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RECTIFICAÇÃO
à posição do Parlamento Europeu

aprovada em segunda leitura em 17 de Junho de 2008
tendo em vista a aprovação da Directiva 2008/.../CE do Parlamento Europeu e do Conselho 

relativa a normas de qualidade ambiental no domínio da política da água, que altera e 
subsequentemente revoga as Directivas 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 

86/280/CEE, e que altera a Directiva 2000/60/CE

P6_TA-PROV(2008)0283
(11486/6/2007-– C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

Ao abrigo do artigo 204.º-A do Regimento, a posição acima referida é rectificada como se segue:

1. É inserido o seguinte artigo:

"Artigo 8.º-A
Procedimento de comité

1. A Comissão é assistida pelo comité referido no n.º 1 do artigo 21.° da Directiva 
2000/60/CE.

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os artigos 5.º 
e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o disposto no seu artigo 8.º.

O prazo previsto no n.º 6 do artigo 5.º da Decisão 1999/468/CE é de três 
meses.

3. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os n.ºs 1 a 4 
do artigo 5.º-A e o artigo 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo-se em conta o 
disposto no seu artigo 8.º."
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2. As referências ao procedimento de comité são alteradas do seguinte modo:

a) O n.° 5 do artigo 3.° passa a ter a seguinte redacção:

"5. O ponto 3 da Parte B do Anexo I da presente directiva pode ser alterado 
pelo procedimento de regulamentação com controlo a que se refere o n.º 
3 do artigo 8.°-A da presente directiva."

b) O n.° 4 do artigo 4.° passa a ter a seguinte redacção:

"4. As orientações técnicas para a identificação das zonas de mistura são 
aprovadas pelo procedimento de regulamentação a que se refere o n.º 2 
do artigo 8.°-A da presente directiva."

c) O n.° 6 do artigo 5.° passa a ter a seguinte redacção:

"6. As orientações técnicas para o estabelecimento de inventários são 
aprovadas pelo procedimento de regulamentação a que se refere o n.º 2 
do artigo 8.°-A da presente directiva."

d) O parágrafo 2 do ponto 2 da Parte B do Anexo I passa a ter a seguinte 
redacção:

"Contudo, de acordo com o ponto 1.3.4 do Anexo V da Directiva 2000/60/CE, 
os Estados-Membros podem introduzir métodos estatísticos, tais como o 
cálculo de um percentil, destinados a garantir um nível de confiança e precisão 
aceitável para determinar a conformidade com as NQA-CMA. Se o fizerem, 
esses métodos estatísticos devem cumprir regras pormenorizadas aprovadas 
pelo procedimento de regulamentação a que se refere o n.º 2 do artigo 8.º-A da 
presente directiva."

3. No Anexo I, o segundo parágrafo do ponto 1 da Parte B passa a ter a seguinte 
redacção:

"O cálculo da média aritmética, o método analítico utilizado e, sempre que não exista 
um método analítico adequado que cumpra os critérios de desempenho mínimos, o 
método de aplicação de uma NQA devem estar de acordo com os actos de aplicação 
que aprovam especificações técnicas para a monitorização química e a qualidade dos 
resultados analíticos, nos termos da Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho."
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