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PERGUNTAS RELATIVAS À DIRECTIVA 91/261/CEE RELATIVA AO TRATAMENTO 
DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS

1. Tratamento de Águas Residuais Urbanas (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin e 
Hiltrud Breyer)

A plena aplicação da legislação no domínio da água, nomeadamente a Directiva 91/261/CEE 
relativa ao tratamento de águas residuais urbanas, constitui um pré-requisito para efeitos de 
cumprimento da directiva-quadro relativa à água (DQA). Em 2003, na UE-15, os 
Estados-Membros comunicaram que a directiva relativa ao tratamento de águas residuais 
urbanas apenas havia sido implementada em 81%. A Comissão tem vindo a intentar acções 
judiciais contra vários Estados-Membros nos últimos anos.
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A maior parte dos 12 novos Estados-Membros beneficia de períodos transitórios até 2015  
para observar a directiva em referência. Todavia, afigura-se já claro, nesta fase, que alguns 
deles manifestam relutância em cumprir as obrigações impostas por essa directiva até à data 
prevista devido à inexistência de vontade política para garantir o financiamento necessário. 
Parece que alguns destes Estados-Membros exortam mesmo à revisão da directiva em nome 
de uma “melhor regulamentação”.

Para quando prevê a Comissão a plena aplicação pela UE-15 da directiva relativa ao 
tratamento de águas residuais urbanas? Em que casos intentará a Comissão acções judiciais, 
nos termos do artigo 228.º, contra os Estados-Membros da UE-15 que, de acordo com o TJE, 
não tenham observado a directiva em apreço? Resistirá a Comissão aos apelos provenientes 
de alguns Estados-Membros para que reveja a directiva? Que medidas promoverá para 
garantir a plena aplicação da directiva na UE-12 até 2015?

2. Pergunta relativa à aplicação do artigo 5.º da Directiva 91/271/CE por parte da 
Grécia (Evangelia Tzampazi)

A Directiva 91/271/CE relativa ao tratamento de águas residuais urbanas prevê, no seu artigo 
5.º, que os Estados-Membros devem identificar as zonas sensíveis no seu território e garantir 
que as águas residuais urbanas, antes de serem lançadas em zonas sensíveis, sejam sujeitas a 
um tratamento mais rigoroso, por forma a não causar danos ao ambiente natural. Tal como 
assinalado numa comunicação da Comissão Europeia nesta matéria, foi movido um processo 
por infracção contra a Grécia em virtude da não aplicação, por parte desta última, das medidas 
para o efeito requeridas. Qual a evolução observada no contexto do processo atrás 
mencionado? Que medidas tenciona promover, a fim de assegurar a correcta aplicação da 
Directiva 91/271/CE, bem como a protecção das zonas sensíveis de um tratamento 
insuficiente das águas residuais?

PERGUNTAS RELATIVAS À DIRECTIVA-QUADRO 2006/60/CE RELATIVA À 
POLÍTICA DA ÁGUA

3. Primeira fase da aplicação da Directiva-Quadro relativa à água (Margrete Auken, 
Marie-Anne Isler-Beguin e Hiltrud Breyer)

A Comunicação da Comissão (COM(2007)0128) de 22 de Março de 2007) apresenta uma 
imagem devastadora da primeira fase da aplicação da Directiva-Quadro 2000/60/CE relativa à 
água. Nesta comunicação, a Comissão "identificou graves deficiências em 19 
Estados-Membros no que respeita à transposição dos artigos 4.º, 9.º ou 14.º", sendo que "a 
maioria dos restantes Estados-Membros não realizou uma transposição completa da DQA".

O artigo 4.º define os objectivos ambientais, o artigo 9.º reporta-se à amortização dos custos 
dos serviços hídricos e o artigo 14.º diz respeito à informação e consulta do público, 
representando, desse modo, os elementos fundamentais da DQA.

Além disso, a Comissão chegou à conclusão que, em média, mais de 60% de todas as massas 
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de água de superfície na UE se encontram em risco de não cumprirem os objectivos 
ambientais da DQA até 2015 com base em dados actuais ou não dispõe de dados suficientes 
para avaliar esse risco.

A Comissão assinala ainda que "a abordagem destes resultados negativos constituirá uma das 
prioridades máximas da Comissão".

Terão os Estados-Membros envidado as medidas adequadas para corrigir a não-conformidade 
constatada na comunicação da Comissão? Que medidas de “prioridade máxima” empreendeu 
a Comissão desde Março de 2007 para assegurar que os Estados-Membros apliquem ao mais 
breve trecho a DQA e logrem os objectivos ambientais até 2015?

4. Aplicação do n.º 7 do artigo 4.º da DQA (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin e 
Hiltrud Breyer)

Nos termos do n.º 7 do artigo 4.º da DQA, considera-se que, em determinadas condições, os 
Estados-Membros não violam o disposto na directiva em apreço mesmo quando não consigam 
estabelecer o bom estado das águas subterrâneas, o bom estado ecológico ou quando não 
conseguem evitar a deterioração do estado de uma massa de água.

Quais os Estados-Membros que transpuseram de uma forma adequada o n.º 7 do artigo 4.º? 
Considera a Comissão que os Estados-Membros que recorreram ou poderão vir a recorrer do 
presente artigo cumpriram ou cumprirão todas as condições aí estabelecidas? Que medidas 
empreenderá a Comissão contra os Estados-Membros que ainda não transpuseram o disposto
no n.º 7 do artigo 4.º ou o fizeram de forma deficiente?

5. Conformidade do financiamento comunitário de infra-estruturas com a DQA 
(Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin e Hiltrud Breyer)

De acordo com o documento da Comissão "Making the Structural and Cohesion Funds Water 
Positive" de Fevereiro de 2006, os recursos financeiros atribuídos a título destes fundos 
devem ser consentâneos com a política em matéria de recursos hídricos.

Todavia, recebemos informações relativamente ao financiamento comunitário de vários 
projectos, nomeadamente, construção de barragens, centrais hidroeléctricas que violam as 
disposições da DQA, na medida em que as condições enunciadas no nº. 7 do artigo 4º, que 
viabilizam o não-cumprimento de determinadas obrigações, não sejam satisfeitas.

Terá a Comissão conhecimento do facto de projectos de grande envergadura beneficiarem de 
fundos comunitários em violação da legislação comunitária em matéria de recursos hídricos?  
Que medidas tenciona empreender a Comissão para garantir que as despesas a título dos 
fundos estruturais e de coesão sejam consentâneas com os requisitos legais da DQA?

6. Correcção das principais deficiências (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin e 
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Hiltrud Breyer)

De acordo com a comunicação da Comissão sobre a primeira fase da aplicação da 
Directiva-Quadro relativa à água (2000/60/CE), observam-se várias deficiências relativamente 
à avaliação ecológica nacional e aos sistemas de classificação a nível do sistema nacional de 
avaliação e classificação ecológica, nomeadamente no que diz respeito ao exercício 
fundamental da intercalibração. Estas deficiências põem gravemente em causa a credibilidade 
da DQA.

Além disso, de acordo com a comunicação, as metodologias e as abordagens relativamente a 
algumas questões-chave (nomeadamente, a designação das massas de água fortemente 
modificadas, os critérios de avaliação dos riscos ou a melhoria do estado quantitativo das 
águas subterrâneas) devem ser melhoradas.

Por fim, constata-se que as lacunas e deficiências de informação a nível da análise prevista no 
artigo 5.º devem ser consideravelmente reduzidas (características da região hidrográfica, 
análise do impacto ambiental da actividade humana e análise económica da utilização da 
água).

Considera a Comissão que os Estados-Membros a) reconhecem estas deficiências e b) tomam 
medidas suficientes para as corrigir? Que medidas promoverá a Comissão para ajudar a suprir 
estas deficiências e dará início a processos por infracção enquanto parte dessas medidas?

7. Evolução dos novos Estados-Membros (Richard Seeber)

Qual a mais recente evolução da Directiva-Quadro relativa à água nos novos 
Estados-Membros? Quais os efeitos da introdução da fixação de preços nos novos 
Estados-Membros?

8. Influência das mutações demográficas (Richard Seeber)

Enfrentamos um número crescente de desafios de ordem demográfica. Que efeitos a longo 
prazo surtirá a mutação observada a nível das estruturas demográficas na futura 
implementação da Directiva-Quadro relativa à água, nomeadamente no que diz respeito à 
participação pública?
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