(6) A Decisão n.° 2455/2001/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
Novembro de 2001, que estabelece a lista 
das substâncias prioritárias no domínio da 
política da água e altera a Directiva 
2000/60/CE, define a primeira lista de 33 
substâncias ou grupos de substâncias às 
quais foi atribuída prioridade para acção a 
nível comunitário. Entre essas substâncias 

(6) A Decisão n.° 2455/2001/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
Novembro de 2001, que estabelece a lista 
das substâncias prioritárias no domínio da 
política da água e altera a Directiva 
2000/60/CE, define a primeira lista de 33 
substâncias ou grupos de substâncias às 
quais foi atribuída prioridade para acção a 
nível comunitário. Entre essas substâncias 
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prioritárias, algumas foram identificadas 
como substâncias perigosas prioritárias cujas 
emissões, descargas e perdas estão sujeitas a 
eliminação progressiva ou cessação. 
Algumas substâncias estavam a ser 
estudadas e deveriam ser classificadas.

prioritárias, algumas foram identificadas 
como substâncias perigosas prioritárias cujas 
emissões, descargas e perdas estão sujeitas a 
eliminação progressiva ou cessação. 
Algumas substâncias estavam a ser 
estudadas e deveriam ser classificadas. Há 
que acrescentar outras substâncias à lista 
de substâncias prioritárias, a fim de 
alcançar os objectivos da Directiva 
2000/60/CE.

Or. en

Justificação

Infere-se claramente da formulação do nº 8 do artigo 16º da Directiva-Quadro "Água", que 
se refere a uma "primeira" lista de substâncias prioritárias, e da Decisão 2455/2001/CE, que 
reclama o aditamento progressivo de novas substâncias à lista, que a "primeira" lista era 
apenas o início e de que devem ser acrescentadas novas substâncias para se alcançar os 
objectivos da Directiva-Quadro "Água".

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 31
CONSIDERANDO 6 BIS (novo)

(6 bis) No caso das substâncias presentes 
na natureza ou geradas por processos 
naturais como, por exemplo, o cádmio, o 
mercúrio e os hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos, não é possível a eliminação 
progressiva total das descargas, emissões e 
perdas de todas as fontes potenciais.

Or. en

Justificação

A Decisão 2455/2001/CE, que estabeleceu a lista de substâncias prioritárias, continha 
considerandos importantes que não foram transferidos para a Directiva-Quadro "Água", 
quando a lista de substâncias prioritárias foi acrescentada como Anexo X. O proposto 
considerando adicional retoma a intenção do considerando 4 da decisão, uma alteração do 
Parlamento Europeu.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 32
CONSIDERANDO 9

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

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

Or. pl

Justificação

A proposta de directiva-quadro relativa aos resíduos (2005/0281(COD)) indica no Anexo I 
(D4, D6, D7, D11) que o ambiente aquático está igualmente sujeito a operações de 
eliminação de resíduos. Nem sempre essas operações estão isentas de riscos para o ambiente 
e a saúde humana.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 33
CONSIDERANDO 10

(10) Na ausência de informações completas 
e fiáveis sobre as concentrações das 
substâncias prioritárias nos biota e 
sedimentos a um nível comunitário e tendo 
em conta o facto de a informação sobre as 
águas de superfície parecer constituir uma 
base suficiente para garantir a protecção 
generalizada e o controlo efectivo da 
poluição, o estabelecimento de valores NQA 
deveria, nesta fase, ser limitado apenas às 

(10) A fim de garantir a protecção 
generalizada e o controlo efectivo da 
poluição, os Estados-Membros devem 
assegurar que a composição das suas águas 
de superfície e dos seus sedimentos e biota 
satisfaçam as NQA estabelecidas nas 
Partes A e B do Anexo I. Todavia, a fim de 
permitir aos Estados-Membros flexibilidade 
suficiente, a monitorização das substâncias 
referidas no Anexo I pode ser realizada em 
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águas de superfície. Contudo, no que diz 
respeito ao hexaclorobenzeno, 
hexaclorobutadieno e mercúrio, não é 
possível garantir a protecção contra efeitos 
indirectos e envenenamento secundário 
apenas com NQA aplicáveis às águas de 
superfície a nível comunitário. Em 
consequência, nesses casos deveria ser 
fixada uma NQA para biota. A fim de 
permitir aos Estados-Membros flexibilidade 
suficiente em função da sua estratégia de 
monitorização, estes deveriam poder 
monitorizar essas NQA e verificar o 
respectivo cumprimento nos biota, ou 
convertê-las em NQA para as águas de 
superfície. Além disso, cabe aos 
Estados-Membros fixar NQA para 
sedimentos ou biota, sempre que necessário 
e adequado, a fim de complementar as NQA 
estabelecidas a nível comunitário. Além do 
mais, como os sedimentos e biota continuam 
a ser matrizes importantes para a 
monitorização de determinadas substâncias 
pelos Estados-Membros, com vista à 
avaliação dos impactos a longo prazo das 
actividades antropogénicas e das tendências, 
os Estados-Membros deveriam assegurar 
que os níveis de contaminação existentes nos 
biota e sedimentos não aumentem.

sedimentos ou biota, em vez de na água, se 
os Estados-Membros o considerarem
necessário e adequado, a fim de 
complementar as NQA estabelecidas a nível 
comunitário. Além do mais, como os 
sedimentos e biota continuam a ser matrizes 
importantes para a monitorização de 
determinadas substâncias pelos 
Estados-Membros, com vista à avaliação dos 
impactos a longo prazo das actividades 
antropogénicas e das tendências, os 
Estados-Membros deveriam assegurar que 
os níveis de contaminação existentes nos 
biota e sedimentos não aumentem.

Or. en

Justificação

A alteração clarifica que os valores NQA devem ser estabelecidos para a matriz em que vive 
a maior parte dos organismos sensíveis: para a água, se os organismos que vivem na água 
forem os mais sensíveis, para os sedimentos, se os organismos que vivem em sedimentos 
forem os mais sensíveis e para os biota, se os mamíferos ou os seres humanos forem os mais 
sensíveis em virtude de um envenenamento secundário.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 34
CONSIDERANDO 10

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

e fiáveis, a um nível comunitário, sobre as 
concentrações das substâncias prioritárias 
nos biota e sedimentos existentes nos leitos 
dos rios e nos reservatórios fluviais e 
marinhos e tendo em conta o facto de a 
informação sobre as águas de superfície 
parecer constituir uma base suficiente para 
garantir a protecção generalizada e o 
controlo efectivo da poluição, o 
estabelecimento de valores NQA deveria, 
nesta fase, ser limitado apenas às águas de 
superfície. Contudo, no que diz respeito ao 
hexaclorobenzeno, hexaclorobutadieno e 
mercúrio, não é possível garantir a protecção 
contra efeitos indirectos e envenenamento 
secundário apenas com NQA aplicáveis às 
águas de superfície a nível comunitário. Em 
consequência, nesses casos deveria ser 
fixada uma NQA para biota. A fim de 
permitir aos Estados-Membros flexibilidade 
suficiente em função da sua estratégia de 
monitorização, estes deveriam poder 
monitorizar essas NQA e verificar o 
respectivo cumprimento nos biota, ou 
convertê-las em NQA para as águas de 
superfície. Além disso, cabe aos Estados-
Membros fixar NQA para sedimentos ou 
biota, sempre que necessário e adequado, a 
fim de complementar as NQA estabelecidas 
a nível comunitário. Além do mais, como os 
sedimentos e biota continuam a ser matrizes 
importantes para a monitorização de 
determinadas substâncias pelos Estados-
Membros, com vista à avaliação dos 
impactos a longo prazo das actividades 
antropogénicas e das tendências, os Estados-
Membros deveriam assegurar que os níveis 
de contaminação existentes nos biota e 
sedimentos não aumentem.

Or. pl

Justificação

A existência de diferentes tipos genéticos de depósitos que se formam nos diversos terrenos 
sedimentares evidencia a complexidade, diversidade, evolução e dinâmica da acumulação de 
sedimentos e das substâncias tóxicas neles contidas, nomeadamente substâncias prioritárias.
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Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 35
CONSIDERANDO 10

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

(10) Na ausência de informações completas 
e fiáveis sobre as concentrações das 
substâncias prioritárias nos biota e 
sedimentos a um nível comunitário e tendo 
em conta o facto de a informação sobre as 
águas de superfície parecer constituir uma 
base suficiente para garantir a protecção 
generalizada e o controlo efectivo da 
poluição, o estabelecimento de valores NQA 
deveria, nesta fase, ser limitado apenas às 
águas de superfície. Contudo, no que diz 
respeito ao hexaclorobenzeno, 
hexaclorobutadieno e mercúrio, não é 
possível garantir a protecção contra efeitos 
indirectos e envenenamento secundário 
apenas com NQA aplicáveis às águas de 
superfície a nível comunitário. Em 
consequência, nesses casos deveria ser 
fixada uma NQA para biota. A fim de 
permitir aos Estados-Membros flexibilidade 
suficiente em função da sua estratégia de 
monitorização, estes deveriam poder 
monitorizar essas NQA e verificar o 
respectivo cumprimento nos biota, ou 
convertê-las em NQA para as águas de 
superfície. Além disso, cabe aos 
Estados-Membros fixar NQA para 
sedimentos ou biota, sempre que necessário 
e adequado, a fim de complementar as NQA 
estabelecidas a nível comunitário. Além do 
mais, como os sedimentos e biota continuam 
a ser matrizes importantes para a 
monitorização de determinadas substâncias 
pelos Estados-Membros, com vista à 
avaliação dos impactos a longo prazo das 
actividades antropogénicas e das tendências, 
os Estados-Membros deveriam assegurar 
que os níveis de contaminação existentes nos 
biota e sedimentos não aumentem. Para esse 
efeito, os Estados-Membros deveriam 
proceder à monitorização das substâncias 
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prioritárias nos biota e sedimentos e 
comunicar os resultados à Comissão. A 
Comissão deveria propor NQA para os 
biota e sedimentos, em conformidade com o 
nº 7 do artigo 16º da Directiva 2000/60/CE, 
com base nas informações fornecidas pelos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A obrigação que incumbe aos Estados-Membros de assegurar que os níveis existentes nos 
biota e sedimentos não aumentem não passa de uma boa intenção se não existirem 
obrigações concretas de monitorização. Os Estados-Membros devem proceder à 
monitorização em biota e sedimentos, o que, por seu lado, constituirá a base para a acção 
comunitária em matéria de normas de qualidade, tal como exigido na Directiva-Quadro 
"Água".

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 36
CONSIDERANDO 10

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

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

monitorizar essas NQA e verificar o 
respectivo cumprimento nos biota, ou 
convertê-las em NQA para as águas de 
superfície. Além disso, cabe aos 
Estados-Membros fixar NQA para 
sedimentos ou biota, sempre que necessário 
e adequado, a fim de complementar as NQA 
estabelecidas a nível comunitário. Além do 
mais, os sedimentos e biota continuam a ser 
matrizes importantes para a monitorização 
de substâncias com um potencial de 
acumulação significativo e contra cujos 
efeitos indirectos as NQA para as águas de 
superfície não oferecem actualmente 
qualquer protecção. Tal monitorização 
deve ser levada a cabo a fim de fazer 
avançar o debate técnico e científico e 
estabelecer uma base para o trabalho 
futuro sobre as NQA em biota e sedimentos 
para as substâncias objecto da 
monitorização, quando tal se provar 
necessário.

Or. en

Justificação

A sexta frase do considerando 10 e o nº 2 do artigo 2º da proposta da Comissão não são 
compatíveis com a explicitação na primeira frase do considerando 10 de que não existem, ao 
nível comunitário, informações completas e fiáveis sobre as concentrações das substâncias 
prioritárias nos biota e sedimentos: por um lado, devido à falta de dados, prescinde-se de 
estabelecer normas de qualidade para os biota e sedimentos e, por outro, as normas de 
qualidade aplicáveis às águas de superfície são, de facto, automaticamente transpostas para 
os biota e sedimentos.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 37
CONSIDERANDO 11

(11) No caso do chumbo, do níquel e dos 
seus compostos, as discussões sobre as 
avaliações de riscos ainda não estão 
concluídas no âmbito do Gabinete Europeu 
de Produtos Químicos/Centro Comum de 
Investigação, pelo que não é possível 
estabelecer normas de qualidade definitivas 
para esses elementos. É, por conseguinte, 

Suprimido
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adequado indicar claramente o seu 
carácter provisório.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão relativa a normas de qualidade tem já três anos de atraso. É 
inaceitável continuar a adiar o estabelecimento de normas de qualidade, tanto mais que a 
Comissão propôs já valores nos projectos da proposta.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 38
CONSIDERANDO 13

(13) É possível que as NQA não possam ser 
cumpridas na proximidade de descargas de 
fontes tópicas tendo em conta que as 
concentrações de poluentes nas descargas 
são geralmente mais elevadas do que as 
concentrações ambientais na água. Por 
conseguinte, os Estados-Membros deveriam 
ter a possibilidade de tomar esse facto em 
consideração ao verificar a conformidade 
com as NQA mediante a identificação de 
uma zona de excedência transitória para 
cada descarga relevante. A fim de 
assegurar que essas zonas sejam limitadas, 
o artigo 10.° da Directiva 2000/60/CE e 
outras disposições relevantes do direito 
comunitário deveriam ser aplicáveis à sua 
identificação. Dado que progressos 
verificados nas técnicas de tratamento e a 
inovação tecnológica, como as melhores 
técnicas disponíveis, podem permitir no 
futuro a redução da concentração de 
poluentes na proximidade de pontos de 
descarga, os Estados-Membros deveriam 
assegurar que as zonas de excedência 
transitórias sejam reduzidas em 
conformidade.

Suprimido

Or. en
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Justificação

As zonas de excedência transitórias não são definidas e criam, enquanto tais, uma lacuna 
para descargas, emissões e perdas de substâncias prioritárias. A excedência dos 
valores-limite poderá levar a uma contaminação inaceitável do peixe, o que poderá 
representar um risco para a saúde humana e o ambiente e, consequentemente, para o sector 
das pescas.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 39
CONSIDERANDO 14 BIS (novo)

(14 bis) Deve ser aditada à Directiva 
2000/60/CE uma referência à nova 
obrigação de estabelecer um inventário das 
medidas de controlo da poluição aplicáveis 
às substâncias prioritárias, como parte do 
programa de medidas previsto no artigo 11º 
da referida directiva. A obrigação que 
incumbe à Comissão, nos termos da 
Directiva 2000/60/CE, de apresentar 
relatórios sobre as medidas de controlo da 
poluição deve ser alterada por forma a 
incluir um exame da questão de saber se 
outros instrumentos comunitários 
pertinentes cumpriram as obrigações 
enunciadas no artigo 16º da referida 
directiva. A Directiva 2000/60/CE deve ser 
alterada por forma a criar um mecanismo 
que desencadeie uma acção comunitária se 
o relatório da Comissão considerar que a 
aplicação não é suficiente.

Or. en

Justificação

Alteração relacionada com a alteração ao artigo 5º do mesmo autor.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 40
CONSIDERANDO 16
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(16) A fim de reflectir melhor as suas 
necessidades, os Estados-Membros deveriam 
ter a possibilidade de escolher um período 
de referência de um ano adequado para a 
medição dos dados de base do inventário. 
Contudo, dever-se-ia ter em conta o facto 
de que as perdas decorrentes da aplicação de 
pesticidas podem variar consideravelmente 
de um ano para outro em função de taxas de 
aplicação diferentes, por exemplo devido a 
condições climáticas diferentes. Por 
conseguinte, no caso de determinadas 
substâncias abrangidas pela Directiva 
91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 
1991, relativa à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, os 
Estados-Membros deveriam ter a 
possibilidade de optar por um período de 
referência de três anos para essas 
substâncias.

(16) A fim de reflectir melhor as suas 
necessidades, os Estados-Membros deveriam 
ter a possibilidade de escolher um período 
de referência de um ano adequado para a 
medição dos dados de base do inventário. 
Muito embora as perdas decorrentes da 
aplicação de pesticidas possam variar 
consideravelmente de um ano para outro em 
função de taxas de aplicação diferentes, por 
exemplo devido a condições climáticas 
diferentes ou à rotação das culturas, a 
poluição durante um período de vegetação 
pode ter já efeitos nocivos sobre os 
organismos aquáticos e impedir outros 
usos, como a captação de água potável. A 
fim de assegurar que a carga poluente 
durante o período de utilização se reflicta 
correctamente no caso de determinadas 
substâncias abrangidas pela Directiva 
91/414/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 
1991, relativa à colocação dos produtos 
fitofarmacêuticos no mercado, os 
Estados-Membros deveriam usar o período 
de utilização dessas substâncias como
período de referência para essas substâncias.

Or. en

Justificação

A alteração clarifica que os Estados-Membros devem medir os pesticidas quando estes são 
utilizados e não utilizar os valores baixos do Inverno para dissimular excedências no Verão.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 41
CONSIDERANDO 18 BIS (novo)

(18 bis) O Regulamento (CE) nº 1907/2006 
prevê uma revisão destinada a avaliar a 
adequação dos critérios para a 
identificação de substâncias persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas. A Comissão 
deverá alterar o Anexo X da Directiva 
2000/60/CE em conformidade, assim que 
tiverem sido alterados os critérios 
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estabelecidos no Regulamento (CE) nº 
1907/2006.

Or. en

Justificação

Os critérios PBT previstos no Regulamento REACH foram considerados insuficientes. São de 
tal modo rígidos que quase não são identificadas substâncias PBT. Infelizmente, os mesmos 
critérios foram aplicados no quadro da revisão do Anexo X da Directiva 2000/60/CE. Assim 
que os critérios para as substâncias PBT no âmbito do Regulamento REACH tenham sido 
corrigidos, a Comissão deverá rever o Anexo X.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 42
CONSIDERANDO 22 BIS (novo)

(22 bis) Nos termos do artigo 174º do 
Tratado, e tal como reiterado na Directiva 
2000/60/CE, a política comunitária no 
domínio do ambiente deve basear-se nos 
princípios da precaução e do 
poluidor-pagador.

Or. en

Justificação

Importa afirmar claramente que se aplica o princípio da precaução, que deve ser adoptada 
uma acção preventiva e que a poluição, enquanto prioridade, deve ser corrigida na fonte e 
que deve ser o poluidor a pagar.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 43
ARTIGO 1

A presente directiva estabelece normas de 
qualidade ambiental relativas a substâncias 
prioritárias e a determinados outros 
poluentes.

Nos termos do artigo 16º da Directiva 
2000/60/CE, a presente directiva estabelece 
normas de qualidade ambiental relativas a 
substâncias prioritárias e a determinados 
outros poluentes, a fim de:
a) reduzir as descargas, emissões e perdas 



PE 378.727v01-00 20/143 AM\631286PT.doc

PT

de substâncias prioritárias; e
b) na medida do exequível, cessar as 
descargas, emissões e perdas de substâncias 
perigosas prioritárias, em conformidade 
com os artigos 1º, 4º e 16º da Directiva 
2000/60/CE, a fim de alcançar um bom 
estado químico de todas as águas de 
superfície até 2015 e impedir qualquer 
futura deterioração do estado das águas. A 
Comissão apresentará, de acordo com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 21º 
da Directiva 2000/60/CE, até 2020, ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a eficácia da aplicação da 
presente directiva para alcançar, na medida 
do tecnicamente viável, concentrações 
próximas dos níveis de fundo naturais para 
todas as substâncias presentes na natureza 
e concentrações próximas de zero para 
todas as substâncias sintéticas abrangidas. 
Os objectivos estabelecidos na presente 
directiva são considerados objectivos nos
termos do artigo 4º da Directiva 
2000/60/CE.

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com os objectivos últimos da Directiva-Quadro "Água" 
e demonstra que o objectivo não consiste apenas em proteger o ambiente e a saúde humana, 
mas também em o fazer no âmbito dos objectivos mais amplos estabelecidos no artigo 16º da 
Directiva-Quadro "Água". É essencial que a Comissão examine a aplicação da directiva, a 
fim de assegurar que esta atinge os objectivos que se propõe.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 44
ARTIGO 1

A presente directiva estabelece normas de 
qualidade ambiental relativas a substâncias 
prioritárias e a determinados outros 
poluentes.

A presente directiva estabelece medidas 
para limitar a poluição da água e normas 
de qualidade ambiental relativas a 
substâncias prioritárias e a determinados 
outros poluentes, a fim de:
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a) reduzir as descargas, emissões e perdas 
de substâncias prioritárias até 2015; e
b) cessar as descargas, emissões e perdas de 
substâncias perigosas prioritárias, em 
conformidade com os artigos 1º, 4º e 16º da 
Directiva 2000/60/CE, a fim de alcançar 
um bom estado químico de todas as águas 
de superfície. O objectivo é igualmente 
impedir qualquer futura deterioração e 
alcançar, até 2020, concentrações próximas 
dos níveis de fundo naturais no caso de 
todas as substâncias presentes na natureza 
e concentrações próximas do zero no caso 
de todas as substâncias sintéticas 
antropogénicas, em conformidade com os 
acordos internacionais de protecção dos 
mares.

Or. en

Justificação

A alteração clarifica que a proposta inclui medidas para reduzir e cessar a poluição.

Alteração apresentada por Jan Mulder e Jules Maaten

Alteração 45
ARTIGO 1

A presente directiva estabelece normas de 
qualidade ambiental relativas a substâncias 
prioritárias e a determinados outros 
poluentes.

Sem prejuízo das disposições da Directiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Outubro de 2000, e para 
efeitos da avaliação do bom estado químico 
das águas de superfície, nos termos do 
artigo 4º dessa mesma directiva, a presente 
directiva inclui as normas de qualidade 
ambiental relativas a substâncias prioritárias 
e a determinados outros poluentes, na 
acepção dos nºs 7 e 10 do artigo 16º da 
Directiva 2000/60/CE.

Or. nl

Justificação

Em primeiro lugar, a presente alteração clarifica que todas as disposições da Directiva-
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quadro "Água" (20000/60/CE) continuam a ser aplicáveis, o que confere segurança jurídica. 
Em segundo lugar, pretende-se inscrever a presente directiva de modo uniforme nas 
definições, objectivos e disposições da Directiva-quadro "Água", a fim de evitar diferenças de 
interpretação.

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 46
ARTIGO 1

A presente directiva estabelece normas de 
qualidade ambiental relativas a substâncias 
prioritárias e a determinados outros 
poluentes.

Nos termos do artigo 16º da Directiva 
2000/60/CE, a presente directiva estabelece 
normas de qualidade ambiental relativas a 
substâncias prioritárias e a substâncias 
prioritárias perigosas a ter em conta a 
título do estado químico das águas de 
superfície.

Or. fr

Justificação

Os termos "determinados outros poluentes" presta-se a confusões em relação ao Anexo V da 
Directiva-quadro "Água", quando nada justifica que se distinga as substâncias prioritárias 
de outros poluentes.

Esta alteração visa, por conseguinte, incluir os oito poluentes da lista I da Directiva 76/464 
nas "substâncias prioritárias perigosas" do Anexo I da presente proposta de directiva e 
incorporá-los também no Anexo X da Directiva-quadro "Água", tal como a relatora propõe 
nas suas alterações 16, 17 e 19. A aprovação da presente alteração implica a rectificação do 
texto em todos os artigos que fazem referência às partes A e B do Anexo I.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 47
ARTIGO 1, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

Os objectivos estabelecidos na presente 
directiva serão considerados objectivos, na 
acepção do nº 1, alínea a), do artigo 4º da 
Directiva 2000/60/CE, e são aplicáveis os 
nºs 4, 5, 6, 7 e 8 do mesmo artigo.

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros devem ser encorajados a utilizar os seus recursos de forma eficiente, a 
fim de produzir os maiores benefícios ambientais possíveis, em vez de consagrar uma grande 
quantidade de recursos a medidas com benefícios ambientais relativamente reduzidos.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 48
ARTIGO 2, TÍTULO

Normas de qualidade ambiental Avaliação do respeito das normas de 
qualidade ambiental

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser encorajados a utilizar os seus recursos de forma eficiente, a 
fim de produzir os maiores benefícios ambientais possíveis, em vez de consagrar uma grande 
quantidade de recursos a medidas com benefícios ambientais relativamente reduzidos.

A alteração suprime a referência à "concentração máxima admissível" (CMA). Tais normas 
podem penalizar os Estados-Membros diligentes e encorajar a utilização de taxas mínimas de 
amostras (dado que quanto mais amostras forem recolhidas, maior é o risco de uma amostra 
não preencher uma CMA e de, por conseguinte, uma massa de água não preencher os 
requisitos para ter um bom estado).

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 49
ARTIGO 2, NÚMERO 1

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

1. A fim de obter um bom estado químico 
da água de superfície nas massas de água 
de superfície, em conformidade com o nº 1, 
alínea a), do artigo 4º da Directiva 
2000/60/CE, a média anual das 
concentrações dos poluentes enumerados 
nas Partes A e B do Anexo I não deve 
ultrapassar as normas de qualidade 
ambiental estabelecidas nesse anexo, sem 
prejuízo do disposto no ponto 3 da Parte C
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do Anexo I.

Os Estados-Membros asseguram a 
conformidade com as normas de qualidade 
ambiental de acordo com os requisitos 
estabelecidos na Parte C do Anexo I.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ser encorajados a utilizar os seus recursos de forma eficiente, a 
fim de produzir os maiores benefícios ambientais possíveis, em vez de consagrar uma grande 
quantidade de recursos a medidas com benefícios ambientais relativamente reduzidos.

A alteração suprime a referência à "concentração máxima admissível" (CMA). Tais normas 
podem penalizar os Estados-Membros diligentes e encorajar a utilização de taxas mínimas de 
amostras (dado que quanto mais amostras forem recolhidas, maior é o risco de uma amostra 
não preencher uma CMA e de, por conseguinte, uma massa de água não preencher os 
requisitos para ter um bom estado).

Alteração apresentada por Jan Mulder e Jules Maaten

Alteração 50
ARTIGO 2, NÚMERO 1

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

1. As normas de qualidade ambiental 
aplicáveis a substâncias prioritárias, 
expressas como uma média anual, incluindo 
o caso dos poluentes visados nas Directivas 
91/414/CEE e 2003/53/CE1, e como uma 
concentração máxima admissível, são 
incluídas na Parte A do Anexo I e, as 
normas de qualidade ambiental aplicáveis
a determinados outros poluentes, na Parte B 
do Anexo I.

Os Estados-Membros asseguram a 
conformidade com as normas de qualidade 
ambiental de acordo com os requisitos 
estabelecidos na Parte C do Anexo I.

Os Estados-Membros têm em conta os 
requisitos estabelecidos na Parte C do Anexo 
I para efeitos da avaliação do bom estado 
das águas de superfície, nos termos do 
artigo 4º da Directiva 2000/60/CE.

-------------
1 Directiva 2003/53/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 
2003, que altera pela vigésima sexta vez a 
Directiva 76/769/CEE do Conselho no que 
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diz respeito à limitação da colocação no 
mercado e da utilização de certas 
substâncias e preparações perigosas 
(nonilfenoletoxylado de nonilfenol e 
cimento (JO L 178 de 17.7.2003, p. 24).

Or. nl

Justificação

Esta alteração visa inscrever a presente directiva de modo uniforme nas definições, 
objectivos e disposições da Directiva-quadro "Água", a fim de evitar diferenças de 
interpretação.

Além disso, deve ser explicitamente assinalado que, no caso de poluentes abrangidos pelas 
Directivas 91/414/CEE e 200/53/CE, as normas de qualidade ambiental (NQA) para as 
substâncias prioritárias devem ser expressas numa média anual. É praticamente impossível 
expressar estes poluentes como uma média durante o período de utilização, dado que tal 
exigiria um volume enorme de dados sobre a utilização destas substâncias, a qual difere, 
inter alia, de acordo com a substância, a região e o ano. A concentração máxima admissível 
(CMA) prevê já limites aplicáveis à concentração destas substâncias durante o período de 
utilização.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 51
ARTIGO 2, NÚMERO 1

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

1. Os Estados-Membros asseguram que a 
composição das suas águas de superfície 
obedeça às normas de qualidade ambiental 
aplicáveis a substâncias prioritárias na água, 
em sedimentos e biota, expressas como uma 
média anual ou uma média durante o 
período de aplicação no caso dos poluentes 
cobertos pela Directiva 91/414/CEE e como 
uma concentração máxima admissível, 
conforme estabelecido na Parte A do Anexo 
I, bem como às normas de qualidade 
ambiental para outros poluentes enumeradas 
na Parte B do Anexo I.

Os Estados-Membros asseguram a 
conformidade com as normas de qualidade 
ambiental de acordo com os requisitos 
estabelecidos na Parte C do Anexo I.

Os Estados-Membros asseguram a 
conformidade com as normas de qualidade 
ambiental de acordo com os requisitos 
estabelecidos na Parte C do Anexo I.

Or. en
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Justificação

A alteração clarifica que a proposta inclui medidas destinadas a reduzir e cessar a poluição.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 52
ARTIGO 2, NÚMERO 1

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

1. Os Estados-Membros asseguram que a 
composição das suas águas de superfície 
obedeça às normas de qualidade ambiental 
aplicáveis a substâncias prioritárias, 
expressas como uma média anual ou uma 
média durante o período de utilização no 
caso das substâncias prioritárias ou 
poluentes cobertos pela Directiva 
91/414/CEE e como uma concentração 
máxima admissível, conforme estabelecido 
na Parte A do Anexo I, bem como às normas 
de qualidade ambiental para outros 
poluentes enumeradas na Parte B do Anexo 
I.

Os Estados-Membros asseguram a 
conformidade com as normas de qualidade 
ambiental de acordo com os requisitos 
estabelecidos na Parte C do Anexo I.

Os Estados-Membros asseguram a 
conformidade com as normas de qualidade 
ambiental de acordo com os requisitos 
estabelecidos na Parte C do Anexo I.

Or. en

Justificação

Justificação relacionada com a alteração 40: a alteração clarifica que os Estados-Membros 
devem medir os pesticidas quando estes são utilizados e não utilizar os valores baixos no 
Inverno para dissimular excedências no Verão.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 53
ARTIGO 2, NÚMERO 1

1. Os Estados-Membros asseguram que a 
composição das suas águas de superfície 
obedeçam às normas de qualidade ambiental 
aplicáveis a substâncias prioritárias, 

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

prioritárias, conforme estabelecido na Parte 
A do Anexo I, bem como às normas de 
qualidade ambiental para outros poluentes 
enumeradas na Parte B do Anexo I.

Os Estados-Membros asseguram a 
conformidade com as normas de qualidade 
ambiental de acordo com os requisitos 
estabelecidos na Parte C do Anexo I.

Os Estados-Membros asseguram a 
conformidade com as normas de qualidade 
ambiental de acordo com os requisitos 
estabelecidos na Parte C do Anexo I.

Or. en

Justificação

A alteração clarifica - o que é claramente expresso no nº 7 do artigo 16º da 
Directiva-Quadro "Água" - que a Comissão deve apresentar propostas para NQA nas águas 
de superfície, nos sedimentos e biota. Relacionada com a alteração 1 relativa ao 
considerando 10 e a alteração 4 relativa ao nº 2 do artigo 2º apresentadas pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 54
ARTIGO 2, NÚMERO 1

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

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

Os Estados-Membros adoptam a cada 
momento as medidas necessárias para que 
as empresas que efectuam a descarga de 
águas residuais contendo substâncias 
prioritárias na água apliquem as melhores 
técnicas disponíveis de produção e de 
tratamento das águas residuais. Para o 
efeito, os Estados-Membros baseiam-se nos 
resultados do intercâmbio de informações, 
nos termos do nº 2 do artigo 16º da 
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Directiva 96/61/CE.
Os Estados-Membros asseguram a 
conformidade com as normas de qualidade 
ambiental de acordo com os requisitos 
estabelecidos na Parte C do Anexo I.

Os Estados-Membros asseguram a 
conformidade com as normas de qualidade 
ambiental de acordo com os requisitos 
estabelecidos na Parte C do Anexo I.

Or. de

Justificação

Ao requerer a aplicação das "melhores técnicas disponíveis", em conformidade com a 
Directiva 96/61/CE relativa à prevenção e controlo integrados da poluição, os Estados-
Membros podem, baseando-se num princípio uniformizado à escala europeia, reduzir as 
emissões de substâncias prioritárias provenientes de fontes tópicas de modo eficaz, neutro do 
ponto de vista da concorrência, e em sintonia com os princípios da acção preventiva e do 
poluidor-pagador.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 55
ARTIGO 2, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. Nos termos do artigo 7º da  Directiva 
2000/60/CE, os Estados-Membros 
garantem que as massas de  água utilizadas 
para a captação de água potável cumpram 
os requisitos da Directiva 98/83/CE do 
Conselho, de 3 de Novembro de 1998.

Or. nl

Justificação

É necessário garantir a coerência com a Directiva-quadro "Água".

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 56
ARTIGO 2, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. Sempre que um curso de água 
atravesse mais do que um Estado-Membro, 
será assegurada a coordenação dos 
programas de monitorização e dos 
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inventários elaborados a nível nacional, a 
fim de evitar que os Estados-Membros 
situados a jusante dos cursos de água 
sejam penalizados.

Or. en

Justificação

É importante coordenar a monitorização de cursos de água que atravessam diversos 
Estados-Membros a fim de combater a poluição na fonte.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 57
ARTIGO 2, NÚMERO 2

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

2. Os Estados-Membros asseguram que, 
quando um dos poluentes indicado na 
Parte A ou B do Anexo I se possa acumular 
nos sedimentos ou biota numa massa de 
água, seja levada a cabo uma 
monitorização adequada, de acordo com o 
artigo 8.° da Directiva 2000/60/CE, a fim de 
avaliar:
a) o risco representado por esses poluentes 
para a consecução dos objectivos 
especificados no artigo 4º da referida 
directiva; e
b) a eficácia das medidas adoptadas em 
conformidade com o artigo 11º da referida 
directiva para fazer face aos riscos 
representados por esses poluentes para a 
consecução dos objectivos especificados no 
artigo 4º da referida directiva.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem dar prioridade à consecução das NQA propostas, que foram 
estabelecias a um nível destinado a proteger a vida aquática.
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Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 58
ARTIGO 2, NÚMERO 2

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

2. Os Estados-Membros controlam, de 
acordo com o artigo 8° da Directiva 
2000/60/CE, as concentrações das 
substâncias enumeradas nas Partes A e B do 
Anexo I nos sedimentos e biota.

Or. de

Justificação

A sexta frase do considerando 10 e o nº 2 do artigo 2º da proposta da Comissão não são 
compatíveis com a explicitação na primeira frase do considerando 10 de que não existem, ao 
nível comunitário, informações completas e fiáveis sobre as concentrações das substâncias 
prioritárias nos biota e sedimentos: por um lado, devido à falta de dados, prescinde-se de 
estabelecer normas de qualidade para os biota e sedimentos e, por outro, as normas de 
qualidade aplicáveis às águas de superfície são, de facto, automaticamente transpostas para 
os biota e sedimentos.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 59
ARTIGO 2, NÚMERO 2

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

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

Or. en

Justificação

A alteração clarifica que a proposta inclui medidas destinadas a reduzir e cessar a poluição.
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Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 60
ARTIGO 2, NÚMERO 3, PARÁGRAFO, PARTE INTRODUTÓRIA

3. Os Estados-Membros asseguram que as 
concentrações a seguir indicadas de 
hexaclorobenzeno, hexaclorobutadieno e 
mercúrio não sejam excedidas nos tecidos 
(em peso húmido) de peixes, moluscos, 
crustáceos e outros biota: 

3. Os Estados-Membros asseguram que as 
concentrações a seguir indicadas das 
substâncias abaixo enumeradas não sejam 
excedidas nos tecidos (em peso húmido) de 
peixes, moluscos, crustáceos e outros biota 
ou sedimentos (em peso seco): 

Or. en

Justificação

Diversas substâncias propostas pela Comissão no Anexo A são claramente lipofílicas e/ou de 
baixa solubilidade na água, o que significa que ocorrem principalmente em sedimentos ou 
biota e não são dissolvidas na coluna de água. As análises destas substâncias na água são 
frequentemente difíceis e estão associadas a uma elevada incerteza, o que leva a que 
substâncias prioritárias que provocam sérios problemas ambientais e são tóxicas para os 
seres humanos nem sempre sejam detectadas.
As substâncias acrescentadas apresentam todas uma elevada solubilidade na água e, de 
acordo com as fichas relativas às substâncias (compiladas e debatidas num processo 
consultivo com o Fórum Consultivo de Peritos sobre Substâncias Prioritárias e o Grupo de 
Peritos sobre Normas de Qualidade e submetidas a uma revisão inter pares pelo CCTEA) e a 
avaliação do impacto pela Comissão (SEC(2006)947), estas substâncias acumulam-se 
claramente na cadeia alimentar e/ou em sedimentos.
Relacionada com a alteração 33 ao considerando 10 e a alteração 53 ao nº 1 do artigo 2º, 
apresentadas pelo mesmo autor.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 61
ARTIGO 2, NÚMERO 3, ALÍNEA C BIS) (nova)

c bis) 247 µg/kg para o éter difenílico 
pentabromado

Or. en

Justificação

O éter difenílico pentabromado acumula-se na cadeia alimentar (ver avaliação do impacto 
pela Comissão (SEC(2006)947), pelo que deve ser medido em biota.
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Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 62
ARTIGO 2, NÚMERO 3, ALÍNEA C TER) (nova)

c ter) 16.6 mg/kg para os cloroalcanos

Or. en

Justificação

Os cloroalcanos de C10-13 acumulam-se na cadeia alimentar (ver avaliação do impacto pela 
Comissão (SEC(2006)947), pelo que devem ser medidos em biota.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 63
ARTIGO 2, NÚMERO 3, ALÍNEA C QUATER) (nova)

c quater) 2.9 mg/kg para o ftalato de 
di(2-etil-hexilo) (DEHP),

Or. en

Justificação

O ftalato de di(2- etil-hexilo) (DEHP) é altamente lipofílico e acumula-se na cadeia 
alimentar (ver avaliação do impacto pela Comissão (SEC(2006)947), pelo que deve ser 
medido em biota.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 64
ARTIGO 2, NÚMERO 3, ALÍNEA C QUINQUIES) (nova)

c quinquies) 367 µg/kg  para o 
pentaclorobenzeno,

Or. en

Justificação

O pentaclorobenzeno acumula-se na cadeia alimentar (ver avaliação do impacto pela 
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Comissão (SEC(2006)947), pelo que deve ser medido em biota.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 65
ARTIGO 2, NÚMERO 3, ALÍNEA C SEXIES) (nova)

c sexies) 129 µg/kg  para o fluoranteno (em 
sedimentos),

Or. en

Justificação

O fluoranteno acumula-se nos sedimentos (ver avaliação do impacto pela Comissão 
(SEC(2006)947), pelo que deve ser medido nessa matriz.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 66
ARTIGO 2, NÚMERO 3, PARÁGRAFO 2

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

A monitorização de outras substâncias 
enumeradas no Anexo I pode ser 
igualmente realizada em sedimentos ou 
biota, em vez de ser realizada na água, se 
os Estados-Membros o considerarem mais 
adequado e rentável. Se forem detectadas 
concentrações significativas de substâncias 
e os Estados-Membros considerarem que 
existe o risco de as normas de qualidade 
ambiental estabelecidas para a água não 
serem respeitadas, a monitorização será 
realizada na água, a fim de assegurar o 
respeito das normas de qualidade 
ambiental estabelecidas para a água.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar, tanto quanto possível, que sejam detectados problemas com substâncias 
prioritárias no ambiente aquático, os Estados-Membros devem dispor da flexibilidade de 
monitorizar as substâncias que figuram no Anexo I em sedimentos ou biota, se considerarem 
que tal é mais adequado e rentável. Todavia, se forem detectadas concentrações 
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significativas de substâncias, deve ser realizada uma monitorização complementar na água.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 67
ARTIGO 2, NÚMERO 3, PARÁGRAFO 2

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

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

Or. en

Justificação

As normas de qualidade ambiental devem ser suficientemente rigorosas para proteger as 
águas de superfície, assim como os biota. Normas adicionais para os biota complicarão a 
monitorização.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 68
ARTIGO 2, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. O mais tardar 12 meses após a 
apresentação dos inventários pelos 
Estados-Membros, a Comissão apresentará 
uma proposta relativa a normas de 
qualidade aplicáveis às concentrações de 
substâncias prioritárias em sedimentos e 
biota.

Or. en

Justificação

A obrigação que incumbe aos Estados-Membros de assegurar que os níveis existentes em 
biota e sedimentos não aumentem requer uma acção comunitária em matéria de normas de 
qualidade, tal como exigido no nº 7 do artigo 16º da Directiva-Quadro "Água". Um prazo 
adequado seria um ano após a apresentação, pelos Estados-Membros, dos seus inventários 
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de substâncias prioritárias em sedimentos e biota.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 69
ARTIGO 2, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. Os Estados-Membros têm a 
obrigação de cumprir a Directiva 98/83/CE 
do Conselho relativa à qualidade da água 
destinada ao consumo humano e de gerir 
as massas de água de superfície utilizadas 
para a captação de água potável de acordo 
com o artigo 7º da Directiva 2000/60/CE. A 
presente directiva será, por conseguinte, 
aplicada sem prejuízo de requisitos que 
possam estabelecer normas mais rigorosas.

Or. en

Justificação

O considerando 12 deveria ser um artigo. O artigo 16º da directiva-quadro menciona 
explicitamente a protecção da captação de água potável. Para a água potável serão 
necessárias normas mais rigorosas que as NQA mencionadas na directiva.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 70
ARTIGO 2, NÚMERO 3 BIS (novo)

3 bis. Os Estados-Membros têm de cumprir 
os requisitos estabelecidos na Directiva 
98/83/CE do Conselho, de 3 de Novembro 
de 1998, sobre a qualidade das águas 
destinadas ao consumo humano e, nos 
termos do artigo 7º da Directiva 
2000/60/CE, os Estados-Membros 
providenciam pela gestão das águas de 
superfície utilizadas para a captação de 
água potável. A presente directiva é por isso 
aplicável sem prejuízo das disposições em 
relação às quais são necessárias normas 
mais rigorosas. 
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Or. nl

Justificação

O nº 1 do artigo 16º da Directiva-quadro "Água" refere explicitamente a protecção das águas 
utilizadas para a captação da água potável. A presente directiva ocupa-se apenas da 
protecção das massas de água em geral. As massas de água destinadas à captação de água 
potável requerem medidas e normas mais específicas a fim de estarem mais em conformidade 
com o nº 3 do artigo 7º da Directiva-quadro "Água" (redução da purificação).

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 71
ARTIGO 2, NÚMERO 3 TER (novo)

3 ter. No âmbito dos nºs 4, 5 e 6 do artigo 4º 
da Directiva 2000/60/CE, devem ser 
referidos os casos em que a conformidade 
das águas de superfície com as normas de 
qualidade ambiental seja tecnicamente 
inviável ou origine custos sociais ou 
económicos excessivos, a fim de se 
estabelecer a abordagem mais eficaz em 
termos de custos e do ponto de vista do 
ambiente que seja consentânea com o 
objectivo estabelecido no nº 1, alínea a) do 
artigo 4º da Directiva 2000/60/CE. 

Or. nl

Justificação

É importante garantir a aplicação do artigo 4º da Directiva-quadro"Água", devido à 
incerteza inerente aos valores NQA. Esta incerteza resulta da falta de investigação sobre os 
efeitos, monitorização e cálculo do poluente em causa. Para dar cumprimento à directiva e 
evitar custos excessivos (como os custos de tecnologias de tratamento suplementares que não 
são obrigatórias) é necessário flexibilidade. Os custos e o impacto ambiental podem ser 
reduzidos, ou inclusive evitados, mediante a previsão de um determinado lapso de tempo 
para que as medidas actuais produzam um resultado eficaz.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 72
ARTIGO 2, NÚMERO 4
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4. A Comissão analisa os progressos 
técnicos e científicos, incluindo as 
conclusões das avaliações de riscos 
conforme referido no n.º 2, alíneas a) e b), 
do artigo 16.° da Directiva 2000/60/CE e, se 
necessário, propõe a revisão das normas de 
qualidade ambiental estabelecidas nas Partes 
A e B do Anexo I à presente directiva.

4. A Comissão analisa os progressos 
técnicos e científicos, incluindo as 
conclusões das avaliações de riscos 
conforme referido no n.º 2, alíneas a) e b), 
do artigo 16.° da Directiva 2000/60/CE e 
propõe, pelo menos de quatro em quatro 
anos, a revisão das normas de qualidade 
ambiental estabelecidas nas Partes A e B do 
Anexo I à presente directiva.

Or. en

Justificação

A alteração clarifica a obrigação que incumbe à Comissão, por força do nº 4 do artigo 16º, 
de rever a sua proposta pelo menos de quatro em quatro anos.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 73
ARTIGO 2, NÚMERO 4

4. A Comissão analisa os progressos 
técnicos e científicos, incluindo as 
conclusões das avaliações de riscos 
conforme referido no n.º 2, alíneas a) e b), 
do artigo 16.° da Directiva 2000/60/CE e, se 
necessário, propõe a revisão das normas de 
qualidade ambiental estabelecidas nas Partes 
A e B do Anexo I à presente directiva.

4. A Comissão analisa os progressos 
técnicos e científicos de forma sistemática 
recorrendo à base de dados criada por 
força do Regulamento (CE) nº 1907/2006 
para detectar substâncias nocivas aos 
organismos aquáticos, acumuláveis ou 
persistentes, incluindo as conclusões das 
avaliações de riscos conforme referido no n.º 
2, alíneas a) e b), do artigo 16.° da Directiva 
2000/60/CE e propõe, pelo menos de quatro 
em quatro anos, a revisão das normas de 
qualidade ambiental estabelecidas nas Partes 
A e B do Anexo I à presente directiva.

Or. en

Justificação

A alteração assegura que a Comissão utiliza os dados que são colocados à disposição pelo 
REACH para detectar novas substâncias prioritárias e clarifica que se mantém a obrigação 
que incumbe à Comissão, por força do nº 4 do artigo 16º, de rever a sua proposta pelo menos 
de quatro em quatro anos.
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Alteração apresentada por Henrik Lax

Alteração 74
ARTIGO 2, NÚMERO 4

4. A Comissão analisa os progressos 
técnicos e científicos, incluindo as 
conclusões das avaliações de riscos 
conforme referido no n.º 2, alíneas a) e b), 
do artigo 16.° da Directiva 2000/60/CE e, se 
necessário, propõe a revisão das normas de 
qualidade ambiental estabelecidas nas Partes 
A e B do Anexo I à presente directiva.

4. A Comissão analisa os progressos 
técnicos e científicos, incluindo as 
conclusões das avaliações de riscos 
conforme referido no n.º 2, alíneas a) e b), 
do artigo 16.° da Directiva 2000/60/CE e 
propõe, pelo menos de quatro em quatro 
anos, a revisão das normas de qualidade 
ambiental estabelecidas nas Partes A e B do 
Anexo I à presente directiva.

Or. en

Justificação

A alteração clarifica a obrigação que incumbe à Comissão, por força do nº 4 do artigo 16º, 
de rever a sua proposta pelo menos de quatro em quatro anos.

Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 75
ARTIGO 2, NÚMERO 4, PARÁGRAFO 1 BIS (novo)

A Comissão examina os dados científicos e 
o progresso técnico mais recentes no que 
diz respeito às substâncias que se depositam 
em sedimento ou biota e prepara NQA a 
seu respeito.

Or. fi

Justificação

É mais indicado levar a cabo a monitorização das substâncias bioacumuláveis em sedimento 
ou biota que em meio aquático.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 76
ARTIGO 2, NÚMERO 4 BIS (novo)
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4 bis. As normas de qualidade ambiental 
indicadas nos nºs 1 a 3 não prejudicam os 
requisitos da Directiva 98/83/CE e a gestão 
das massas de água de superfície utilizadas 
para a captação de água potável, em 
conformidade com o artigo 7º da Directiva 
2000/60/CE, que pode exigir normas mais 
rigorosas.

Or. en

Justificação

Importa especificar no dispositivo que as normas de qualidade ambiental não prejudicam 
requisitos comunitários específicos em matéria de água destinada a consumo humano.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 77
ARTIGO 2, NÚMERO 4 BIS (novo)

4 bis. O mais tardar um ano após a 
apresentação dos inventários pelos 
Estados-Membros, a Comissão procederá a 
uma revisão das substâncias enumeradas 
nas Partes A e B do Anexo I e apresentará 
uma proposta relativa a normas de 
qualidade ambiental aplicáveis às 
concentrações dessas substâncias em biota 
ou sedimentos. Os valores das NQA para os 
biota e sedimentos serão inseridos nas 
colunas 8 e 9 nas Partes A e B do Anexo I.

Or. en

Justificação

No nº 7 do artigo 16º da Directiva-Quadro "Água", é claramente especificado que a 
Comissão apresentará propostas para NQA em águas de superfície, sedimentos e biota. Além 
disso, nas próprias fichas da Comissão relativas às substâncias, está claramente expresso 
que várias das substâncias prioritárias se acumulam na cadeia alimentar e/ou em 
sedimentos. A alteração assegura que a Comissão cumpre a obrigação legal que lhe incumbe 
por força da Directiva-Quadro "Água".
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Alteração apresentada por Henrik Lax

Alteração 78
ARTIGO 2, NÚMERO 5 BIS (novo)

5 bis. A Comissão apresentará, até ...*, e 
em conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 21º da Directiva 
2000/60/CE, propostas para normas de 
qualidade aplicáveis às concentrações de 
substâncias prioritárias em sedimentos e 
biota.
* Um ano após a data de adopção da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

A alteração clarifica que, na proposta em apreço, a Comissão não cumpre as obrigações 
legais que lhe incumbem por força do nº 7 do artigo 16º da Directiva-Quadro "Água", 
porquanto não propõe normas para sedimentos e biota. Uma vez que muitas das substâncias 
bioacumuláveis são medidas de forma mais adequada em amostras a um nível elevado da 
cadeia alimentar, é crucial que esta omissão seja suprida com a maior brevidade possível.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 79
ARTIGO 2, NÚMERO 5 BIS (novo)

5 bis. O mais tardar um ano após a 
apresentação dos inventários pelos 
Estados-Membros, a Comissão apresentará 
uma proposta relativa a normas de 
qualidade aplicáveis às concentrações de 
substâncias prioritárias em sedimentos e 
biota.

Or. en

Justificação

A Comissão não cumpriu a obrigação legal que lhe incumbe por força do nº 7 do artigo 16º 
da Directiva-Quadro "Água", uma vez que não propõe normas para sedimentos e biota. Uma 
vez que muitas das substâncias bioacumuláveis são medidas de forma mais adequada em 
amostras a um nível elevado da cadeia alimentar, é crucial que esta omissão seja suprida 
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com a maior brevidade possível.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 80
ARTIGO 2, NÚMERO 5 BIS (novo)

(5 bis) Se, para garantir a conformidade 
com as normas de qualidade ambiental, for 
necessário proibir substâncias, a Comissão 
apresentará propostas adequadas de 
modificação dos actos legislativos em vigor 
ou de adopção de novos actos legislativos à 
escala comunitária.

Or. de

Justificação

A Comissão deve ser encarregada de reagir aos problemas de poluição da água susceptíveis 
de serem eliminados de modo eficaz, através de restrições à produção e à utilização de certas 
substâncias, por meio de actos legislativos vinculativos à escala europeia, que imponham as 
mesmas obrigações a todos os Estados-Membros, em particular no âmbito do Regulamento 
(CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, 
relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH).

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 81
ARTIGO 2, NÚMERO 5 TER (novo)

(5 ter) Se, para a aplicação do princípio do 
poluidor-pagador e do princípio da acção 
preventiva, assim como para a 
uniformização das práticas de execução 
nos Estados-Membros, for necessário 
estabelecer valores-limite de emissão 
aplicáveis, à escala comunitária, a 
determinadas instalações, substâncias ou 
fontes tópicas, ou se esses valores-limite de 
emissão forem adequados a fim de garantir 
a conformidade com as normas de 
qualidade ambiental, a Comissão 
apresentará propostas nos termos do artigo 



PE 378.727v01-00 42/143 AM\631286PT.doc

PT

18º da Directiva 96/31/CE.

Or. de

Justificação

A Directiva 96/61/CE do Conselho, de 24 de Setembro de 1996, relativa à prevenção e 
controlo integrados da poluição prevê o recurso a valores-limite de emissão comunitários, se, 
com base no intercâmbio de informações nos termos do artigo 16º da Directiva 96/61/CE, for 
manifesta a necessidade de a Comunidade agir. Os valores-limite de emissão comunitários 
são necessários sempre que as práticas de execução de distinto rigor nos Estados-Membros 
tenham originado durante largos anos a violação de princípios fundamentais do direito 
comunitário do ambiente, concretamente, o princípio da acção preventiva e o princípio do 
poluidor-pagador, e tenham dado origem a um nível de poluição ambiental evitável, e este 
estado de coisas surja em parte articulado com uma grave distorção da concorrência no 
mercado interno (dumping ambiental).

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 82
ARTIGO 2 BIS (novo)

Artigo 2º bis
Para dar cumprimento ao objectivo 
estabelecido no artigo 2º, os Estados-
Membros podem impor restrições mais 
rigorosas à utilização ou à descarga de 
substâncias que as estabelecidas na 
Directiva 91/414/CEE e na Directiva 
XX/XXXX/CE que a substitui, ou em 
qualquer outra legislação comunitária.

Or. nl

Justificação

A presente directiva não prevê medidas suplementares de gestão das emissões. Por isso, os 
Estados-Membros devem ter o pleno direito de, se necessário, tomar essas medidas 
suplementares.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 83
ARTIGO 2 BIS (novo)
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Artigo 2º bis
Definição

Para efeitos da presente directiva, aplica-se 
a seguinte definição:
1. 'Período de utilização', o período durante 
o qual podem ser utilizados pesticidas que 
contêm a substância prioritária ou o 
poluente medido, de acordo com assunções 
realistas por parte dos organismos 
competentes.

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações 40, 52, 108, 109 e 130: a alteração clarifica que os pesticidas 
devem ser medidos durante o período em que são utilizados. Tal impedirá que valores mais 
baixos durante o período de Inverno possam fazer baixar a média de tal forma que mesmo 
períodos alargados de valores elevados no Verão não sejam devidamente reflectidos.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 84
ARTIGO 3

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

Or. de

Justificação

Rejeita-se em bloco a concepção de zonas transitórias em que seja admissível a infracção às 
normas europeias de qualidade ambiental, e, além disso, em que os Estados-Membros sejam 
obrigados a monitorizá-las, implicando um elevado esforço técnico e burocrático.

A conformidade com as normas de qualidade ambiental é controlada, segundo a Directiva-
quadro "Água" e o Anexo I, parte C, da proposta de directiva, em pontos de monitorização 
representativos. Isto torna supérfluo a designação de zonas transitórias em cada ponto de 
descarga.

O elevado número de casos individuais a ter em conta e a identificação de zonas transitórias 
nas partes das massas de águas de superfície próximas dos pontos de descarga implicariam 
um enorme esforço adicional no que respeita à implementação e notificação. Este esforço 
adicional, se comparado com a monitorização em pontos representativos, seria 
desproporcionado face aos benefícios aguardados.

Além disso, uma monitorização especial das "zonas transitórias" que tolere a excedência dos 
valores-limite torna-se em larga medida supérflua, se forem adoptados e impostos requisitos 
mais rigorosos no propósito de reduzir as emissões (norma de emissões: "melhores técnicas 
disponíveis" – cf. alteração referente ao nº 1 do artigo 2º).
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Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 85
ARTIGO 3

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

Or. en
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Justificação

A conformidade com as normas de qualidade ambiental é controlada, segundo a Directiva-
quadro "Água" e o Anexo I, parte C, da proposta de directiva, em pontos de monitorização 
representativos. Isto torna supérfluo a designação de zonas transitórias em cada ponto de 
descarga. Além disso, o elevado número de casos individuais a ter em conta e a identificação 
de zonas transitórias nas partes das massas de águas de superfície próximas dos pontos de 
descarga implicariam um enorme esforço adicional no que respeita à implementação e 
notificação. Este esforço adicional, se comparado com a monitorização em pontos 
representativos, seria desproporcionado face aos benefícios aguardados.

Alteração apresentada por Henrik Lax

Alteração 86
ARTIGO 3

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

Or. en

Justificação

A introdução de "zonas de excedência transitórias" cria incerteza jurídica, uma vez que não é 
dada qualquer definição. Em conformidade com o artigo 10º da Directiva IPPC (96/61/CE), 
as normas de qualidade ambiental devem ser cumpridas por fontes pontuais. A autorização 
de excepções levará a uma contaminação inaceitável dos peixes que não se mantenham 
afastados da zona contaminada (enguias, etc.). A Comissão não fornece argumentos 
suficientes para a introdução deste artigo na proposta. Tal como está formulado, o artigo 
representa um risco óbvio de a proposta diluir a legislação existente e os objectivos da 
Directiva-Quadro "Água".

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 87
ARTIGO 3

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

Or. en

Justificação

A introdução de "zonas de excedência transitórias" cria incerteza jurídica, uma vez que não é 
dada qualquer definição. A supressão desta lacuna melhora a coerência com a "abordagem 
combinada" especificada no artigo 10º da Directiva IPPC (96/61/CE), bem como no artigo 
10º da Directiva-Quadro "Água" (2000/60/CE), segundo os quais as normas de qualidade 
ambiental devem ser satisfeitas por fontes pontuais. A autorização de excepções levará a uma 
contaminação inaceitável dos peixes que não se mantenham afastados da zona contaminada 
(enguias, etc.) e a uma exposição humana indirecta.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 88
ARTIGO 3

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

Or. en

Justificação

As zonas de excedência transitórias não são definidas, pelo que podem criar uma lacuna 
para descargas, emissões e perdas de substâncias prioritárias. A excedência dos 
valores-limite poderá levar a uma contaminação inaceitável dos peixes, o que poderá 
representar um risco para a saúde humana e o ambiente, e consequentemente para o sector 
das pescas.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 89
ARTIGO 3, NÚMERO 1

1. Os Estados-Membros designam zonas de 1. Se não existir uma solução técnica para 
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excedência transitórias, nas quais as 
concentrações de um ou mais poluentes 
podem exceder as normas de qualidade 
ambiental relevantes na medida em que não 
afectem a conformidade da restante massa 
de água de superfície com essas normas.

purificar adequadamente as águas 
residuais de uma ou mais fontes tópicas, os
Estados-Membros podem designar zonas de 
excedência transitórias, nas quais as 
concentrações de um ou mais poluentes 
podem exceder as normas de qualidade 
ambiental relevantes na medida em que não 
afectem a conformidade da restante massa 
de água de superfície com essas normas.

Or. nl

Justificação

A excedência das normas de qualidade ambiental só se justifica se não for tecnicamente 
possível purificar adequadamente as águas residuais.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 90
ARTIGO 3, NÚMERO 1

1. Os Estados-Membros designam zonas de 
excedência transitórias, nas quais as 
concentrações de um ou mais poluentes 
podem exceder as normas de qualidade 
ambiental relevantes na medida em que não 
afectem a conformidade da restante massa 
de água de superfície com essas normas.

1. Os Estados-Membros podem designar
zonas de excedência transitórias numa base 
sazonal, nas quais as concentrações de um 
ou mais poluentes podem exceder as normas 
de qualidade ambiental relevantes na medida 
em que não afectem a conformidade da 
restante massa de água de superfície com 
essas normas.

Or. en

Justificação

As zonas de excedência transitórias não devem ser utilizadas como uma desculpa para a não 
aplicação da presente directiva. Todavia, em períodos de seca nos meses de Verão ou outros 
períodos em que condições sazonais excepcionais afectam as massas de água, devem ser 
permitidas excepções temporárias.

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 91
ARTIGO 3, NÚMERO 1
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1. Os Estados-Membros designam zonas de 
excedência transitórias, nas quais as 
concentrações de um ou mais poluentes 
podem exceder as normas de qualidade 
ambiental relevantes na medida em que não 
afectem a conformidade da restante massa 
de água de superfície com essas normas.

1. Os Estados-Membros podem designar
zonas de excedência transitórias, nas quais 
as concentrações de um ou mais poluentes 
podem exceder as normas de qualidade 
ambiental relevantes na medida em que não 
afectem a conformidade da restante massa 
de água de superfície com essas normas.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa clarificar que a designação de zonas de excedência transitória deve 
continuar a ser facultativa e não sistemática, e que as descargas pontuais em que se registe 
uma excedência das normas devem ser a título excepcional e controladas.

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 92
ARTIGO 3, NÚMERO 1 BIS (novo)

1 bis. Os Estados-Membros incluem um 
plano de acção destinado a reduzir a 
extensão e a duração de cada zona de 
excedência transitória no quadro dos 
planos de gestão das bacias hidrográficas a 
que se refere o artigo 13º da Directiva 
2000/60/CE, de molde a observar as 
normas de qualidade ambiental aplicáveis

Or. en

Justificação

A presente alteração vem sublinhar os objectivos ambientais da Directiva, assinalando-se 
que as zonas de excedência transitória constituirão uma medida temporária e não uma forma 
de evitar o cumprimento dos requisitos da Directiva.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 93
ARTIGO 3, NÚMERO 2 BIS (novo)

2 bis. No caso dos cursos de água 
transfronteririços, é necessário o aval dos 
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outros Estados-Membros afectados para a 
designação da zona de excedência 
transitória.

Or. hu

Justificação

No caso dos cursos de água transfronteriços, o grau de excedência dos valores-limite 
autorizados para uma substância prioritária que é objecto de descarga na água por força de 
uma licença emitida por um Estado-Membro nem sempre baixa até ao nível prescrito pela 
directiva aquando da passagem da fronteira. No entanto, a conformidade com a directiva só 
pode ser exigida aos Estados-Membros situados a jusante, se as águas afectadas por 
poluição excessiva alcançarem o seu território com a sua autorização.

Alteração apresentada por Jan Mulder e Jules Maaten

Alteração 94
ARTIGO 3, NÚMERO 3

3. Os Estados-Membros procedem à revisão 
das licenças referidas na Directiva 
96/61/CE ou dos regulamentos anteriores 
referidos no n.º 3, alínea g), do artigo 11.° 
da Directiva 2000/60/CE com vista à 
redução progressiva da extensão de cada 
zona de excedência transitória, conforme 
referido no n.º 1, identificada nas massas 
de água afectadas por descargas de 
substâncias prioritárias.

Suprimido

Or. nl

Justificação

A designação de zonas transitórias deve ser opcional. O reexame periódico das licenças e a 
adaptação ao progresso técnico já estão regulamentados no artigo 13º da Directiva IPPC e 
no artigo 11º da Directiva-quadro "Água". A redução das zonas transitórias por meio da 
aplicação das melhores técnicas disponíveis (MTD) levarão as instalações IPPC a preferir 
"medidas relativas à água" em detrimento da protecção de outros meios físicos. Isto não é 
congruente com a abordagem integrada nos termos do artigo 7º da directiva IPPC.
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Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 95
ARTIGO 3, NÚMERO 3

3. Os Estados-Membros procedem à revisão 
das licenças referidas na Directiva 96/61/CE 
ou dos regulamentos anteriores referidos no 
n.º 3, alínea g), do artigo 11° da Directiva 
2000/60/CE com vista à redução progressiva 
da extensão de cada zona de excedência 
transitória, conforme referido no n.º 1, 
identificada nas massas de água afectadas 
por descargas de substâncias prioritárias.

3. Os Estados-Membros procedem à revisão 
das licenças referidas na Directiva 96/61/CE 
ou dos regulamentos anteriores referidos no 
nº 3, alínea g), do artigo 11° da Directiva 
2000/60/CE até 2011 e, posteriormente, de 
seis em seis anos, com vista à redução 
progressiva da extensão de cada zona de 
excedência transitória, conforme referido no 
nº 1, identificada nas massas de água 
afectadas por descargas de substâncias 
prioritárias. No âmbito dessa revisão, será 
apresentado à autoridade competente um 
Plano de Redução que estabelece as 
medidas adoptadas para reduzir a 
utilização de substâncias prioritárias e 
enumera as outras substâncias que podem 
ser substituídas pela substância em causa e 
não são abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente directiva.

Or. hu

Justificação

A revisão das licenças deve ser ajustada à legislação pertinente (IPPC e Directiva-quadro 
"Água"). O plano de redução é necessário para as instalações referidas na Directiva 
96/61/CE, por forma a que a descarga na água das substâncias prioritárias enumeradas no 
anexo à presente directiva possa ser gradualmente reduzida e ser definitivamente eliminada 
dentro de um prazo razoável.

A elaboração de um procedimento auxiliará as instalações a implementar essa redução na 
prática, ao mesmo tempo que permitem a monitorização pelas autoridades. A enumeração 
das substâncias substitutivas no plano apresentado clarificará quais são as alternativas 
viáveis.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 96
ARTIGO 3, NÚMERO 3

3. Os Estados-Membros procedem à revisão 
das licenças referidas na Directiva 96/61/CE 

3. Os Estados-Membros procedem à revisão 
das licenças referidas na Directiva 96/61/CE 
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ou dos regulamentos anteriores referidos no 
n.º 3, alínea g), do artigo 11.° da Directiva 
2000/60/CE com vista à redução progressiva 
da extensão de cada zona de excedência 
transitória, conforme referido no n.º 1, 
identificada nas massas de água afectadas 
por descargas de substâncias prioritárias.

ou dos regulamentos anteriores referidos no 
n.º 3, alínea g), do artigo 11.° da Directiva 
2000/60/CE com vista à redução progressiva 
da extensão de cada zona de excedência 
transitória, conforme referido no n.º 1, 
identificada nas massas de água afectadas 
por descargas de substâncias prioritárias. A 
redução progressiva apenas será levada a 
efeito para reflectir as melhorias da 
qualidade da água alcançadas em resultado 
da aplicação de medidas por parte dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A extensão de cada zona transitória será progressivamente reduzida se os mecanismos de 
controlo na fonte (instrumentos e medidas) estiverem a ser eficazes.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 97
ARTIGO 3, NÚMERO 4

4. A Comissão pode determinar, nos 
termos do procedimento referido no n.º 2 do 
artigo 21.° da Directiva 2000/60/CE, o 
método a utilizar pelos Estados-Membros 
para a identificação das zonas de excedência 
transitórias.

4. A Comissão determina, nos termos do 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 21.° 
da Directiva 2000/60/CE, o método a utilizar 
pelos Estados-Membros para a identificação 
das zonas de excedência transitórias, de 
acordo com os seguintes critérios:
a) A dimensão da zona transitória como 
percentagem da massa de água em causa e 
da superfície total de água do 
Estado-Membro,
b) O nível máximo de excedência.

Or. hu

Justificação

Para o funcionamento das unidades referidas na Directiva 96/61/CE, é necessário um 
período transitório a fim de determinar a área em que a concentração máxima estabelecida 
na directiva pode ser excedida em relação às substâncias em causa. Ao mesmo tempo, uma 
vez que se trata aqui de substâncias perigosas para o ambiente e para a saúde humana, cabe 
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impor limites a essa excedência. A fim de evitar que os Estados-Membros se sirvam deste 
artigo para evitar a conformidade com a directiva, é necessário regulamentar exactamente o 
âmbito de aplicação do presente artigo. Isto também é igualmente porque só deste modo é 
possível garantir que a descarga na água das substâncias referidas no anexo se mantenha 
inteiramente abaixo dos valores-limite prescritos durante um período razoável para o 
conjunto da massa de água.

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 98
ARTIGO 3, NÚMERO 4 BIS (novo)

4 bis. No caso de estuários e de zonas 
costeiras, a Comissão define os métodos 
que os Estados-Membros devem usar para 
avaliar as normas de qualidade ambiental 
(NQA) enquanto valor médio anual.

Or. en

Justificação

A questão dos estuários e das zonas costeiras deve ser abordada devido à sua situação 
específica.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 99
ARTIGO 3 BIS (novo)

Artigo 3º bis
Métodos de controlo de emissões pelos 

Estados-Membros
1. A fim de lograr os objectivos do artigo 1º, 
os Estados-Membros estabelecem planos 
integrados relativos a medidas de controlo e 
de redução progressiva de emissões para 
substâncias prioritárias e substâncias 
perigosas prioritárias, no quadro do 
programa de medidas previsto no artigo 11º 
da Directiva 2000/60/CE. Os planos contêm 
pelo menos:
a) os resultados das investigações nos 
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termos do Artigo 4º;
b) os objectivos das substâncias incluindo 
volumes e balanços de massa;
c) as estratégias sectoriais relativas às 
principais fontes de poluição 
(nomeadamente para a indústria, 
agricultura, silvicultura, agregados, 
sistema de saúde, transportes);
d) medidas de redução de poluição difusa 
devido a perdas de substâncias de produtos;
e) medidas de substituição para substâncias 
perigosas prioritárias;
f) instrumentos incluindo medidas 
económicas nos termos do Artigo 9º da 
Directiva 2000/60/CE;
g) normas de emissão supletivas dos 
regulamentos CE em vigor;
h) medidas de informação, aconselhamento 
e formação.
2. Os planos devem ser elaborados de 
acordo com critérios transparentes e 
revistos no quadro da revisão dos 
programas de medidas. Os Estados-
Membros transmitem um relatório à 
Comissão e ao público de três em três anos 
sobre a evolução a nível da aplicação e 
sobre a forma como as medidas contribuem 
para lograr os objectivos da presente 
directiva. 

Or. en

Justificação

Assegura o cumprimento dos Artigos 10º e 16º da Directiva-Quadro sobre a água.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 100
ARTIGO 3 TER (novo)

Artigo 3º  ter
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Métodos harmonizados de controlo de 
emissões

1. A fim de assegurar o cumprimento da 
presente directiva e da Directiva 
2000/60/CE, a Comissão revê as decisões 
relevantes para efeitos do Regulamento ou 
a utilização de substâncias perigosas 
prioritárias ou respectivas emissões um ano 
após a sua inclusão no Anexo X. Tal 
aplica-se em particular: 
a) a substâncias prioritárias ou poluentes  
abrangidos pela Directiva 91/414/CEE e à 
decisão relativa à inclusão no Anexo I da 
mesma;
b) a substâncias prioritárias ou poluentes 
abrangidos pelo Regulamento (CE) nº 
1907/2006 e à Decisão relativa à inclusão 
nos Anexos XIV ou XVII do mesmo e na 
lista de candidatos (nº 1 do artigo 59º do 
Regulamento (CE) nº 1907/2006), bem 
como às decisões relativas à concessão de 
autorização (artigo 60º do Regulamento 
(CE) nº 1907/2006); caso contrário, 
cumpre propor medidas caso seja evidente 
que a PNEC é excedida.
2. Relativamente às fontes tópicas 
abrangidas pela Directiva 96/61/CE, a 
Comissão vela por que as técnicas que 
provoquem emissões ou perdas de 
substâncias perigosas prioritárias não 
possam ser consideradas melhores técnicas 
disponíveis, tal como se encontram 
definidas nessa directiva, e que os 
documentos de definição de melhores 
técnicas disponíveis sejam corrigidos. Em 
conformidade com o disposto no artigo 18º 
da Directiva 96/61/CE, a Comissão propõe 
valores-limite obrigatórios de emissões para 
todas as substâncias prioritárias ou 
poluentes emitidos por instalações IPPC 
(prevenção e controlo integrados da 
poluição).
3. A fim de contribuir para a elaboração 
dos planos descritos no artigo 3º, a 
Comissão elabora uma estratégia de 
controlo de emissões para fontes tópicas e 
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difusas até ao final de 2008.
4. Caso seja previsível que os objectivos da 
presente directiva não possam ser 
alcançados, a Comissão estabelece 
ulteriores disposições a nível da UE, em 
conformidade com o processo descrito no 
artigo 251º do Tratado CE.

Or. en

Justificação

Assegura coerência entre diferentes actos legislativos comunitários.

Alteração apresentada por Jan Mulder e Jules Maaten

Alteração 101
ARTIGO 4

Inventário de emissões, descargas e perdas Suprimido
1. Com base na informação recolhida nos 
termos dos artigos 5.° e 8.° da Directiva 
2000/60/CE e ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 166/2006, os Estados-Membros 
estabelecem um inventário de emissões, 
descargas e perdas de todas as substâncias 
prioritárias e poluentes enumerados nas 
Partes A e B do Anexo I para cada bacia 
hidrográfica ou a parte de cada bacia que 
se encontre dentro do seu território.
2. O período de referência para a medição 
das concentrações de poluentes a registar 
nos inventários referido no n.º 1 é de um 
ano no período entre 2007 e 2009.
No entanto, para substâncias prioritárias 
ou poluentes abrangidos pela Directiva 
91/414/CEE, os dados podem ser 
calculados como a média dos anos de 2007, 
2008 e 2009.
3. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão os inventários realizados nos 
termos do n.º 1 do presente artigo, 
incluindo os respectivos períodos de 
referência, juntamente com os planos de 
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gestão de bacias hidrográficas 
comunicados de acordo com o n.º 1 do 
artigo 15.° da Directiva 2000/60/CE.
4. Os Estados-Membros actualizam os seus 
inventários no âmbito das revisões das 
análises especificadas no n.º 2 do artigo 5.° 
da Directiva 2000/60/CE.
O período de referência para a inscrição 
dos valores nos inventários actualizados é o 
ano anterior ao da conclusão da análise. 
Para substâncias prioritárias ou poluentes 
abrangidos pela Directiva 91/414/CEE, os 
dados podem ser calculados como a média 
dos três anos anteriores à conclusão dessa 
análise.
Os Estados-Membros publicam os 
inventários actualizados nos seus planos de 
gestão das bacias hidrográficas 
actualizados conforme estabelecido no n.º 7 
do artigo 13.° da Directiva 2000/60/CE.
5. A Comissão verifica que as emissões, 
descargas e perdas, conforme inscritas no 
inventário, cumprem, até 2025, as 
obrigações de redução ou cessação 
estabelecidas no n.º 1, subalínea a)iv), do 
artigo 4.° da Directiva 2000/60/CE.
6. A Comissão pode, nos termos do 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
21.° da Directiva 2000/60/CE, determinar o 
método a utilizar pelos Estados-Membros 
para a elaboração dos inventários.

Or. nl

Justificação

O inventário proposto no artigo 4º já é requerido nos termos da Directiva E-PRTR e do 
artigo 5º da Directiva-quadro "Água". Esta alteração visa inscrever a presente directiva de 
modo uniforme nas definições, objectivos e disposições da Directiva-quadro "Água", a fim de 
evitar diferenças de interpretação.
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Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 102
ARTIGO 4

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

1. Os Estados-Membros asseguram que, em 
conformidade com as obrigações de 
apresentação de informações constantes do 
artigo 15º da Directiva 2000/60/CE, as 
informações pormenorizadas relativas às 
emissões sejam apresentadas para 
demonstrar uma redução progressiva de 
substâncias prioritárias e cessação de 
substâncias perigosas prioritárias 
constantes da Parte A do Anexo I para cada 
bacia hidrográfica ou a parte de cada bacia 
que se encontre dentro do seu território.

2. O período de referência para a medição 
das concentrações de poluentes a registar 
nos inventários referido no n.º 1 é de um 
ano no período entre 2007 e 2009.

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

3. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão os inventários realizados nos 
termos do n.º 1 do presente artigo, 
incluindo os respectivos períodos de 
referência, juntamente com os planos de 
gestão de bacias hidrográficas 
comunicados de acordo com o n.º 1 do 
artigo 15.° da Directiva 2000/60/CE.

4. Os Estados-Membros actualizam os seus 
inventários no âmbito das revisões das 
análises especificadas no n.º 2 do artigo 5.° 
da Directiva 2000/60/CE.

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

Os Estados-Membros publicam os 
inventários actualizados nos seus planos de 
gestão das bacias hidrográficas 
actualizados conforme estabelecido no n.º 7 
do artigo 13.° da Directiva 2000/60/CE.

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

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

Or. en

Justificação

O presente texto revisto permitiria lograr coerência com a Directiva-Quadro sobre a água, 
evitando a imposição de exigências adicionais de apresentação de relatórios que se afiguram 
desnecessárias e onerosas. Os requisitos do artigo 15º da Directiva-Quadro sobre a água 
relativos à monitorização do estado das águas de superfície afiguram-se suficientes.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 103
ARTIGO 4, NÚMERO 1

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

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

Or. en

Justificação

Importa especificar claramente que o inventário deve indicar as fontes das emissões, 
descargas e perdas de substâncias prioritárias e outros poluentes, bem como concentrações 
nos sedimentos e biota. Estas deveriam ser indicadas a bem de uma maior transparência. Em 
função das obrigações de redução ou cessação impostas aos Estados-Membros relativamente 
a substâncias prioritárias, os Estados-Membros deveriam incluir informações sobre estas 
medidas nos seus inventários.

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 104
ARTIGO 4, NÚMERO 1

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

1. Com base na informação recolhida nos 
termos dos artigos 5° e 8° da Directiva 
2000/60/CE ou noutros dados disponíveis, e 
ao abrigo do Regulamento (CE) nº 
166/2006, os Estados-Membros estabelecem 
um inventário de emissões, descargas e 
perdas de fontes originais de substâncias 
prioritárias (tanto fontes tópicas como 
difusas de poluição) enumerados nas Partes 
A e B do Anexo I para cada bacia 
hidrográfica ou a parte de cada bacia que se 
encontre dentro do seu território.

Or. fr

Justificação

A primeira parte da alteração visa acrescentar outras bases de informação para realizar o 
inventário, uma vez que os dados utilizados para o inventário adoptados em 2004 datam, na 
sua maioria, de 2002, e desde então, foram iniciados programas de obtenção de informação 
destinados a melhorar os conhecimentos.
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A segunda parte da alteração visa apoiar o princípio de prevenção da poluição, segundo o 
qual a poluição deve ser tratada na fonte, mas limita a procura de" todas" as fontes de 
origem (daí a supressão de "todas as"), a fim de encorajar a procura, pelo menos, das 
principais fontes de origem.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 105
ARTIGO 4, NÚMERO 1

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

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

Or. nl

Justificação

Os sedimentos contêm substâncias prioritárias "antigas", que foram anteriormente objecto de 
descarga e submergiram. Em consequência da turbulência causada, em primeiro lugar, pela 
navegação marítima, em segundo, pela dragagem e, em terceiro, por circunstâncias naturais 
(como tempestades e marés), estas antigas substâncias podem libertar-se e misturar-se com 
as águas de superfície. Esta alteração procura excluir estas substâncias da definição de 
"perdas", porque se trata aqui sobretudo da redistribuição destas substâncias, e não de novas 
perdas.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 106
ARTIGO 4, NÚMERO 1

1. Com base na informação recolhida nos 
termos dos artigos 5.° e 8.° da Directiva 

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

2000/60/CE e ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 166/2006, os Estados-Membros 
estabelecem um inventário de emissões, 
descargas e perdas de todas as substâncias 
prioritárias e poluentes enumerados no 
Anexo II ou nas Partes A e B do Anexo I 
para cada bacia hidrográfica ou a parte de 
cada bacia que se encontre dentro do seu 
território.

Or. en

Justificação

A presente alteração articula-se com as alterações que aditam substâncias à lista - ainda a 
avaliar pela Comissão - na sequência da lógica do texto adoptado em 2001. Os Estados-
Membros devem considerar estas substâncias nos seus inventários.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 107
ARTIGO 4, NÚMERO 1

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

1. Com base na informação recolhida nos 
termos dos artigos 5.° e 8.° da Directiva 
2000/60/CE e ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 166/2006, os Estados-Membros 
estabelecem um inventário de emissões, 
descargas e perdas de todas as substâncias 
prioritárias e poluentes enumerados nas 
Partes A e B do Anexo I para cada bacia 
hidrográfica ou a parte de cada bacia que se 
encontre dentro do seu território. As 
substâncias que observem o disposto no nº 
1 do artigo 2º estão isentas do inventário.

Or. en

Justificação

O inventário afigura-se supérfluo para as substâncias que, comprovadamente, respeitem o 
disposto no nº 1 do artigo 2º.



AM\631286PT.doc 65/143 PE 378.727v01-00

PT

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 108
ARTIGO 4, NÚMERO 2

2. O período de referência para a medição 
das concentrações de poluentes a registar 
nos inventários referido no n.º 1 é de um ano 
no período entre 2007 e 2009.

2. O período de referência para a medição 
das concentrações de poluentes a registar 
nos inventários referido no n.º 1 é de um ano 
no período entre 2007 e 2009.

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

No entanto, para substâncias prioritárias ou 
poluentes abrangidos pela Directiva 
91/414/CEE, os dados são calculados como 
a média do período de utilização.

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações 40 e 52: esta alteração clarifica que os pesticidas devem ser 
medidos ao longo do período em que são utilizados. Tal permitirá evitar que os valores 
inferiores aos observados durante o Inverno façam baixar a média, de tal modo que mesmo a 
persistência de valores elevados ao longo de vastos períodos no Verão não seja erradamente 
tida em consideração.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 109
ARTIGO 4, NÚMERO 4

4. Os Estados-Membros actualizam os seus 
inventários no âmbito das revisões das 
análises especificadas no n.º 2 do artigo 5.° 
da Directiva 2000/60/CE.

4. Os Estados-Membros actualizam os seus 
inventários no âmbito das revisões das 
análises especificadas no n.º 2 do artigo 5.° 
da Directiva 2000/60/CE.

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

O período de referência para a inscrição dos 
valores nos inventários actualizados é o ano 
anterior ao da conclusão da análise. Para 
substâncias prioritárias ou poluentes 
abrangidos pela Directiva 91/414/CEE, os 
dados são calculados como a média do 
período de utilização e, em qualquer dos 
casos, antes da conclusão dessa análise.

Os Estados-Membros publicam os 
inventários actualizados nos seus planos de 
gestão das bacias hidrográficas actualizados 

Os Estados-Membros publicam os 
inventários actualizados nos seus planos de 
gestão das bacias hidrográficas actualizados 
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conforme estabelecido no n.º 7 do artigo 13.° 
da Directiva 2000/60/CE.

conforme estabelecido no n.º 7 do artigo 13.° 
da Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações 40 e 52 e 108: esta alteração clarifica que os pesticidas 
devem ser medidos ao longo do período em que são utilizados. Tal permitirá evitar que os 
valores inferiores aos observados durante o Inverno façam baixar a média, de tal modo que 
mesmo a persistência de valores elevados ao longo de vastos períodos no Verão não seja 
erradamente tida em consideração.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 110
ARTIGO 4, NÚMERO 5

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

5. A Comissão verifica até 2012, que as 
emissões, descargas e perdas, conforme 
inscritas no inventário, cumprem 
previsivelmente até 2015, as obrigações de 
redução e cessação estabelecidas no n.º 1, 
subalínea a)iv), do artigo 4.° da Directiva 
2000/60/CE. A Comissão apresenta um 
relatório sobre esta verificação ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Se o 
relatório evidenciar que este objectivo não 
será provavelmente logrado, propõe as 
medidas comunitárias necessárias, nos 
termos do artigo 251º do Tratado CE até 
2013.

Or. en

Justificação

De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 4º da Directiva-quadro sobre a água, os Estados-
Membros aplicam as medidas necessárias nos termos dos nºs 1 e 8 do artigo 16º tendo em 
vista reduzir progressivamente ou cessar a poluição. Assim sendo, não é aceitável esperar 
mesmo até ao fim - 2025 para verificar esse cumprimento. Uma tal verificação deveria ser 
efectuada, pelo menos a meio do período aplicável, devendo ser adoptada acção comunitária 
se for patente que os objectivos propostos não serão provavelmente alcançados.
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 111
ARTIGO 4, NÚMERO 5

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

5. A Comissão verifica em 2012 se as 
emissões, descargas e perdas, conforme 
inscritas no inventário, cumprirão, até 2015, 
as obrigações de redução e cessação 
estabelecidas no nº 1, subalínea a)iv), do 
artigo 4.° da Directiva 2000/60/CE e 
apresenta os relatórios e conclusões aos 
Estados-Membros e ao Parlamento 
Europeu e propõe as medidas necessárias 
para lograr o seu cumprimento.

Or. en

Justificação

Nos termos do nº 1 do artigo 4º da Directiva-Quadro sobre a água (2000/60/CE), as 
obrigações de redução devem ser alcançadas até 2015, não sendo necessário aguardar dez 
anos até realizar a avaliação.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 112
ARTIGO 4, NÚMERO 5

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

5. A Comissão verifica que as emissões, 
descargas e perdas, conforme inscritas no 
inventário, cumprem, até 2015, as 
obrigações de redução e cessação 
estabelecidas no n.º 1, subalínea a)iv), do 
artigo 4.° da Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

Nos termos do nº 1 do artigo 4º da Directiva-Quadro sobre a água (2000/60/CE), as 
obrigações de redução devem ser alcançadas até 2015, não sendo necessário aguardar dez 
anos até realizar a avaliação.



PE 378.727v01-00 68/143 AM\631286PT.doc

PT

Alteração apresentada por Henrik Lax

Alteração 113
ARTIGO 4, NÚMERO 5

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

5. A Comissão verifica que as emissões, 
descargas e perdas, conforme inscritas no 
inventário, cumprem, até 2015, as 
obrigações de redução e cessação 
estabelecidas no n.º 1, subalínea a)iv), do 
artigo 4.° da Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

Nos termos do nº 1 do artigo 4º da Directiva-Quadro sobre a água (2000/60/CE), as 
obrigações de redução devem ser alcançadas até 2015, não sendo necessário aguardar dez 
anos até realizar a avaliação. A Comissão deve apresentar o método necessário para a 
elaboração de inventários.

Alteração apresentada por Henrik Lax

Alteração 114
ARTIGO 4, NÚMERO 6 BIS (novo)

6 bis. A Comissão estabelece, até...*, 
métodos de controlo de emissões para todas 
as fontes tópicas baseados nas melhores 
técnicas disponíveis a utilizar, enquanto 
mínimo, pelos Estados-Membros.
*Um ano após a adopção da presente 
Directiva

Or. en

Justificação

Nos termos do disposto no nº 8 do artigo 16º da Directiva 2000/60/CE, a Comissão deveria 
propor métodos de controlo de emissões de fontes tópicas até 2006. Uma vez que a Comissão 
se eximiu a fazê-lo, deve preencher este requisito, pelo menos no decorrer do próximo ano.
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 115
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 4º bis
Medidas de redução da poluição por 
substâncias prioritárias e substâncias 

perigosas prioritárias
1. A fim de alcançar os objectivos de 
redução da poluição por substâncias 
prioritárias e substâncias perigosas 
prioritárias definidas no n.º 1, subalínea 
a)iv), do artigo 4.° da Directiva 
2000/60/CE, os Estados-Membros 
garantem que o programa de medidas 
estabelecido nos termos do artigo 11º dessa 
directiva também tem em consideração 
medidas de controlo relacionadas com 
fontes de poluição tópicas e difusas, bem 
como as normas de qualidade ambiental 
estabelecidas na Directiva.
2. Os Estados-Membros determinam se é 
necessário rever a aplicação das medidas 
existentes ou introduzir novas medidas de 
redução e controlo da poluição por 
substâncias prioritárias e substâncias 
perigosas prioritárias, com base no artigo 
4º da Directiva 2000/60/CE e com o 
objectivo de alcançar os objectivos aí 
delineados.
A Comissão apresenta subsequentemente 
as medidas apropriadas a nível 
comunitário.
3. Nos casos em que uma substância 
prioritária ou uma substância perigosa 
prioritária se encontra abrangida por outra 
legislação comunitária em matéria de 
poluentes (Directiva 91/414/CEE, 
Regulamento (CE) nº 1907/2006 ou 
Directiva 96/101/CE), as disposições da 
presente Directiva terão precedência em 
relação a todas as questões que digam 
respeito à presença de poluentes na água.

Or. en
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Justificação

Devem ser tidas em consideração medidas de controlo no contexto da elaboração do 
programa de medidas. A mera definição das NQA resultaria num aperfeiçoamento dos 
sistemas de purificação sem melhoria da protecção das massas de água de superfície. Os 
controlos na fonte surtem um impacto significativo na redução de emissões, sendo que esta 
abordagem sustentável permite alcançar os objectivos da Directiva-Quadro sobre a Água.

As substâncias perigosas identificadas nos termos da presente Directiva como poluentes 
aquáticos devem estar sujeitas a controlos e medidas que permitam travar a sua 
contaminação das massas de água, mesmo se a sua utilização for autorizada ao abrigo de 
outros actos legislativos. 

Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 116
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 4º bis
Medidas de redução da poluição por 

substâncias prioritárias
1. A fim de alcançar os objectivos de 
redução da poluição por substâncias 
prioritárias definidas no n.º 1, subalínea 
a)iv), do artigo 4.° da Directiva 
2000/60/CE, os Estados-Membros 
asseguram que o programa de medidas 
elaborado nos termos do artigo 11º dessa 
Directiva também tem em consideração as 
medidas de controlo relacionadas com 
fontes de poluição tópicas e difusas, bem 
como as normas de qualidade ambiental 
definidas nessa Directiva.
Estas medidas têm em consideração o facto 
de, no caso de substâncias que ocorrem 
naturalmente ou são produzidas por 
processos naturais, a cessação ou a 
eliminação progressiva serem inviáveis 
para todas as fontes potenciais.
2. Os Estados-Membros asseguram que as 
medidas a que se referem o nº 1 sejam 
economicamente viáveis e exequíveis do 
ponto de vista técnico, tal como referido no 
nº 4 do artigo 4º da Directiva 2000/60/CE.
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3. Os Estados-Membros têm sobretudo em 
consideração as medidas existentes 
especificadas na legislação comunitária 
aplicável. 
4. Se necessário, com base no artigo 4º da 
Directiva 2000/60/CE e a fim de alcançar 
os objectivos aí definidos, os 
Estados-Membros devem determinar se é 
necessário rever a aplicação de medidas 
existentes ou introduzir novas medidas de 
redução e controlo da poluição por 
substâncias prioritárias. Em caso de 
necessidade, a Comissão apresenta as 
medidas apropriadas a nível comunitário.

Or. en

Justificação

A presente alteração reitera a importância da Directiva-Quadro da água remetendo para as 
suas disposições e põe termo a toda e qualquer confusão relativamente ao conceito de 
"economicamente viável e exequível do ponto de vista técnico".

Alteração apresentada por Jan Mulder e Jules Maaten

Alteração 117
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 4º bis
Supervisão da aplicação

Caso os valores estipulados em normas de 
qualidade ambiental sejam frequentemente 
excedidos, os Estados-Membros identificam 
a fonte e adoptam medidas eficazes, 
proporcionais e encorajadoras ao abrigo 
dos vários instrumentos existentes previstos 
na Directiva 2000/60/CE, nomeadamente 
as medidas “suplementares” a que se refere 
o nº 4 do artigo 11º e a Parte B do Anexo 
VI dessa directiva.

Or. en
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Justificação

Caso os valores fixados por normas de qualidade ambiental sejam frequentemente excedidos, 
importa adoptar medidas eficazes, proporcionais e encorajadoras. Para além dos 
instrumentos jurídicos disponíveis, cumpre também mencionar as medidas “suplementares” 
disponíveis enquanto soluções eventuais, na medida em que a aplicação de medidas mais 
voluntárias e encorajadoras surtem muitas vezes efeitos mais eficazes do que uma abordagem 
estritamente jurídica. Tal permitirá reforçar os fundamentos da Directiva e a legislação 
ambiental em geral. 

Alteração apresentada por Anne Laperrouze

Alteração 118
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 4º bis
Relatório da Comissão

No âmbito do relatório sobre a execução, 
referido no nº 1 do artigo 18 da Directiva 
2000/60/CE, a Comissão efectua uma 
avaliação formal da coerência e eficácia de 
todos os actos legislativos comunitários que 
contribuem para a boa qualidade das 
águas, tanto de forma directa como 
indirecta. Esta avaliação permitirá, se 
necessário, adaptar ou dar execução às 
acções comunitárias.

Or. fr

Justificação

Na sua proposta de directiva, a Comissão não enumerou novas medidas de controlo das 
emissões, alegando que, face aos textos em vigor ou em análise no PE e no Conselho, isso 
não era necessário. Esta situação pode evoluir. Cabe-lhe, por isso, em complemento à 
obrigação de publicar relatórios, consagrada no artigo 18º da directiva-quadro, comprovar a 
sua opção de propor ou não propor, e inclusive de adaptar.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 119
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 4º bis
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Problemas transfronteiriços
Se um Estado-Membro identificar uma 
determinada fonte de uma substância 
prioritária como relevante em termos de 
poluição e se as medidas nacionais “per se” 
não se afigurarem suficientes e o problema 
de poluição puder ser solucionado de forma 
mais eficaz a nível europeu, os Estados-
Membros podem, em conformidade com o 
artigo 12º da Directiva 2000/60/CE, 
informar a Comissão Europeia desse facto. 
Em resposta a um tal pedido, a Comissão 
Europeia deve, no prazo de um ano a 
contar da recepção da notificação, propor 
medidas comunitárias adequadas, se 
possível alicerçadas num instrumento 
legislativo existente.

Or. en

Justificação

As substâncias prioritárias transportadas através da atmosfera ou dos rios podem causar 
grandes problemas, nomeadamente a excedência das NQA nos Estados-Membros. As 
medidas nacionais nem sempre reduzem as concentrações no ambiente de forma suficiente, 
na medida em que as principais emissões se encontram num ou em vários outros Estados-
Membros. Nesse caso, os Estados-Membros devem ter a possibilidade de informar a 
Comissão (de acordo com o artigo 12º da Directiva 2000/60/CE. Deveria caber à Comissão a 
responsabilidade de levar a efeito uma investigação e propor medidas comunitárias que 
permitam fazer face ao problema.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 120
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 11 (Directiva 2000/60/CE)

Artigo 4º bis
A Directiva 2000/60/CE é alterada do 
seguinte modo:
1. O artigo 11º é substituído pelo seguinte 
texto:
"Artigo 11º
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Cada Estado-Membro assegura a criação 
para cada bacia hidrográfica ou para parte 
de uma bacia hidrográfica de uma rio 
internacional no seu território de um 
programa de medidas, tendo em conta os 
resultados das análises requeridas nos 
termos do artigo 5º e dos inventários 
elaborados de acordo com o artigo 4º da 
Directiva XX/2000/CE*, a fim de lograr os 
objectivos estabelecidos no artigo 4º. Esses 
programas de medidas podem aludir a 
medidas decorrentes da legislação adoptada 
a nível nacional e que abranja todo o 
território de um Estado-Membro. Se for 
caso disso, um Estado-Membro pode 
adoptar medidas aplicáveis a todas as 
bacias hidrográficas e/ou a partes da bacia 
hidrográfica internacional que faça parte 
do seu território.  
____________
* Referência à presente directiva 
2. A alínea e) do nº 2 do artigo 18º é 
substituída pelo seguinte texto:
"e) uma síntese de quaisquer propostas, 
medidas e estratégias de controlo 
desenvolvidas nos termos do artigo 16º ou 
outras medidas relevantes de controlo da 
poluição a nível comunitário;"
3. É aditado ao artigo 18º o seguinte nº 6:
"6. Se o relatório da Comissão evidenciar 
insuficiente aplicação da Directiva, quer no 
seu todo, quer no que diz respeito a 
disposições específicas, nomeadamente no 
que diz respeito às medidas de controlo do 
artigo 16º, a Comissão propõe medidas 
comunitárias o mais tardar em **
____________
** Dezoito meses após a publicação do 
relatório."

O Anexo X da Directiva 2000/60/CE é 
substituído pelo texto do Anexo II da 
presente directiva.

4. O Anexo X da Directiva 2000/60/CE é 
substituído pelo texto do Anexo II da 
presente directiva.

Or. en
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Justificação

É necessário inserir uma referência cruzada à nova obrigação de elaborar um inventário 
sobre medidas de controlo de poluição para substâncias prioritárias num programa de 
medidas por força da Directiva-Quadro sobre a Água. Além disso, dada a inexistência de 
medidas comunitárias de controlo da poluição nos termos da presente directiva, o relatório 
da Comissão deveria também avaliar se outros instrumentos comunitários relevantes 
permitem alcançar as medidas previstas no artigo 16º. Por fim, é necessário um mecanismo 
que permita desencadear uma acção da Comunidade se o relatório evidenciar uma aplicação 
insuficiente.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 121
ARTIGO 5, NÚMERO 1 BIS (novo)

O mais tardar em ... *, a Comissão analisa 
se qualquer substância prioritária 
constante do Anexo X da Directiva 
2000/60/CE deveria ser identificada como 
substância perigosa prioritária e apresenta 
uma proposta em conformidade.
* Doze meses na sequência de qualquer 
modificação do Anexo XIII ao 
Regulamento (CE) nº 1907/2006.

Or. en

Justificação

Os critérios de PBT (persistente, bioacumulativo e tóxico) nos termos do sistema REACH 
provaram enfermar de lacunas, na medida em que são tão rígidos que não permitem 
praticamente a identificação de qualquer substância PBT. Lamentavelmente foram aplicados 
os mesmos critérios à revisão do Anexo X da Directiva 2000/60/CE. A Comissão deveria 
apresentar uma proposta de revisão do Anexo X num período de seis meses após a alteração 
dos critérios de substâncias PBT nos termos do sistema REACH.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 122
ARTIGO 9, NÚMERO 1, PARÁGRAFO 1

1. Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 

1. Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
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cumprimento à presente directiva o mais 
tardar até [18 meses após a entrada em vigor 
da mesma]. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições, bem como 
um quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

cumprimento à presente directiva o mais 
tardar até [18 meses após a entrada em vigor 
da mesma]. Os Estados-Membros devem 
comunicar imediatamente à Comissão o 
texto das referidas disposições, bem 
fornecer como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a 
presente directiva.

Or. en

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 123
ANEXO I, PARTE A, QUADRO COLUNAS TÍTULOS 7 BIS E 7 TER (novo)

(7bis) (7ter)

NQA biota NQA sedimentos

Or. en

Justificação

De acordo com o nº 7 do artigo 16º da Directiva-Quadro sobre a Água, nos termos do qual a 
Comissão deve apresentar propostas de NQA das águas de superfície, sedimentos e biota e 
devido às alterações 4-9 ao nº 3 do artigo 2º e da alteração 11 ao nº 4, parágrafo bis (novo), 
do artigo 2º, pelo mesmo autor, o Anexo I deveria ser alterado aditando-lhe duas novas 
colunas que permitam indicar os valores das NQA em relação aos biota e aos sedimentos.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 124
ANEXO I, PARTE A, QUADRO, LINHA 16

Texto da Comissão
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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N° Nome da substância Número 
CAS

NQA-MA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-MA

Outras águas 
de superfície

NQA-CMA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-CMA22

Outras águas 
de superfície

(16) Hexaclorobenzeno 118-74-1 0,01 0,01 0,05 0,05

Alteração do Parlamento
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Nome da substância Número 

CAS
NQA-MA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-MA

Outras águas 
de superfície

NQA-CMA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-CMA22

Outras águas 
de superfície

(16) Hexaclorobenzeno 118-74-1 0,0002 0,0002 0,002 0,002

Or. en

Justificação

Reposição dos valores propostos pela DG Ambiente no âmbito de uma consulta 
inter-serviços.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 125
ANEXO I, PARTE A, QUADRO, LINHA 17

Texto da Comissão
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Nome da substância Número 

CAS
NQA-MA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-MA

Outras águas 
de superfície

NQA-CMA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-CMA
Outras águas 
de superfície

(17) Hexaclorobutadieno 87-68-3 0,1 0,1 0,6 0,6

Alteração do Parlamento
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_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Nome da substância Número 

CAS
NQA-MA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-MA

Outras águas 
de superfície

NQA-CMA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-CMA
Outras águas 
de superfície

(17) Hexaclorobutadieno 87-68-3 0,03 0,03 0,04 0,04

Or. en

Justificação

Reposição dos valores propostos pela DG Ambiente no âmbito de uma consulta 
inter-serviços.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 126
ANEXO I, PARTE A, QUADRO, LINHA 20

Texto da Comissão
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Nome da substância Número 

CAS
NQA-MA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-MA

Outras águas 
de superfície

NQA-CMA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-CMA
Outras águas 
de superfície

(20) Chumbo e compostos de 
chumbo

7439-92-1 7,2 7,2 não 
aplicável

não aplicável

Alteração do Parlamento
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Nome da substância Número 

CAS
NQA-MA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-MA

Outras águas 
de superfície

NQA-CMA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-CMA
Outras águas 
de superfície
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(20) Chumbo e compostos de 
chumbo

7439-92-1 2,1 2,1 2,8 2,8

Or. en

Justificação

Reposição dos valores propostos pela DG Ambiente no âmbito de uma consulta 
inter-serviços.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 127
ANEXO I, PARTE A, QUADRO, LINHA 23

Texto da Comissão
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N° Nome da substância Número 

CAS
NQA-MA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-MA

Outras águas 
de superfície

NQA-CMA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-CMA
Outras águas 
de superfície

(23) Níquel e compostos de 
níquel

7440-02-0 20 20 não 
aplicável

não 
aplicável

Alteração do Parlamento
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

N° Nome da substância Número 
CAS

NQA-MA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-MA

Outras águas 
de superfície

NQA-CMA
Águas de 
superfície 
interiores

NQA-CMA
Outras águas 
de superfície

(23) Níquel e compostos de 
níquel

7440-02-0 3,8 3,8 13, 6 13,6

Or. en
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Justificação

Reposição dos valores propostos pela DG Ambiente no âmbito de uma consulta 
inter-serviços.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 128
ANEXO I, PARTE A, QUADRO, LINHA 33 BIS (nova)

Alteração do Parlamento

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Nome da substância Número CAS NQA-MA NQA-MA NQA-CMA NQA-

CMA

(33bis) Cianeto livre 57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração 193. As normas propostas reflectem os dados da toxicidade em 
peixes e os valores-limite da água potável na UE (Directiva 98/83/CEE do Conselho, de 3 de 
Novembro de 1998, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano) para todos 
os tipos de cianetos.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 129
ANEXO I, PARTE A, QUADRO, LINHA 33 TER (nova)

Alteração do Parlamento

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Nome da substância Número CAS NQA-MA NQA-MA NQA-CMA NQA-CMA
(33
ter)

Compostos Perfluorados (PFC)
- - ∑=0.3 ∑=0.3
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Sulfonatos de perfluoroctano  
(PFOS)

1763-23-1

Sal de potássio 2795-39-3

Sal de amónio 29081-56-9

Sal de lítio 29457-72-5

Sal de Dietanolemina 
(DEA)

70225-39-5

Ácido Perfluorooctanóico (PFOA) 335-67-1

Perfluorooctanatos de 
amónio (APFO)

3825-26-1

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração 210. As emissões e as perdas de substâncias PFC em meio 
aquático devem cessar a longo prazo, ao passo que a proposta de norma de qualidade 
ambiental assegura que até 2015 um mero tratamento como seja a filtragem nas margens 
será suficiente para produzir água potável a partir das águas de superfície europeias, que as 
inundações não contribuam para contaminar as superfícies agrícolas e que os produtos da 
pesca sejam adequados para consumo humano.

Alteração apresentada por Dan Jørgensen

Alteração 130
ANEXO I, PARTE A, QUADRO, LEGENDA 2

Texto da Comissão

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Nome da substância Número CAS AA-EQS 

21
AA-EQS 
21

CMA-
EQS 

CMA-
EQS 

21 Norma de qualidade ambiental (NQA) expressa em valor médio anual (NQA-MA).

Alteração do Parlamento
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Nome da substância Número CAS NQA-MA NQA-MA NQA-

CMA
NQA-
CMA

21 Norma de qualidade ambiental (NQA) expressa em valor médio anual (NQA-MA). Em 
relação a substâncias prioritárias ou poluentes decorrentes de utilizações cobertas pela 
Directiva 91/414/CEE, a amostragem terá lugar durante o período de utilização.

Or. en

Justificação

Relacionada com as alterações 40, 52, 108 e 109 e destina-se a evitar uma amostragem 
desnecessária durante os meses de Inverno nos quais os pesticidas não são utilizados.

Alteração apresentada por Jan Mulder e Jules Maaten

Alteração 131
ANEXO I, PARTE C, PONTO 1

1. Colunas 4 e 5: Numa massa de água de 
superfície, a observância de uma NQA-MA 
exige que, em cada ponto de monitorização 
representativo situado na massa de água, a 
média aritmética das concentrações 
medidas em momentos diferentes do ano 
seja inferior à norma.

Suprimido

Or. nl

Justificação

Este ponto reitera o que já está estabelecido na Directiva-quadro "Água". Os artigos 2º e 4º 
desta directiva já especificam o papel das NQA no âmbito da concretização dos objectivos 
ambientais. A Directiva-quadro "Água" refere igualmente de que modo o estado das águas 
deve ser monitorizado. Além disso, a parte A do Anexo I especifica que as normas de 
qualidade ambiental são expressas num valor médio anual ou num valor de concentração 
máxima aceitável. Os nºs 1 e 2 do Anexo I, parte C, são assim supérfluos e podem ser 
suprimidos.

Alteração apresentada por Jan Mulder e Jules Maaten

Alteração 132
ANEXO I, PARTE C, PONTO 2
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2. Colunas 6 e 7: Numa massa de água de 
superfície, a observância de uma NQA-
CMA significa que a concentração medida 
não pode ser superior à norma em nenhum 
ponto de monitorização representativo 
situado na massa de água.

Suprimido

Or. nl

Justificação

Este ponto reitera o que já está estabelecido na Directiva-quadro "Água". Os artigos 2º e 4º 
desta directiva já especificam o papel das NQA no âmbito da concretização dos objectivos 
ambientais. A Directiva-quadro "Água" refere igualmente de que modo o estado das águas 
deve ser monitorizado. Além disso, a parte A do Anexo I especifica que as normas de 
qualidade ambiental são expressas num valor médio anual ou num valor de concentração 
máxima aceitável. Os nºs 1 e 2 do Anexo I, parte C, são assim supérfluos e podem ser 
suprimidos.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 133
ANEXO I, PARTE C, NÚMERO 2 BIS (NOVO)

Coluna 7 bis: Numa massa de água de 
superfície, a observância de uma NQA em 
biota significa que as concentrações 
medidas nos tecidos (em peso húmido) não 
devem exceder a norma. A monitorização 
deve ter lugar pelo menos uma vez por ano 
a menos que se justifiquem outros 
intervalos com base no conhecimento 
técnico e numa avaliação pericial. 

Or. en

Justificação

Os requisitos de monitorização constantes da Directiva-Quadro sobre a Água incluem a 
amostragem de substâncias prioritárias uma vez por mês, a menos que se justifiquem 
intervalos mais alargados com base no conhecimento técnico e em considerações de peritos. 
Uma vez que o sedimento e o biota são matrizes de acumulação, não é necessário efectuar 
amostras com tanta frequência como em meio aquático.
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 134
ANEXO I, PARTE C, NÚMERO 2 TER (novo)

2 ter. Coluna 7 ter: Numa massa de água 
de superfície, a observância de uma NQA 
nos sedimentos significa que as 
concentrações medidas no sedimento de 
superfície (peso seco) não devem exceder a 
norma. A monitorização deve ter lugar de 
três em três anos a menos que se 
justifiquem outros intervalos com base no 
conhecimento técnico e na avaliação 
pericial.

Or. en

Justificação

Os requisitos de monitorização constantes da Directiva-Quadro sobre a Água incluem a 
amostragem de substâncias prioritárias uma vez por mês, a menos que se justifiquem 
intervalos mais alargados com base no conhecimento técnico e em considerações de peritos. 
Uma vez que o sedimento e a biota são matrizes de acumulação, não é necessário efectuar 
amostras com tanta frequência como em meio aquático.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 135
ANEXO I, PARTE C, NÚMERO 3, PARÁGRAFO 1

3. Com excepção dos casos do cádmio, do 
chumbo, do mercúrio e do níquel 
(seguidamente designados "metais"), as 
Normas de Qualidade Ambiental (NQA) 
estabelecidas no presente anexo são 
expressas em concentração total na amostra 
integral de água. No caso dos metais, a 
NQA refere-se à concentração em solução, 
ou seja, na fase dissolvida de uma amostra 
de água, obtida após filtração através de 
um filtro de 0,45 µm ou por qualquer 
pré-tratamento equivalente.

3. As Normas de Qualidade Ambiental 
(NQA) estabelecidas no presente anexo são 
expressas em concentração total na amostra 
integral de água. 

Or. en
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Justificação

A biodisponibilidade de metais não é estática mas varia ao longo do tempo segundo as 
diferentes condições prevalecentes. Os peixes podem acumular grandes quantidades de metal 
que podem ter efeitos nocivos para a fertilidade e desenvolvimento de lavas. Os metais 
devem, por conseguinte, também ser expressos em concentração total para NQA. 

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 136
ANEXO I, PARTE C, NÚMERO 3, PARÁGRAFO 1

3. Com excepção dos casos do cádmio, do 
chumbo, do mercúrio e do níquel 
(seguidamente designados "metais"), as
Normas de Qualidade Ambiental (NQA) 
estabelecidas no presente anexo são 
expressas em concentração total na amostra 
integral de água. No caso dos metais, a 
NQA refere-se à concentração em solução, 
ou seja, na fase dissolvida de uma amostra 
de água, obtida após filtração através de 
um filtro de 0,45 µm ou por qualquer 
pré-tratamento equivalente.

3. As Normas de Qualidade Ambiental 
(NQA) estabelecidas no presente anexo são 
expressas em concentração total na amostra 
integral de água.

Or. en

Justificação

A sexta frase do considerando 10 e o nº 2 do artigo 2º da proposta da Comissão não são 
compatíveis com a explicitação na primeira frase do considerando 10 de que não existem, ao 
nível comunitário, informações completas e fiáveis sobre as concentrações das substâncias 
prioritárias nos biota e sedimentos: por um lado, devido à falta de dados, prescinde-se de 
estabelecer normas de qualidade para os biota e sedimentos e, por outro, as normas de 
qualidade aplicáveis às águas de superfície são, de facto, automaticamente transpostas para 
os biota e sedimentos.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 137
ANEXO I, PARTE C, NÚMERO 3, PARÁGRAFO 2

Se as concentrações de fundo naturais dos 
metais forem superiores ao valor NQA ou 
se a dureza, o pH ou outros parâmetros de 
qualidade da água afectarem a 
biodisponibilidade dos metais, os 

No caso de metais, as concentrações de 
fundo naturais e os parâmetros de qualidade 
da água relevantes (dureza, PH, carbono 
orgânico dissolvido (DOC)) que afectem a 
biodisponibilidade dos metais, devem ser 
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Estados-Membros podem tomar esse facto
em consideração ao confrontarem os 
resultados da monitorização com as NQA. 
Se assim o decidirem, é obrigatória a 
utilização dos métodos de cálculo fixados 
em conformidade com o n.º 5 do artigo 2°.

tidos em consideração ao confrontarem os 
resultados da monitorização com as NQA. 
Se o valor NQA for excedido, é obrigatória 
a utilização dos métodos de cálculo fixados 
em conformidade com o n.º 5 do artigo 2°.

Or. en

Justificação

A regulamentação da Comissão não se adequa às situações em que as concentrações de 
fundo naturais se situam pouco abaixo da norma de qualidade. Nestes casos, não seria 
adequado excluir totalmente a influência das concentrações de fundo naturais, quando essa 
influência é completamente tida em conta quando as concentrações de fundo naturais são um 
pouco superiores e, deste modo, já se aplica a correspondente norma de qualidade. Por esta 
razão, deve optar-se por uma formulação abrangente.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 138
ANEXO I, PARTE C, NÚMERO 3, PARÁGRAFO 2

Se as concentrações de fundo naturais dos 
metais forem superiores ao valor NQA ou se 
a dureza, o pH ou outros parâmetros de 
qualidade da água afectarem a 
biodisponibilidade dos metais, os Estados-
Membros podem tomar esse facto em 
consideração ao confrontarem os resultados 
da monitorização com as NQA. Se assim o 
decidirem, é obrigatória a utilização dos 
métodos de cálculo fixados em 
conformidade com o n.º 5 do artigo 2.°.

Se as concentrações de fundo naturais dos 
metais na água, biota ou sedimentos forem 
superiores ao valor NQA ou se a dureza, o 
pH ou outros parâmetros de qualidade da 
água afectarem a biodisponibilidade dos 
metais, os Estados-Membros podem tomar 
esse facto em consideração ao confrontarem 
os resultados da monitorização com as 
NQA. Se assim o decidirem, é obrigatória a 
utilização dos métodos de cálculo fixados 
em conformidade com o n.º 5 do artigo 2.°.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica que os valores NQA devem ser fixados para a matriz em que 
vivem os organismos mais sensíveis: para a água, se os organismos vivos aquáticos forem os 
mais sensíveis, para o sedimento se os organismos vivos do sedimento forem os mais 
sensíveis e para o biota se forem, por exemplo, os mamíferos ou os humanos os mais sensíveis 
através de envenenamento secundário. 
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Alteração apresentada por Riitta Myller

Alteração 139
ANEXO I, PARTE C, PONTO 3, PARÁGRAFO 2

Se as concentrações de fundo naturais dos 
metais forem superiores ao valor NQA ou
se a dureza, o pH ou outros parâmetros de 
qualidade da água afectarem a 
biodisponibilidade dos metais, os Estados-
Membros podem tomar esse facto em 
consideração ao confrontarem os resultados 
da monitorização com as NQA. Se assim o 
decidirem, é obrigatória a utilização dos 
métodos de cálculo fixados em 
conformidade com o nº 5 do artigo 2º.

As concentrações de fundo naturais dos 
metais serão acrescentadas ao valor NQA. 
Além disso, se a dureza, o pH ou outros 
parâmetros de qualidade da água afectarem a 
biodisponibilidade dos metais, os Estados-
Membros podem tomar esse facto em 
consideração ao confrontarem os resultados 
da monitorização com as NQA. Se assim o 
decidirem, é obrigatória a utilização dos 
métodos de cálculo fixados em 
conformidade com o nº 5 do artigo 2º. As 
concentrações de fundo naturais dos metais 
nas águas de superfície interiores e nas 
águas costeiras são determinadas tendo em 
conta, em particular, o solo e a erosão 
natural das bacias hidrográficas. Os 
Estados-Membros comunicam nos seus 
planos de gestão das bacias hidrográficas 
as concentrações de fundo naturais dos 
metais e o modo como as concentrações de 
fundo dos metais foram tomadas em 
consideração na avaliação dos resultados 
respeitantes às NQA.

Or. fi

Justificação

Ao nível da UE, as concentrações de fundo naturais de metais nas águas de superfície e nas 
águas costeiras variam consideravelmente de uma zona geográfica para outra. As NQA 
aplicáveis aos metais devem tomar em consideração, em relação às bacias hidrográficas, os 
metais que alcançam a água devido a características do solo e a um processo de erosão 
natural. Não se dispõe de consenso científico quanto aos procedimentos a utilizar para 
incluir as concentrações de fundo nas NQA aplicáveis aos metais. Por conseguinte, não se 
deve impor à escala da UE um método de cálculo comum juridicamente vinculativo, mas 
cabe aos Estados-Membros notificar à Comissão, no âmbito dos seus planos de gestão das 
bacias hidrográficas, o modo como as concentrações de fundo dos metais são tidas em conta 
aquando da comparação dos resultados de monitorização com as NQA.
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Alteração apresentada por Robert Sturdy

Alteração 140
ANEXO I, PARTE C, PONTO 3, PARÁGRAFO 2

Se as concentrações de fundo naturais dos 
metais forem superiores ao valor NQA ou se 
a dureza, o pH ou outros parâmetros de 
qualidade da água afectarem a 
biodisponibilidade dos metais, os Estados-
Membros podem tomar esse facto em 
consideração ao confrontarem os resultados 
da monitorização com as NQA. Se assim o 
decidirem, é obrigatória a utilização dos 
métodos de cálculo fixados em 
conformidade com o nº 5 do artigo 2°.

Se as concentrações de fundo naturais dos 
metais forem superiores ao valor NQA ou se 
a dureza, o pH ou outros parâmetros de 
qualidade da água afectarem a 
biodisponibilidade dos metais, os Estados-
Membros podem tomar esse facto em 
consideração ao confrontarem os resultados 
da monitorização com as NQA. Se assim o 
decidirem, é obrigatória a utilização das 
metodologias de cálculo fixadas em 
conformidade com o nº 5 do artigo 2°.

Or. en

Justificação

Torna o texto mais claro e assegura a coerência com a alteração 8 do relatório Laperrouze 
ao nº 5 do artigo 2º que se reporta ao segundo parágrafo do ponto 3 da Parte C do Anexo I. 
Por razões de clareza, deve ser utilizada a mesma formulação na proposta e no anexo.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 141
ANEXO II

Anexo X, linha 1 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alacloro

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária
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(1) 15972-50-8 204-110-8 Alacloro X

Or. en

Justificação

O alacloro é um pesticida cuja utilização generalizada já não é permitida na UE. O alacloro
é um agente cancerígeno e pode ser nocivo para os peixes e os organismos aquáticos. O 
alacloro deve ser identificado como substância perigosa prioritária, pois a única maneira de 
evitar os seus efeitos nefastos a longo prazo é assegurar níveis de emissões nulos.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 142
ANEXO II

Anexo X, linha 1 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alacloro

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alacloro X

Or. en

Justificação

O alacloro é um pesticida cuja utilização generalizada já não é permitida na UE. O alacloro 
é um agente cancerígeno e pode ser nocivo para os peixes e os organismos aquáticos. O 
alacloro deve ser identificado como substância perigosa prioritária, pois a única maneira de 
evitar os seus efeitos nefastos a longo prazo é assegurar níveis de emissões nulos.
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Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 143
ANEXO II

Anexo X, linha 3 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina X

Or. en

Justificação

A atrazina deixou de ser classificada como substância "perigosa" por razões de carácter 
político e não científico. A atrazina é um desregulador endócrino que suscita preocupações 
da mesma ordem das substâncias perigosas. Na sua avaliação de impacto, a Comissão 
declara que, com base no parecer dos peritos, a atrazina podia ser identificada como 
"substância perigosa prioritária", mas absteve-se de o fazer devido ao eventual impacto de 
uma decisão dessa natureza. Este facto põe em causa as disposições da Directiva-Quadro 
"Água". A atrazina deve ser identificada como substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 144
ANEXO II

Anexo X, linha 3 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão



AM\631286PT.doc 91/143 PE 378.727v01-00

PT

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina X

Or. en

Justificação

A atrazina é um pesticida cuja utilização generalizada já não é permitida, mas relativamente 
à qual diversos Estados-Membros notificaram certas "utilizações essenciais" que ainda são 
válidas – por exemplo como herbicida para o milho doce. A atrazina tem propriedades 
semelhantes às das hormonas e pode afectar a fertilidade e o crescimento dos peixes, pelo 
que deve ser identificada como substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 145
ANEXO II

Anexo X, linha 3 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina

Alteração do Parlamento
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Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina X

Or. en

Justificação

A atrazina é um pesticida cuja utilização generalizada já não é permitida, mas relativamente 
à qual diversos Estados-Membros notificaram certas "utilizações essenciais" que ainda são 
válidas – por exemplo como herbicida para o milho doce. A atrazina tem propriedades 
semelhantes às das hormonas e pode afectar a fertilidade e o crescimento dos peixes, pelo 
que deve ser identificada como substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 146
ANEXO II

Anexo X, linha 3 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina X

Or. en

Justificação

A atrazina é um pesticida classificado como substância cancerígena e mutagénica. É 
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perigosa por via de inalação e ingestão e o risco de cancro não pode ser excluído em caso de 
exposição contínua. Por conseguinte, a atrazina deve ser identificada como substância 
perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 147
ANEXO II

Anexo X, linha 12 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalato de di(2-etil-hexilo) 
(DEHP)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalato de di(2-etil-hexilo) 
(DEHP)

X

Or. en

Justificação

O DEHP é uma substância química industrial produzida em grandes quantidades que é 
utilizada quase exclusivamente para amolecer o cloreto de polivinilo (PVC). Está muito 
disseminado no ambiente e foi oficialmente classificado como substância tóxica para a 
reprodução. Segundo o comité científico da Comissão, é relativamente persistente em 
condições aérobias nos solos e sedimentos e muito persistente em condições anaeróbias. Por 
conseguinte, deve ser identificado como substância perigosa prioritária.
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Alteração apresentada por Henrik Lax e Andres Tarand

Alteração 148
ANEXO II

Anexo X, linha 12 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalato de di(2-etil-hexilo) 
(DEHP)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalato de di(2-etil-hexilo) 
(DEHP)

X

Or. en

Justificação

O DEHP é uma substância química industrial produzida em grandes quantidades e 
largamente utilizada como plastificante para amolecer o plástico, cujo registo nos termos do 
sistema de registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH) é 
obrigatório no prazo de três anos e meio. O DEHP cumpre os critérios para figurar na lista 
das substâncias sujeitas a autorização nos termos do REACH por ter efeitos nocivos sobre a 
fertilidade e o feto. Por conseguinte, representa um grave risco para os peixes e, 
consequentemente, para a saúde humana ao entrar na cadeia alimentar. Devido à sua larga 
disseminação no ambiente e às medições em zonas remotas, o DEHP deveria ser identificado 
como substância perigosa prioritária pois pode acumular-se nos sedimentos e no biota por 
ser extremamente lipofílico. O DEHP está incluído na lista de substâncias químicas para 
acção prioritária da Comissão OSPAR e no grupo prioritário da lista de substâncias nocivas 
para o meio marinho da zona do mar Báltico estabelecida pela HELCOM.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 149
ANEXO II
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Anexo X, linha 12 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalato de di(2-etil-hexilo) 
(DEHP))

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalato de di(2-etil-hexilo) 
(DEHP)

X

Or. en

Justificação

O DEHP é uma substância química industrial produzida em grandes quantidades e 
largamente utilizada como plastificante para amolecer o plástico, cujo registo nos termos do 
sistema de registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH) é 
obrigatório no prazo de três anos e meio. O DEHP cumpre os critérios para figurar na lista 
das substâncias sujeitas a autorização nos termos do REACH por ter efeitos nocivos sobre a 
fertilidade e o feto. Por conseguinte, representa um grave risco para os peixes e, 
consequentemente, para a saúde humana ao entrar na cadeia alimentar. Devido à sua larga 
disseminação no ambiente e às medições em zonas remotas, o DEHP deveria ser identificado 
como substância perigosa prioritária pois pode acumular-se nos sedimentos e no biota por 
ser extremamente lipofílico. O DEHP está incluído na lista de substâncias químicas para 
acção prioritária da Comissão OSPAR.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 150
ANEXO II

Anexo X, linha 12 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão
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Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalato de di(2-etil-hexilo) 
(DEHP)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalato de di(2-etil-hexilo) 
(DEHP)

X

Or. en

Justificação

O DEHP é uma substância química industrial produzida em grandes quantidades e 
largamente utilizada como plastificante para amolecer o plástico, cujo registo nos termos do 
sistema de registo, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH) é 
obrigatório no prazo de três anos e meio. O DEHP cumpre os critérios para figurar na lista 
das substâncias sujeitas a autorização nos termos do REACH por ter efeitos nocivos sobre a 
fertilidade e o feto. Por conseguinte, representa um grave risco para os peixes e, 
consequentemente, para a saúde humana ao entrar na cadeia alimentar. Devido à sua larga 
disseminação no ambiente e às medições em zonas remotas, o DEHP deveria ser identificado 
como substância perigosa prioritária pois pode acumular-se nos sedimentos e no biota por 
ser extremamente lipofílico. O DEHP está incluído na lista de substâncias químicas para 
acção prioritária da Comissão OSPAR. 

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 151
ANEXO II

Anexo X, linha 12 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão
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Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalato de di(2-etil-hexilo) 
(DEHP)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(12) 117-81-7 204-211-0 Ftalato de di(2-etil-hexilo) 
(DEHP)

X

Or. en

Justificação

De acordo com a avaliação do risco efectuada nos termos do Regulamento (CEE) nº  793/93 
do Conselho relativo à avaliação e controlo dos riscos ambientais associados às substâncias 
existentes, o DEHP constitui um risco para os organismos vivos existentes nos sedimentos 
porque se acumula nos sedimentos e no biota devido às suas propriedades lipofílicas. Além 
disso, o DEHP foi classificado como substância tóxica para a reprodução da categoria 2 e, 
por conseguinte, preenche os critérios para figurar na lista das substâncias sujeitas a 
autorização nos termos do REACH. Pelas razões expostas, o DEHP deve ser identificado 
como substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 152
ANEXO II

Anexo X, linha 13 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diurão
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Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diurão X

Or. en

Justificação

O diurão é um herbicida largamente utilizado, nomeadamente para limpar as vias férreas, 
relativamente ao qual a imposição de restrições à sua utilização generalizada na UE ainda 
está a ser examinada. O diurão é uma substância cancerígena e tóxica para a reprodução e 
contamina as águas subterrâneas. Pelas razões expostas, deve ser identificado como 
substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 153
ANEXO II

Anexo X, linha 13 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diurão

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diurão X

Or. en
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Justificação

O diurão é um herbicida largamente utilizado, nomeadamente para limpar as vias férreas, 
relativamente ao qual a imposição de restrições à sua utilização generalizada na UE ainda 
está a ser examinada. O diurão é uma substância cancerígena e tóxica para a reprodução e 
contamina as águas subterrâneas. Pelas razões expostas, deve ser identificado como 
substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 154
ANEXO II

Anexo X, linha 20 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(20) 7439-92-1 231-100-4 Chumbo e compostos de chumbo

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(20) 7439-92-1 231-100-4 Chumbo e compostos de chumbo X

Or. en

Justificação

O chumbo é uma substância persistente, bioacumulável nos moluscos e altamente tóxica. O 
chumbo está incluído na lista de substâncias químicas para acção prioritária da Comissão 
OSPAR e no grupo prioritário da lista de substâncias nocivas para o meio marinho da zona 
do mar Báltico estabelecida pela HELCOM. O chumbo deve ser identificado como substância 
perigosa prioritária cujas emissões e perdas devem ser progressivamente eliminadas.
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Alteração apresentada por Henrik Lax e Andres Tarand

Alteração 155
ANEXO II

Anexo X, linha 20 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(20) 7439-92-1 231-100-4 Chumbo e compostos de chumbo

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(20) 7439-92-1 231-100-4 Chumbo e compostos de chumbo X

Or. en

Justificação

Uma vez disseminado no ambiente, o chumbo permanece durante séculos nos ecossistemas, é 
uma substância bioacumulável, nomeadamente nos moluscos, e é altamente tóxico. O chumbo 
está incluído na lista de substâncias químicas para acção prioritária da Comissão OSPAR e 
no grupo prioritário da lista de substâncias nocivas para o meio marinho da zona do mar 
Báltico estabelecida pela HELCOM. O chumbo deve ser identificado como substância 
perigosa prioritária cujas emissões e perdas devem ser progressivamente eliminadas.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 156
ANEXO II

Anexo X, linha 20 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão
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Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(20) 7439-92-1 231-100-4 Chumbo e compostos de chumbo

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(20) 7439-92-1 231-100-4 Chumbo e compostos de chumbo X

Or. en

Justificação

O chumbo é uma substância persistente, bioacumulável nos moluscos e altamente tóxica. O 
chumbo está incluído na lista de substâncias químicas para acção prioritária da Comissão 
OSPAR e no grupo prioritário da lista de substâncias nocivas para o meio marinho da zona 
do mar Báltico estabelecida pela HELCOM. O chumbo deve ser identificado como substância 
perigosa prioritária cujas emissões e perdas devem ser progressivamente eliminadas.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 157
ANEXO II

Anexo X, linha 20 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(20) 7439-92-1 231-100-4 Chumbo e compostos de chumbo

Alteração do Parlamento
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Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(20) 7439-92-1 231-100-4 Chumbo e compostos de chumbo X

Or. en

Justificação

O chumbo é persistente por definição, bioacumulável nos moluscos e altamente tóxico. Na 
avaliação efectuada em 2001, a Comissão refere que o chumbo preenche os critérios para ser 
identificado como "substância perigosa prioritária", mas absteve-se de o fazer devido às 
amplas consequências socioeconómicas de uma decisão dessa natureza. Este critério não 
está previsto na Directiva-Quadro "Água" para a identificação das substâncias perigosas 
prioritárias e, por conseguinte, não é aplicável. O chumbo e compostos de chumbo devem ser 
identificados como substâncias perigosas prioritárias.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 158
ANEXO II

Anexo X, linha 20 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(20) 7439-92-1 231-100-4 Chumbo e compostos de chumbo

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(20) 7439-92-1 231-100-4 Chumbo e compostos de chumbo X

Or. en
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Justificação

O chumbo foi identificado na primeira fase como substância perigosa prioritária (documento 
de trabalho da Comissão ENV/191000/01) por ser um dos metais mais tóxicos em virtude das 
suas propriedades intrínsecas. O chumbo figura em dois acordos internacionais: no 
Protocolo relativo aos metais pesados da Convenção sobre a poluição atmosférica 
transfronteiriça a longa distância da Comissão Económica para a Europa das Nações 
Unidas (UNECE) e na lista de substâncias químicas para acção prioritária estabelecida nos 
termos da Convenção OSPAR. O chumbo preenche os critérios de classificação como 
susbtância persistente, bioacumulável e tóxica (PBT), neurotóxica e tóxica para a 
reprodução. Pelas razões expostas, o chumbo deve ser identificado como substância perigosa 
prioritária.

Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 159
ANEXO II

Anexo X, linha 22 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleno

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleno X

Or. en

Justificação

O naftaleno é uma substância química que é utilizada, nomeadamente, no fabrico de tinturas 
e pigmentos, mas também entra na composição de pesticidas. É uma substância cancerígena 
e neurotóxica, mas pode igualmente estar presente na natureza. Devido à sua toxicidade 
sobre os organismos aquáticos, mesmo em fraca concentração, deve ser identificado como 
substância perigosa prioritária.
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Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 160
ANEXO II

Anexo X, linha 22 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleno

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleno X

Or. en

Justificação

O naftaleno é uma substância química que é utilizada, nomeadamente, no fabrico de tinturas 
e pigmentos, mas também entra na composição de pesticidas. É uma substância cancerígena 
e neurotóxica, mas pode igualmente estar presente na natureza. Devido à sua toxicidade 
sobre os organismos aquáticos, mesmo em fraca concentração, deve ser identificado como 
substância perigosa prioritária. 

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 161
ANEXO II 

Anexo X, linha 25 (Directiva 2000/60/EC)

Texto da Comissão
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Número Nº CAS1 Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada como 
substância perigosa 
prioritária

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenol
140-66-9 - (p-tera-Octilfenol)

Alterações do Parlamento

Número Nº CAS1 Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada como 
substância perigosa 
prioritária

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenol X
140-66-9 - (p-tera-Octilfenol) X

Or. fr/en

Justificação

O octilfenol é uma substância química industrial relativamente barata. A sua utilização nos 
pesticidas para solubilizar os pesticidas está proibida desde 2005. Contudo, as outras 
utilizações industriais continuam a ser permitidas, não obstante o facto de o octilfenol ser 
provavelmente um desregulador do estrogéneo. O octilfenol está incluído na lista de 
substâncias químicas para acção prioritária da Comissão OSPAR. Devido à sua toxicidade 
sobre os organismos aquáticos, deve ser identificado como substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 162
ANEXO II

Anexo X, linha 25 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada como 
substância perigosa 
prioritária

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenol
140-66-9 - (p-tera-Octilfenol)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada como 
substância perigosa 
prioritária

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octilfenol X
140-66-9 - (p-tera-Octilfenol) X

Or. en
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Justificação

A maior parte das utilizações do octilfenol representa um risco potencial para a qualidade da 
água potável e do ambiente marinho e esta substância constitui provavelmente um 
desregulador do estrogéneo. Por conseguinte, o octilfenol deve ser identificado como 
substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Henrik Lax e Andres Tarand

Alteração 163
ANEXO II

Anexo X, linha 27 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenol

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenol (PCP) X

Or. en

Justificação

O pentaclorofenol (PCP) já está proibido na UE como pesticida, mas a sua utilização é 
autorizada no tratamento da madeira e em certas instalações industriais. É potencialmente 
cancerígeno para o ser humano e um desregulador endócrino. O PCP está incluído na lista 
de substâncias químicas para acção prioritária da Comissão OSPAR e no grupo prioritário 
da lista de substâncias nocivas para o meio marinho da zona do mar Báltico estabelecida 
pela HELCOM. Devido à sua toxicidade sobre os organismos aquáticos, deve ser identificado 
como substância perigosa prioritária.
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Alteração apresentada por Erna Hennicot-Schoepges

Alteração 164
ANEXO II

Anexo X, linha 27 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão
Número Nº CAS Número UE Designação da substância 

prioritária
Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenol

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenol (PCP) X

Or. en

Justificação

O pentaclorofenol (PCP) já está proibido na UE como pesticida, mas a sua utilização é 
autorizada no tratamento da madeira e em certas instalações industriais. É potencialmente 
cancerígeno para o ser humano e um desregulador endócrino. O PCP está incluído na lista 
de substâncias químicas para acção prioritária da Comissão OSPAR. Devido à sua 
toxicidade sobre os organismos aquáticos, deve ser identificado como substância perigosa 
prioritária.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 165
ANEXO II

Anexo X, linha 27 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão
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Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenol

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenol (PCP) X

Or. en

Justificação

O pentaclorofenol (PCP) já está proibido na UE como pesticida, mas a sua utilização é 
autorizada no tratamento da madeira e em certas instalações industriais. É potencialmente 
cancerígeno para o ser humano e um desregulador endócrino. O PCP está incluído na lista 
de substâncias químicas para acção prioritária da Comissão OSPAR. Devido à sua
toxicidade sobre os organismos aquáticos, deve ser identificado como substância perigosa 
prioritária.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 166
ANEXO II

Anexo X, linha 29 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina

Alteração do Parlamento
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Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina X

Or. en

Justificação

A simazina deixou de ser classificada como substância "perigosa" por razões de carácter 
político e não científico. A simazina é um desregulador endócrino que suscita preocupações 
da mesma ordem das substâncias perigosas. Na sua avaliação de impacto, a Comissão 
declara que, com base no parecer dos peritos, a simazina podia ser identificada como 
"substância perigosa prioritária", mas absteve-se de o fazer devido ao eventual impacto de 
uma decisão dessa natureza. Este facto põe em causa as disposições da Directiva-Quadro 
"Água". A simazina deve ser identificada como substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 167
ANEXO II

Anexo X, linha 29 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina X

Or. en
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Justificação

A simazina está classificada como substância cancerígena, é muito tóxica para os 
organismos aquáticos e é provavelmente um desregulador endócrino. Pelas razões expostas, 
a simazina deve ser identificada como substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 168
ANEXO II

Anexo X, linha 31 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobenzenos

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobenzenos X

Or. en

Justificação

O triclorobenzeno é provavelmente uma substância persistente e bioacumulável que foi 
classificada como tóxica, suscitando preocupações da mesma ordem das substâncias 
perigosas. Na sua avaliação de impacto, a Comissão declara que, com base no parecer dos 
peritos, o triclorobenzeno podia ser identificado como "substância perigosa prioritária", mas 
absteve-se de o fazer devido ao eventual impacto de uma decisão dessa natureza. Este facto 
põe em causa as disposições da Directiva-Quadro "Água". O triclorobenzeno deve ser 
identificado como substância perigosa prioritária.
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Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 169
ANEXO II

Anexo X, linha 31 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa
prioritária

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobenzenos

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobenzenos X

Or. en

Justificação

O triclorobenzeno preenche os critérios de classificação como susbtância persistente, 
bioacumulável e tóxica (PBT) e, de acordo com a avaliação do risco efectuada nos termos do 
Regulamento (CEE) nº 793/93 do Conselho relativo à avaliação e controlo dos riscos 
ambientais associados às substâncias existentes, são necessárias medidas de redução de 
riscos para o ambiente aquático. Foi igualmente sugerido que fossem aprofundados os 
estudos sobre os efeitos do triclorobenzeno como poluente orgânico persistente (POP). Pelas 
razões expostas, o triclorobenzeno deve ser identificado como substância perigosa 
prioritária.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 170
ANEXO II

Anexo X, linha 33 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão
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Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina X

Or. en

Justificação

A trifluralina é uma substância persistente nos solos e sedimentos e é provavelmente, de 
acordo com a opinião geral, uma substância bioacumulável e tóxica. Em conformidade com a 
definição de "substâncias perigosas" do ponto 29 do artigo 2º da Directiva-Quadro "Água", a 
trifluralina deve ser identificada como substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 171
ANEXO II

Anexo X, linha 33 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada como 
substância perigosa 
prioritária

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina

Alterações do Parlamento

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada como 
substância perigosa 
prioritária

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina X
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Or. fr

Justificação

A trifluralina é um herbicida largamente utilizado, susceptível de produzir efeitos 
cancerígenos. Em alguns países a sua utilização está a aumentar, enquanto em outros é uma 
substância proibida devido às suas propriedades PBT - pode durar mais de 100 anos - e à 
ameaça que representa para os ecossistemas, incluindo os peixes, e, consequentemente, para 
a saúde humana. A sua restrição na UE encontra-se pendente. A Comissão OSPAR incluiu a 
trifluralina na sua lista de substâncias químicas para acção prioritária. A trifluralina será 
identificada como substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 172
ANEXO II, 

Anexo X, ponto 33 (Directiva 2000/60/CE)

Texto da Comissão

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralina X

Or. en

Justificação

A trifluralina está classificada como substância PBT e foi já proibida em alguns países. 
Trata-se de uma substância altamente bioacumulável e tóxica, susceptível de produzir efeitos 
cancerígenos nas pessoas e causadora de perturbações endócrinas. A trifluralina deve ser 
identificada como substância perigosa prioritária.
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Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 173
ANEXO II

Anexo X, linha 33 bis (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento

Número Nº CAS NúmeroUE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 bis) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoato

Or. de

Justificação

Trata-se de uma preparação opacificante utilizada em exames radiográficos que é facilmente 
solúvel em água e apresenta uma persistência elevada nas massas de água. Até à data, não 
existem medidas de controlo para esta substância à escala comunitária. O amidotrizoato 
encontra-se em concentrações elevadas nos rios Reno, Danúbio e Elba, entre outros.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 174
ANEXO II

Anexo X, linha 33 ter (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 ter) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****) Esta substância prioritária está sujeita a revisão, com vista à sua possível 
identificação como "substância perigosa prioritária". A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta para a classificação definitiva desta 
substância o mais tardar 12 meses após a adopção da presente lista, e sem prejuízo do 
calendário estabelecido no artigo 16º da Directiva 2000/60/CE para as propostas da 
Comissão relativas aos controlos.
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Or. fr

Justificação

AMPA é o principal metabólito do herbicida glifosate e provém também de fontes industriais. 
Faltam dados sobre os riscos do AMPA.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 175
ANEXO II

Anexo X, ponto 33 quater (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 
quater)

25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)

(*****) Esta substância prioritária está sujeita a revisão para ser identificada como possível 
"substância perigosa prioritária". A Comissão apresentará ao Parlamento e ao Conselho uma 
proposta para a sua classificação final o mais tardar 12 meses após a data de entrada em vigor 
da presente directiva, sem prejuízo do calendário fixado no artigo 16º da Directiva 2000/60/CE 
para as propostas de controlos da Comissão.

Or. en

Justificação

O bentazon é um herbicida largamente utilizado e tem sido detectado nas águas superficiais 
em concentrações importantes. Trata-se de uma substância muito persistente e deve ser 
incluída na lista de substâncias prioritárias. A Comissão deve elaborar uma proposta 
legislativa com vista a determinar se é uma substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 176
ANEXO II

Anexo X, linha 33 quinquies (nova) (Directiva 2000/60/CE)
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Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33quin
quies)

25057-89-0 246-585-8 Bentazona (X)(*****)

(*****) Esta substância prioritária está sujeita a revisão, com vista à sua possível 
identificação como "substância perigosa prioritária". A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta para a classificação definitiva desta 
substância o mais tardar 12 meses após a adopção da presente lista, e sem prejuízo do 
calendário estabelecido no artigo 16º da Directiva 2000/60/CE para as propostas da 
Comissão relativas aos controlos.

Or. fr

Justificação

A bentazona é um herbicida utilizado em grandes quantidades e que se encontra em 
concentrações elevadas nas águas de superfície. A bentazona é muito persistente.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 177
ANEXO II

Anexo X, ponto 33 sexies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância prioritária Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 
sexies)

80-05-7 Bisfenol-A (X)(*****)

(*****) Esta substância prioritária está sujeita a revisão para ser identificada como possível 
"substância perigosa prioritária". A Comissão apresentará ao Parlamento e ao Conselho uma 
proposta para a sua classificação final o mais tardar 12 meses após a data de entrada em vigor 
da presente directiva, sem prejuízo do calendário fixado no artigo 16º da Directiva 2000/60/CE 
para as propostas de controlos da Comissão.
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Or. en

Justificação

O bisfenol-A encontra-se em concentrações relevantes em vários rios, como, por exemplo, o 
Elba, o Reno e o Danúbio. É importante que sejam adoptadas medidas de controlo à escala 
da UE contra as descargas, emissões e perdas de carbamazepina para as águas superficiais. 
Esta substância deve ser incluída na lista de substâncias prioritárias. Visto suspeitar-se de 
que o bisfenol-A possa causar perturbações endócrinas, a Comissão deve apresentar uma 
proposta legislativa com vista a determinar se é uma substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 178
ANEXO II

Anexo X, linha 33 septies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33septies) 80-05-7 201-245-8 Bisfenol A

Or. de

Justificação

Utiliza-se o Bisfenol A, por exemplo, nas resinas epóxidas (vernizes, colas).  Desde há anos 
que se encontra em concentrações elevadas nos rios Elba, Reno e Danúbio. O Bisfenol A tem 
efeitos endócrinos.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 179
ANEXO II

Anexo X, linha 33 octies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________
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Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 
octies)

92-88-6 202-200-5 4 4'-Bifenol X

Or. fr

Justificação

O 4,4'-bifenol é utilizado na formulação de produtos cosméticos de protecção solar e 
desinfectantes. Não é facilmente biodegradável, tem um potencial médio de bioacumulação 
no ambiente e causa perturbações endócrinas. Por conseguinte, deve ser identificado como 
substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 180
ANEXO II

Anexo X, ponto 33 nonies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 
nonies)

298-46-4 Carbamazepina

Or. en

Justificação

A carbamazepina é uma substância activa utilizada como antiepiléptico. Tem sido detectada 
em concentrações relevantes em vários rios, como, por exemplo, o Elba, o Reno e o Danúbio. 
A carbamazepina é altamente solúvel na água e persistente. É importante que sejam 
adoptadas medidas de controlo à escala da UE contra as descargas, emissões e perdas de 
carbamazepina para as águas superficiais. Esta substância deve ser incluída na lista de 
substâncias prioritárias.
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Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 181
ANEXO II

Anexo X, linha 33 decies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33
decies)

298-46-4 06-062-7 Carbamazepina

Or. de

Justificação

A carbamazepina é um medicamento utilizado à escala comunitária (anti-epiléptico) que 
desde há anos se encontra em concentrações elevadas nos rios Elba, Reno e Danúbio. A 
carbamazepina é facilmente solúvel em água e apresenta uma persistência elevada. Até à 
data, não existem medidas de controlo para esta substância à escala comunitária.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 182
ANEXO II

Anexo X, ponto 33 undecies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 
undecies)

23593-75-1 245-764-8 Clotrimazol X

Or. en

Justificação

O clotrimazol é um fungicida usado na medicina humana e veterinária. É uma substância que 
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imita a acção das hormonas e representa um sério risco para o ambiente. Em virtude de 
causar perturbações endócrinas, deve ser identificada como "perigosa prioritária" devido a 
suscitar "preocupações equivalentes".

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 183
ANEXO II

Anexo X, linha 33 duodecies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33duo-
decies)

23593-75-1 245-764-8 Clotrimazole X

Or. fr

Justificação

O clotrimazol é um fungicida usado na medicina humana e veterinária. É uma substância que 
imita a acção das hormonas e representa um sério risco para o ambiente. A Comissão 
OSPAR incluiu o clotrimazol na sua lista de substâncias químicas para acção prioritária. O 
clotrimazol será identificado como substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Henrik Lax e Andres Tarand

Alteração 184
ANEXO II

Anexo X, ponto 33 terdecies (novo)

Alteração do Parlamento
__________________________________



AM\631286PT.doc 121/143 PE 378.727v01-00

PT

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 
terdecies)

84-74-2 201-557-4 Ftalato de dibutilo (DBP) X

Or. en

Justificação

O DBP é um amaciador para plásticos. É altamente tóxico para os organismos aquáticos e 
está classificado como tóxico para a reprodução da categoria 2. A Comissão OSPAR incluiu 
o DBP na sua lista de substâncias químicas para acção prioritária, e esta substância figura 
entre os grupos prioritários da Comissão de Helsínquia em matéria de substâncias nocivas 
para o mar Báltico. Por conseguinte, deve ser gradualmente surprimida. O DBP será 
identificado como substância perigosa prioritária com vista a pôr cobro às emissões e 
perdas.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 185
ANEXO II

Anexo X, ponto 33 quaterdecies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 
quaterdecies)

15307-86-5 Diclofenac

Or. en

Justificação

O diclofenac é uma substância activa utilizada em medicamentos anti-reumatismais. Tem 
sido detectado em concentrações relevantes em vários rios, como, por exemplo, o Elba, o 
Reno e o Danúbio. O diclofenac é altamente solúvel na água e persistente. É importante que 
sejam adoptadas medidas de controlo à escala da UE contra as descargas, emissões e perdas 
de carbamazepina para as águas superficiais. Esta substância deve ser incluída na lista de 
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substâncias prioritárias.

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 186
ANEXO II

Anexo X, linha 33 quindecies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33
quidenci
es)

15307-86-5 239-348-5 Diclofenaco

Or. de

Justificação

O diclofenaco é um medicamento utilizado à escala comunitária (anti-reumático) que desde 
há anos se encontra em concentrações elevadas nos rios Elba, Reno e Danúbio. O 
diclofenaco é facilmente solúvel em água e apresenta uma persistência elevada. Até à data, 
não existem medidas de controlo para esta substância à escala comunitária.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 187
ANEXO II

Anexo X, linha 33 sexdecies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária
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(33sexde
cies)

115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. fr

Justificação

O dicofol é um acaricida utilizado na fruta e ao qual foram aplicadas restrições parciais na 
UE já em 1979 (Directiva 79/117/CEE). Deverá ser adoptada em 2007 uma decisão sobre a 
proibição total - que poderá pôr fim a todas as utilizações até 2010. O dicofol é neurotóxico e 
susceptível de causar perturbações endócrinas, afecta a reprodução e é tóxico. O dicofol é 
altamente tóxico para os organismos aquáticos, incluindo os peixes, como o peixe-gato, o 
peixe-guelra-azul, o vairão-de-cabeça-grande e a truta arco-íris, mas também o camarão 
Mysid, o Cyprinodon variegatus e as larvas embrionárias da ostra-americana. A Comissão 
OSPAR incluiu o dicofol na sua lista de substâncias químicas para acção prioritária. O 
dicofol será identificado como substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 188
ANEXO II

Anexo X, ponto 33 septdecies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 
septdecies )

115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. en

Justificação

O dicofol é um acaricida utilizado na fruta e ao qual foram aplicadas restrições parciais na 
UE já em 1979. O dicofol é neurotóxico e susceptível de causar perturbações endócrinas, 
afecta a reprodução e é tóxico. O dicofol deve ser identificado como substância "perigosa 
prioritária" devido a suscitar "preocupações equivalentes".

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 189
ANEXO II
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Anexo X, linha 33 octodecies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33octo-
decies)

67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)

(*****) Esta substância prioritária está sujeita a revisão, com vista à sua possível 
identificação como "substância perigosa prioritária". A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta para a classificação definitiva desta 
substância o mais tardar 12 meses após a adopção da presente lista, e sem prejuízo do 
calendário estabelecido no artigo 16º da Directiva 2000/60/CE para as propostas da 
Comissão relativas aos controlos.

Or. fr

Justificação

Há vários anos que estes dois agentes complexos são medidos em todos os rios contendo 
muitos efluentes industriais, como o Reno e o Danúbio. São muito persistentes e dificilmente 
biodegradáveis. Há uma absoluta falta de medidas de redução a nível europeu.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 190
ANEXO II

Anexo X, linha 33 novodecies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33novo
decies)

60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)

(*****) Esta substância prioritária está sujeita a revisão, com vista à sua possível 
identificação como "substância perigosa prioritária". A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta para a classificação definitiva desta 
substância o mais tardar 12 meses após a adopção da presente lista, e sem prejuízo do 
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calendário estabelecido no artigo 16º da Directiva 2000/60/CE para as propostas da 
Comissão relativas aos controlos.

Or. fr

Justificação

Há vários anos que estes dois agentes complexos são medidos em todos os rios contendo 
muitos efluentes industriais, como o Reno e o Danúbio. São muito persistentes e dificilmente 
biodegradáveis. Há uma absoluta falta de medidas de redução a nível europeu.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 191
ANEXO II

Anexo X, ponto 33 vicies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 
vicies)

637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)

(*****) Esta substância prioritária está sujeita a revisão para ser identificada como possível 
"substância perigosa prioritária". A Comissão apresentará ao Parlamento e ao Conselho uma 
proposta para a sua classificação final o mais tardar 12 meses após a data de entrada em vigor 
da presente directiva, sem prejuízo do calendário fixado no artigo 16º da Directiva 2000/60/CE 
para as propostas de controlos da Comissão.

Or. en

Justificação

O ETBE é um aditivo para carburantes. É altamente solúvel na água e persistente. Deve ser 
incluído na lista de substâncias prioritárias. A Comissão deve elaborar uma proposta 
legislativa com vista a determinar se esta substância é perigosa prioritária.
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 192
ANEXO II

Anexo X, linha 33 unvicies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33unvic
ies)

637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)

(*****) Esta substância prioritária está sujeita a revisão, com vista à sua possível 
identificação como "substância perigosa prioritária". A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta para a classificação definitiva desta 
substância o mais tardar 12 meses após a adopção da presente lista, e sem prejuízo do 
calendário estabelecido no artigo 16º da Directiva 2000/60/CE para as propostas da 
Comissão relativas aos controlos.

Or. fr

Justificação

O ETBE é um dos aditivos utilizados na formulação de carburantes/petróleo. Nos Estados 
Unidos, há já algum tempo que é proibido em certos casos. O problema é conhecido de há 
muito, uma vez que é muito solúvel em água e muito persistente.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 193
ANEXO II

Anexo X, ponto 33 duovicies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento
__________________________________

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária
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(33 
duovicies)

57-12-5 Cianeto livre 

Or. en

Justificação

O cianeto é altamente tóxico e perigoso para o ambiente e também muito tóxico para a vida 
aquática. Os sais de cianeto hidrossolúveis (cianeto de sódio) são utilizados na indústria 
mineira, especialmente para a extracção de ouro a céu aberto através da lixiviação com 
cianeto em alguns Estados-Membros. 

Em 2000, uma mina de ouro em Baia Mare, na Roménia, descarregou cianeto para o rio 
local, causando um dos maiores desastres ecológicos na Europa, no sistema fluvial 
Tisza-Danúbio. E outros acidentes têm ocorrido em todo o mundo. O cianeto de sódio deve, 
portanto, ser identificado como substância prioritária e as emissões para a água devem ser 
impedidas. 

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 194
ANEXO II

Anexo X, linha 33 tervicies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glifosate (X)(*****)
(*****) Esta substância prioritária está sujeita a revisão, com vista à sua possível 
identificação como "substância perigosa prioritária". A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta para a classificação definitiva desta 
substância o mais tardar 12 meses após a adopção da presente lista, e sem prejuízo do 
calendário estabelecido no artigo 16º da Directiva 2000/60/CE para as propostas da 
Comissão relativas aos controlos.

Or. fr

Justificação

O glifosate é um herbicida utilizado em grandes quantidades que se encontra em 
concentrações elevadas nas águas de superfície. Faltam dados sobre os riscos do glifosate.
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Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 195
ANEXO II

Anexo X, ponto 33 quatervicies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento
__________________________________

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 
quatervicies)

1222-05-5 214-946-9 HHCB X

Or. en

Justificação

O HHCB é um almíscar policíclico utilizado como fragrância de baixo custo produzida em 
volumes que excedem as 1.000 toneladas por ano na UE. Não é facilmente biodegradável, 
tem um elevado potencial de acumulação nos tecidos adiposos e é susceptível de causar 
perturbações endócrinas. Por conseguinte, deve ser gradualmente suprimido.

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 196
ANEXO II

Anexo X, linha 33 quinvicies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 
quin-
vicies)

60166-93-0 262-093-6 Iopamidol
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Or. de

Justificação

Trata-se de uma preparação opacificante utilizada em exames radiográficos que é facilmente 
solúvel em água e apresenta uma persistência elevada nas massas de água. Até à data, não 
existem medidas de controlo à escala comunitária para esta substância. O iopamidol 
encontra-se em concentrações elevadas nos rios Reno, Danúbio e Elba, entre outros.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 197
ANEXO II

Anexo X, ponto 33 sexvicies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 
sexvicies)

7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)

(*****) Esta substância prioritária está sujeita a revisão para ser identificada como possível 
"substância perigosa prioritária". A Comissão apresentará ao Parlamento e ao Conselho uma 
proposta para a sua classificação final o mais tardar 12 meses após a data de entrada em vigor 
da presente directiva, sem prejuízo do calendário fixado no artigo 16º da Directiva 2000/60/CE 
para as propostas de controlos da Comissão.

Or. en

Justificação

O mecoprop é um herbicida largamente utilizado, tem sido detectado nas águas superficiais 
em concentrações importantes e é muito persistente. Deve ser incluído na lista de substâncias 
prioritárias. A Comissão deve elaborar uma proposta legislativa com vista a determinar se 
esta substância é perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 198
ANEXO II
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Anexo X, linha 33 sexvicies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33sexvi
cies)

7085-19-0 230-386-8 Mecoprope (MCPP) (X)(*****)

(*****) Esta substância prioritária está sujeita a revisão, com vista à sua possível 
identificação como "substância perigosa prioritária". A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta para a classificação definitiva desta 
substância o mais tardar 12 meses após a adopção da presente lista, e sem prejuízo do 
calendário estabelecido no artigo 16º da Directiva 2000/60/CE para as propostas da 
Comissão relativas aos controlos.

Or. fr

Justificação

O mecoprope (MCPP) é um herbicida utilizado em grandes quantidades que se encontra em 
concentrações elevadas nas águas de superfície. O mecroprope é muito persistente.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 199
ANEXO II

Anexo X, ponto 33-A bis (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33-A 
bis)

36861-47-9 253-242-6 4-metilbenzilideno cânfora X

Or. en
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Justificação

A substância 4-metilbenzilideno cânfora é utilizada na formulação de produtos cosméticos de 
protecção solar. Não é facilmente biodegradável, tem um potencial elevado de 
bioacumulação no ambiente e causa perturbações endócrinas. Por conseguinte, deve ser 
identificada como substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 200
ANEXO II

Anexo X, linha 33 a ter (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33a ter) 36861-47-9 253-242-6 4-Methylbenzylidene camphor X

Or. fr

Justificação

A substância 4-metilbenzilideno cânfora é utilizada na formulação de produtos cosméticos de 
protecção solar. Não é facilmente biodegradável, tem um potencial elevado de 
bioacumulação no ambiente e causa perturbações endócrinas que retardam a puberdade nos 
ratos machos e afectam os órgãos reprodutores da segunda geração. Por conseguinte, deve 
ser identificada como substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 201
ANEXO II

Anexo X, ponto 33-A quater (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento
__________________________________
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Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33-A 
quater)

81-14-1 201-328-9 Cetona de almíscar X

Or. en

Justificação

A cetona de almíscar é uma fragrância utilizada na formulação de produtos cosméticos. Não 
é facilmente biodegradável, tem um potencial elevado de bioacumulação no ambiente, e o 
produto da sua decomposição causa perturbações endócrinas. Por conseguinte, deve ser 
gradualmente suprimida.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 202
ANEXO II

Anexo X, ponto 33-A quinquies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento
__________________________________

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33-A 
quinquies)

81-15-2 201-329-4 Xileno de almíscar X

Or. en

Justificação

O xileno de almíscar é uma fragrância utilizada na formulação de sabões e detergentes. Não 
é facilmente biodegradável, tem um potencial elevado de bioacumulação no ambiente, e o 
produto da sua decomposição causa perturbações endócrinas. A Comissão OSPAR incluiu o 
xileno de almíscar na sua lista de substâncias químicas para acção prioritária, e esta 
substância figura entre os grupos prioritários da Comissão de Helsínquia em matéria de 
substâncias nocivas para o Báltico. Por conseguinte, deve ser gradualmente surprimida.
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Alteração apresentada por Henrik Lax e Andres Tarand

Alteração 203
ANEXO II

Anexo X, ponto 33-A sexies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento
__________________________________

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33-A 
sexies)

81-15-2 201-329-4 Xileno de almíscar X

Or. en

Justificação

O xileno de almíscar é uma fragrância utilizada na formulação de sabões e detergentes. Não 
é facilmente biodegradável, tem um potencial elevado de bioacumulação no ambiente, e o 
produto da sua decomposição causa perturbações endócrinas. A Comissão OSPAR incluiu o 
xileno de almíscar na sua lista de substâncias químicas para acção prioritária, e esta 
substância figura entre os grupos prioritários da Comissão de Helsínquia em matéria de 
substâncias nocivas para o mar Báltico. Por conseguinte, deve ser gradualmente surprimida.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 204
ANEXO II

Anexo X, ponto 33-A septies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária
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(33-A 
septies)

1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)

(*****) Esta substância prioritária está sujeita a revisão para ser identificada como possível 
"substância perigosa prioritária". A Comissão apresentará ao Parlamento e ao Conselho uma 
proposta para a sua classificação final o mais tardar 12 meses após a data de entrada em vigor 
da presente directiva, sem prejuízo do calendário fixado no artigo 16º da Directiva 2000/60/CE 
para as propostas de controlos da Comissão.

Or. en

Justificação

O éter metilterbutílico (MTBE) é um aditivo para carburantes. É altamente solúvel na água e 
persistente. Deve ser incluído na lista de substâncias prioritárias. A Comissão deve elaborar 
uma proposta legislativa com vista a determinar se esta substância é perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 205
ANEXO II

Anexo X, linha 33 a octies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33a 
octies)

1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)

(*****) Esta substância prioritária está sujeita a revisão, com vista à sua possível 
identificação como "substância perigosa prioritária". A Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta para a classificação definitiva desta 
substância o mais tardar 12 meses após a adopção da presente lista, e sem prejuízo do 
calendário estabelecido no artigo 16º da Directiva 2000/60/CE para as propostas da 
Comissão relativas aos controlos.

Or. fr

Justificação

O MTBE é um dos aditivos utilizados na formulação de carburantes/petróleo. Nos Estados 
Unidos, há já algum tempo que é proibido em certos casos. O problema é conhecido de há 



AM\631286PT.doc 135/143 PE 378.727v01-00

PT

muito, uma vez que é muito solúvel em água e muito persistente.

Alteração apresentada por Christa Klaß

Alteração 206
ANEXO II

Anexo X, linha 33 a nonies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33a 
nonies)

81-04-9 201-317-9 Naftaleno-1,5-dissulfonato

Or. de

Justificação

Esta substância pertence ao grupo dos ácidos sulfónicos orgânicos, utilizados em processos 
de síntese na indústria química. O Naftaleno-1,5-dissulfonato apresenta uma persistência 
elevada e desde há anos que se encontra em concentrações elevadas nos rios Elba, Reno e 
Danúbio.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 207
ANEXO II

Anexo X, ponto 33-A decies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33-A 
decies)

5466-77-3 226-775-7 Octil-metoxinamato X
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Or. en

Justificação

O octil-metoxinamato é utilizado na formulação de produtos cosméticos de protecção solar e 
produzido na Europa em grandes quantidades - cerca de 5.000 toneladas por ano. Não é 
facilmente biodegradável, tem um potencial elevado de bioacumulação no ambiente e é 
susceptível de causar perturbações endócrinas. Por conseguinte, deve ser identificado como 
substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 208
ANEXO II

Anexo X, linha 33 a undecies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33a 
undecies
)

5466-77-3 226-775-7 Octyl-Methoxycinnamate X

Or. fr

Justificação

O octil-metoxinamato é utilizado na formulação de produtos cosméticos de protecção solar e 
produzido na Europa em grandes quantidades - cerca de 5.000 toneladas por ano. Não é 
facilmente biodegradável, tem um potencial elevado de bioacumulação no ambiente e é 
susceptível de causar perturbações endócrinas. Por conseguinte, deve ser identificado como 
substância perigosa prioritária.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 209
ANEXO II

Anexo X, ponto 33-A duodecies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento
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Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33-A 
duodecies)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Compostos perfluorados (PFC)

Perfluorooctanossulfonatos 
(PFOS) 

Sal de potássio
Sal de amónio
Sal de lítio
Sal de dietanolamina (DEA) 

Ácido perfluorooctanóico (PFOA)
Perfluorooctanoato de 
amónio (APFO) 

X

Or. en

Justificação

As substâncias do grupo PFC decompõem-se no ambiente em PFOS ou PFOA, sendo não só 
persistentes e bioacumuláveis, mas também cancerígenas. Os PFOS e PFOA, em si, não se 
decompõem mais. Embora as utilizações industriais dos PFOS tenham recentemente sido 
restringidas na UE, os outros compostos continuam a ser utilizados. A descontaminação da 
água poluída por PFC tem custos muito elevados. A Comissão OSPAR já incluiu os PFOS na 
sua lista de substâncias químicas para acção prioritária. O grupo PFC, na sua totalidade, 
deve ser classificado como "substâncias perigosas prioritárias" na água.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 210
ANEXO II

Anexo X, ponto 33-A terdecies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância prioritária Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária
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(33-A 
terdecies)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Compostos perfluorados (PFC)

Perfluorooctanossulfonatos 
(PFOS) 

Sal de potássio
Sal de amónio
Sal de lítio
Sal de dietanolamina (DEA)

Ácido perfluorooctanóico (PFOA)
Perfluorooctanoato de amónio 
(APFO) 

X

Or. en

Justificação

As substâncias do grupo PFC decompõem-se no ambiente em PFOS ou PFOA, sendo não só 
persistentes e bioacumuláveis, mas também cancerígenas. Os PFOS e PFOA, em si, não se 
decompõem mais. Embora as utilizações industriais dos PFOS tenham recentemente sido 
restringidas na UE, os outros compostos continuam a ser utilizados. A descontaminação da 
água poluída por PFC tem custos muito elevados. A Comissão OSPAR já incluiu os PFOS na 
sua lista de substâncias químicas para acção prioritária. Este grupo, na sua totalidade, deve 
ser classificado como "substâncias perigosas prioritárias" na água.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 211
ANEXO II

Anexo X, ponto 33-A quaterdecies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33-A 
quaterdecies)

não 
aplicável

não aplicável Perfluorooctanossulfonatos X

Or. en
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Justificação

A Comissão Científica para a Saúde e os Riscos Ambientais (SCHER) da Comissão concluiu 
que os perfluorooctanossulfonatos (PFOS) são muito persistentes, bioacumulativos e tóxicos. 
Embora a maior parte das utilizações esteja sujeita a uma supressão gradual em 2008, 
algumas utilizações bastante problemáticas continuam a ser permitidas por agora 
(cromagem). Além disso, há grandes quantidades de PFOS em "stock" (especialmente 
espumas contra incêndios), e foi concedido um período de graça de 42 meses para a sua 
utilização. É importante classificar os PFOS como substâncias perigosas prioritárias para 
proteger as águas superficiais desta substância.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 212
ANEXO II

Anexo X, ponto 33-A quindecies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33-A 
quindecies)

não aplicável não aplicável Ácido perfluorooctanóico e 
respectivos compostos

X

Or. en

Justificação

O ácido perfluorooctanóico (PFOA) e os respectivos compostos poderão ter um perfil de 
risco semelhante ao dos PFOS (muito persistentes, bioacumulativos e tóxicos). O PFOA já 
deu origem a uma poluição significativa das águas superficiais. É importante classificar os 
PFOS como substâncias perigosas prioritárias para proteger as águas superficiais destas 
substâncias.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 213
ANEXO II

Anexo X, linha 33 a sexdecies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
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__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33a 
sexdecies
)

1763-23-1 217-179-8 PFOS X

Or. fr

Justificação

Os PFOS (perfluorooctanossulfonatos) são carcinogéneos persistentes e bioacumulativos 
cujas utilizações industriais foram recentemente restringidas na UE. A poluição da água e, 
consequentemente, das lamas, dos solos e novamente da água acarreta custos de 
descontaminação elevados. A Comissão OSPAR incluiu os PFOS na sua lista de substâncias 
químicas para acção prioritária. Os PFOS serão identificados como substâncias perigosas 
prioritárias.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 214
ANEXO II

Anexo X, ponto 33-A septdecies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33-A 
septdecies)

124495-18-7 -- Quinoxifena (5,7-dicloro-4-
(pfluorofenoxi)-quinolina)

X

Or. en

Justificação

A quinoxifena é um fungicida utilizado em culturas extensivas praticadas em regime de 
rotação de culturas. Uma vez que preenche os critérios aplicáveis aos poluentes orgânicos 
persistentes (POP), a quinoxifena deve ser identificada como substância perigosa prioritária.
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 215
ANEXO II

Anexo X, linha 33 a octodecies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33a 
octodeci
es)

124495-18-7 -- Quinoxifena (5,7-dicloro-4-(p-
fluorofenoxi) quinolina)

X

Or. fr

Justificação

A quinoxifena é um fungicida utilizado em culturas extensivas praticadas em regime de 
rotação de culturas. Apesar de preencher os critérios aplicáveis aos poluentes orgânicos 
persistentes (POP), a autorização da colocação da quinoxifena no mercado da UE foi 
concedida através de uma decisão política desprovida de uma base científica sólida. Devido 
às suas propriedades POP, a quinoxifena será identificada como substância perigosa 
prioritária.

Alteração apresentada por Margrete Auken

Alteração 216
ANEXO II

Anexo X, ponto 33-A novodecies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento

Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33-A 
novodecies)

79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenol-A
(TBBP-A)

X
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Or. en

Justificação

O TBBP-A é uma substância química industrial que imita a acção das hormonas. Em virtude 
de causar perturbações endócrinas, deve ser identificada como "perigosa prioritária" devido 
a suscitar "preocupações equivalentes". 

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 217
ANEXO II

Anexo X, linha 33 a vicies (nova) (Directiva 2000/60/CE)

Alterações do Parlamento
__________________________________

Número Número CAS Número UE2 Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33a 
vicies)

79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenol A (TBBP-
A)

X

Or. fr

Justificação

O TBBP-A é uma substância química industrial que imita a acção das hormonas (causa 
perturbações endócrinas) e, portanto, representa um sério risco para os peixes, a saúde 
humana e o ambiente. A Comissão OSPAR incluiu o TBBP-A na sua lista de substâncias 
químicas para acção prioritária. O TBBP-A será identificado como substância perigosa 
prioritária.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 218
ANEXO II

Anexo X, ponto 33-A unvicies (novo) (Directiva 2000/60/CE)

Alteração do Parlamento
__________________________________
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Número Nº CAS Número UE Designação da substância 
prioritária

Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33-A 
unvicies)

21145-77-7 244-240-6 Tonalid (AHTN) X

Or. en

Justificação

O tonalid é um almíscar policíclico utilizado como fragrância de baixo custo. Não é 
facilmente biodegradável, é bioacumulável nos tecidos adiposos e é susceptível de causar 
perturbações endócrinas. Por conseguinte, deve ser gradualmente suprimido.


