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Águas residuais urbanas 

Resolução do Parlameno Europeu sobre a aplicação da Directiva 91/271/CEE relativa ao 
tratamento de águas residuais urbanas (2000/2318(INI)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, 

– Tendo em conta a Directiva 91/271/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativa ao 
tratamento de águas residuais urbanas (Directiva relativa às águas residuais urbanas)1, 

– Tendo em conta a Directiva 76/160/CEE do Conselho, de 8 de Dezembro de 1975, relativa 
à qualidade das águas balneares ("Directiva relativa às águas balneares")2, 

– Tendo em conta a Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de 
Outubro de 2000, que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio da política 
da água (“Directiva-quadro relativa às águas”)3, 

– Tendo em conta a Directiva 92/43/CE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à 
preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (“Directiva relativa aos 
habitats”)4, 

– Tendo em conta a Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens (“Directiva relativa às aves”)5, 

– Tendo em conta a Directiva 80/778/CEE do Conselho de 15 de Julho de 1980, relativa à 
qualidade das águas destinadas ao consumo humano6, alterada pela Directiva 98/83/CE7, 

– Tendo em conta a Directiva 91/676/CEE do Conselho, de 12 de Dezembro de 1991, 
relativa à protecção das águas contra a poluição causada por nitratos de origem agrícola8, 

- Tendo em conta o projecto de relatório da Comissão sobre a aplicação da Directiva 
91/271/CEE, enviado ao Parlamento Europeu em finais de 2001, 

– Tendo em conta o artigo 163º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Defesa 
do Consumidor (A5-0459/2001), 

A. Considerando que a aplicação da Directiva relativa às águas residuais urbanas conduziu a 
melhorias significativas na qualidade das águas fluviais, lacustres e costeiras da Europa, 
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B. Considerando que a poluição devida à inexistência de tratamento – ou a um tratamento 
insuficiente – das águas residuais num Estado-Membro afecta a qualidade das águas 
balneares e as fontes de água potável a nível nacional, bem como a qualidade das águas de 
outros Estados-Membros, e que para alcançar os objectivos propostos na Directiva 
91/271/CEE é necessária uma acção comum a levar a cabo em todos os Estados-Membros, 

C. Considerando que o atraso no cumprimento das disposições legais, regulamentares e 
administrativas daquela directiva por parte de um Estado-Membro tem repercussões nos 
restantes, dado que deteriora o estado da qualidade das águas no seu conjunto, 

D. Considerando que existem deficiências graves na aplicação da Directiva relativa às águas 
residuais urbanas devido ao facto de alguns Estados-Membros não terem aplicado a 
referida directiva, adoptada há mais de dez anos, apesar de constituir uma pedra basilar da 
legislação europeia relativa às águas, 

E. Considerando que a não-aplicação, por certos Estados-Membros, da Directiva relativa ao 
tratamento de águas residuais urbanas não constitui um facto isolado, uma vez que nove 
Estados-Membros foram já condenados pelo Tribunal de Justiça das Comunidades 
Europeias pela não-observância da legislação comunitária relativa à água em 42 casos 
relativos a 17 directivas diferentes, 

F. Considerando que, em 1998, eram muitas as aglomerações urbanas com um equivalente de 
população superior a 150 000 habitantes que descarregavam todas as suas águas residuais 
no meio ambiente sem qualquer tratamento, e que um número excessivamente elevado de 
aglomerações urbanas descarregavam a maior parte das suas águas residuais com um 
tratamento insuficiente ou inadequado, 

G. Considerando que mais de cem grandes aglomerações urbanas não forneceram à Comissão 
informações completas, 

H. Considerando que vários Estados-Membros agiram de forma restritiva e morosa em 
matéria de identificação de zonas sensíveis e não tiveram em conta o facto de que as águas 
residuais se deslocam e contribuem para o aumento do nível de poluição a jusante, o que 
faz com que se subestime o impacto das águas residuais e os objectivos de tratamento 
necessários para o minimizar, 

I. Considerando que a maioria dos Estados-Membros trabalharam com lentidão no momento 
de prestar à Comissão informações sobre a aplicação da referida directiva, enquanto que 
alguns Estados-Membros não forneceram dados ou forneceram dados insuficientes à 
Comissão sobre a situação existente nos respectivos territórios, tornando assim impossível 
realizar uma avaliação correcta, 

J. Considerando que o facto de os Estados-Membros não terem fornecido dados e, 
consequentemente, não terem publicado os relatórios sobre a qualidade das suas águas 
constitui uma violação do direito à informação ambiental dos cidadãos, 

K. Considerando que a Comissão do Meio Ambiente teve que trabalhar com a referida 
escassez de dados, imputável tanto à falta de agilidade dos Estados-Membros como da 
Comissão, e que essa falta de dados se repercute nas conclusões do presente relatório de 
iniciativa, 

1. Salienta a importância do calendário, juridicamente vinculativo, fixado pela Directiva 
relativa às águas residuais urbanas e destaca a importância de garantir que não aumentará o 
atraso, nalguns casos muito considerável, dos Estados-Membros na aplicação da directiva; 



salienta que a transposição das disposições da Directiva relativa às águas residuais urbanas 
para o direito nacional e a continuidade da sua aplicação na prática é da competência dos 
Estados-Membros; 

2. Salienta que vários Estados-Membros agiram de forma restritiva e morosa em matéria de 
identificação de zonas sensíveis, subestimando o impacto das águas residuais e os 
objectivos de tratamento necessários para o minimizar, conforme estabelecido na directiva; 

3. Exorta a Comissão a admoestar prontamente os Estados-Membros que não cumpram  a 
obrigação que lhes incumbe em matéria de transmissão de informações e a zelar por que as 
informações em causa sejam atempadamente transmitidas à Comissão; 

4. Insta a Comissão a instaurar processos por infracção nos casos em que não tenham sido 
respeitados ou se tenham omitido os critérios de identificação de zonas sensíveis e a zelar 
por que se recorra às vias legais adequadas em caso de não-comunicação de informações 
por parte dos Estados-Membros; 

5. Solicita aos Estados-Membros que ainda não tenham identificado as suas zonas sensíveis 
que forneçam sem demora à Comissão informações completas sobre a aplicação da 
directiva, de forma a tornar possível fazer uma avaliação global da situação na 
Comunidade; 

6. Solicita à Comissão que apresente no mais breve trecho um novo balanço da aplicação da 
Directiva pelos Estados-Membros no que se refere ao terceiro prazo, também já expirado e 
que ainda não foi objecto de análise; no que respeita ao primeiro relatório, solicita à 
Comissão que desenvolva esforços suplementares para completar e actualizar os dados 
apresentados; 

7. Considera escandaloso que o cumprimento pelos Estados-Membros das obrigações que 
lhes cabem em matéria de transmissão de informações seja, regra geral, de tal modo 
deficiente que nem mesmo em 2001 foi possível verificar a observância do primeiro prazo 
– data limite: finais de 1998 –, e exorta os Estados-Membros retardatários ao cumprimento 
imediato de todas as obrigações que, por força da directiva em causa, lhes incumbem em 
matéria de informações, sobretudo porque também o prazo respeitante à segunda fase - 
finais de 2000 -  expirou entretanto, não existindo ainda quaisquer informações úteis sobre 
a matéria; 

8. Solicita à Comissão que continue a utilizar, sem hesitações, os recursos legais adequados 
de que dispõe para impor e garantir a correcta aplicação da Directiva relativa às águas 
residuais urbanas, e que acompanhe a evolução da situação sempre que detectar uma 
infracção às obrigações dos Estados-Membros; 

9. Solicita à Comissão que divulgue, de forma clara e compreensível, os processos em curso 
junto do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, organizados país por país e, 
também, directiva por directiva, e que disponibilize essa informação ao grande público via 
Internet, logo que a mesma se encontre disponível; 

10. Reconhece os esforços envidados pela Comissão no sentido de lograr a implementação da 
directiva e de, contrariamente ao ocorrido no passado, impor de facto a respectiva 
aplicação;  

11. Toma nota da iniciativa da Comissão de vincular a concessão de ajuda financeira ao 
cumprimento rigoroso da Directiva relativa às águas residuais urbanas; salienta, todavia, 
que tal iniciativa não deve colidir com a protecção do ambiente, comprometendo os 



investimentos necessários à realização desse objectivo e penalizando assim as 
colectividades interessadas; 

12. Insta a Comissão a disponibilizar um maior número de recursos internos para efeitos de 
aplicação da directiva; 

13. Congratula-se com a iniciativa da Comissão de organizar um seminário para transmitir os 
melhores e os piores resultados registados na aplicação da Directiva relativa às águas 
residuais urbanas; considera que este seminário poderia servir de exemplo para delimitar os 
problemas e melhorar a aplicação de determinadas directivas relativas ao ambiente; exorta, 
por conseguinte, a Comissão a organizar, conjuntamente com o Parlamento Europeu e 
numa base regular, outros seminários sobre directivas cuja aplicação não seja satisfatória; 

14. Insta a Comissão a, com o apoio da Agência Europeia do Ambiente, melhorar a recolha de 
dados e de informação sobre as pressões, situações e tendências existentes nas diferentes 
bacias hidrográficas e a preparar avaliações e previsões sobre as melhorias ambientais nas 
mesmas em consequência da aplicação progressiva e total da directiva; solicita à Comissão 
que adopte medidas concretas tendentes a ajudar os países candidatos na implementação 
futura da directiva relativa às águas residuais urbanas; 

15. Solicita à Comissão que leve a efeito, nos Estados-Membros, um estudo aprofundado e 
pormenorizado das circunstâncias subjacentes ao elevado índice de incumprimento da 
directiva, a  fim de melhorar o conhecimento das causas exactas da situação; 

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos parlamentos dos Estados-Membros. 
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