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PR_COD_1am 
 
 

Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 
Maioria dos votos expressos 

 **I Processo de cooperação (primeira leitura) 
Maioria dos votos expressos 

 **II Processo de cooperação (segunda leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum 

 *** Parecer favorável 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE 

 ***I Processo de co-decisão (primeira leitura) 
Maioria dos votos expressos 

 ***II Processo de co-decisão (segunda leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum 

 ***III Processo de co-decisão (terceira leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum 

 
(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão) 
 

 

Alterações a textos legais 

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados. 
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
protecção das águas subterrâneas contra a poluição 
(COM(2003)0550 – C6-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Processo de co-decisão: primeira leitura) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2003)0550)1, 

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C5-0447/2003), 

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, bem 
como da Comissão da Agricultura (A6-0000/2004), 

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas; 

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão. 

Texto da Comissão 
 

Alterações do Parlamento 

Alteração 1 
Considerando 1 

(1) As águas subterrâneas são um recurso 
natural valioso, que deve, enquanto tal, ser 
protegido da poluição. 

(1) As águas subterrâneas são um recurso 
natural valioso, que deve, enquanto tal, ser 
protegido da deterioração e da poluição. 

Justificação 

A nova directiva relativa às águas subterrâneas deve retomar inteiramente a abordagem 
adoptada na Directiva-Quadro 80/68/CEE, a fim de assegurar as disposições de prevenção 
no domínio da protecção das águas subterrâneas e, dessa forma, impedir ou limitar uma 
deterioração das águas subterrâneas através de novas descargas. 
                                                 
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO. 
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(A segunda parte da justificação não se aplica à versão portuguesa) 
 

Alteração 2 
Considerando 2 bis (novo) 

 (2bis) As águas subterrâneas representam 
as reservas de água doce mais sensíveis e 
importantes da UE e, sobretudo, a 
principal fonte do abastecimento público 
de água potável. O nível de protecção 
relativamente a novas descargas, emissões 
e perdas deve, no mínimo, ser comparável 
ao das águas de superfície em bom estado 
químico. A poluição ou deterioração 
provoca frequentemente danos 
irreversíveis. 

 

Alteração 3 
Considerando 3 

(3) Para proteger o ambiente em geral e a 
saúde humana em particular, haverá que 
evitar, prevenir ou reduzir as concentrações 
de poluentes nocivos nas águas 
subterrâneas. 

(3) Para proteger o ambiente em geral e a 
saúde humana em particular, é necessário 
evitar, prevenir ou reduzir as concentrações 
nocivas de poluentes nas águas 
subterrâneas. 

 

Alteração 4 
Considerando 4 

(4) A Directiva 2000/60/CE do Conselho, 
de 23 de Outubro de 2000, que estabelece 
um quadro de acção comunitária no 
domínio da política da água, contém um 
grande número de disposições relativas à 
protecção e preservação das águas 
subterrâneas. Como previsto no artigo 17º 
dessa directiva, devem ser adoptadas 
medidas de prevenção e de controlo da 
poluição das águas subterrâneas, incluindo 
critérios para a avaliação do seu bom 
estado químico e critérios para a 
identificação de tendências significativas e 
persistentes para o aumento das 

(4) A Directiva 2000/60/CE do Conselho, 
de 23 de Outubro de 2000, que estabelece 
um quadro de acção comunitária no 
domínio da política da água, contém 
disposições determinantes relativas à 
protecção e preservação das águas 
subterrâneas. Como previsto no artigo 17º 
dessa directiva, devem ser adoptadas 
medidas de prevenção e de controlo da 
poluição das águas subterrâneas, incluindo 
critérios para a avaliação do seu bom 
estado químico e critérios para a 
identificação de tendências significativas e 
persistentes para o aumento das 
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concentrações de poluentes e para a 
definição de pontos de partida para a 
inversão dessas tendências. 

concentrações de poluentes e para a 
definição de pontos de partida para a 
inversão dessas tendências. 

Justificação 

O contexto e os antecedentes demonstram que os critérios da Directiva 2000/60/CE não 
constituem disposições regulamentares abrangentes e conclusivas para as águas 
subterrâneas. 
 

Alteração 5 
Considerando 5 

(5) Deverão desenvolver-se normas de 
qualidade, limiares e métodos de 
avaliação, para que existam critérios para a 
avaliação do estado químico das massas de 
água subterrâneas. 

(5) Deverão desenvolver-se normas de 
qualidade para as águas subterrâneas, 
bem como métodos de avaliação, para que 
existam critérios  uniformes para a 
avaliação e determinação do estado 
químico das massas de água subterrâneas. 
Na União Europeia, os requisitos 
mínimos para a protecção das águas 
subterrâneas deverão ser definidos de 
molde a evitar distorções da concorrência. 
Nos casos em que a observância das 
normas de qualidade aplicáveis às águas 
subterrâneas acarrete consideráveis 
encargos financeiros para os 
Estados-Membros, impõe-se a 
participação financeira da Comunidade 
visando a compensação de tais encargos.  

Justificação 

Os critérios aplicáveis ao bom estado químico enquanto objectivo de reabilitação até 2015 
devem, no mínimo, ser uniformes para alguns parâmetros de referência importantes e para os 
casos normais, a fim de estabelecer objectivos de reabilitação claros até 2015 e de evitar 
distorções da concorrência na UE. 
 

Alteração 6 
Considerando 5 bis (novo) 

 (5bis) Quando medidas adoptadas por 
força da presente directiva para efeitos de 
consecução dos objectivos visados  
restrinjam a normal utilização agrícola e 
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silvícola de um terreno, impõe-se 
conceder uma compensação adequada 
pelo prejuízo económico causado.  

 

Alteração 7 
Considerando 7 

(7) Por força do nº 2, terceiro travessão, do 
artigo 22º da Directiva 2000/60/CE, a 
Directiva 80/68/CEE do Conselho, de 17 
de Dezembro de 1979, relativa à protecção 
das águas subterrâneas contra a poluição 
causada por certas substâncias perigosas, 
será revogada com efeitos a partir de 22 de 
Dezembro de 2013. É necessário assegurar 
a continuidade do regime de protecção 
instaurado pela Directiva 80/68/CEE no 
que respeita quer às descargas directas quer 
às indirectas de poluentes nas águas 
subterrâneas, estabelecendo igualmente 
uma ligação com as disposições pertinentes 
da Directiva 2000/60/CE. 

(7) Por força do nº 2, terceiro travessão, do 
artigo 22º da Directiva 2000/60/CE, a 
Directiva 80/68/CEE do Conselho, de 17 
de Dezembro de 1979, relativa à protecção 
das águas subterrâneas contra a poluição 
causada por certas substâncias perigosas, 
será revogada com efeitos a partir de 22 de 
Dezembro de 2013. É necessário assegurar 
a continuidade do regime de protecção 
instaurado pela Directiva 80/68/CEE no 
que respeita quer às descargas directas quer 
às indirectas de poluentes nas águas 
subterrâneas, estabelecendo igualmente 
uma ligação com as disposições pertinentes 
da Directiva 2000/60/CE. Se for caso 
disso, essas disposições devem ser 
integradas na presente directiva, a fim de 
salvaguardar a continuidade jurídica.  

Justificação 

A presente alteração é consequência de outras, por um lado, para incorporar plenamente o 
princípio da prevenção previsto na Directiva 80/68/CE e, por outro, para clarificar o texto da 
presente directiva. 
 

Alteração 8 
Considerando 7 bis (novo) 

 (7bis) Importa, além disso, clarificar 
quais as substâncias relativamente às 
quais devem ser evitadas e limitadas as 
descargas, tendo, nesse contexto, 
particularmente em consideração os 
conhecimentos científicos existentes sobre 
as substâncias problemáticas, como sejam 
as substâncias(1) endócrinas. 
(1) cf. Resoluções do Parlamento Europeu de 20 de 
Outubro de 1998 sobre substâncias perturbadoras do 
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sistema endócrino (JO C 341 de 9.11.1998, p. 37) e de 
26 de Outubro de 2000 sobre a Comunicação da 
Comissão "Estratégia Comunitária em matéria de 
Desreguladores Endócrinos - substâncias suspeitas de 
interferir com os sistemas hormonais dos seres humanos 
e dos animais (JO C 197 de 12.7.2001, p. 409)    

Justificação 

Também aqui é necessário retomar o texto da Directiva 80/68/CEE para tornar 
suficientemente específicas - com vista à sua aplicação - sobretudo as disposições do n° 1, 
alínea b), subalínea i), do artigo 4° da Directiva 2000/60/CE e do artigo 6° da presente 
directiva. 
 

Alteração 9 
Artigo 2, nº 1 

1. “limiar”, o limite de concentração de um 
dado poluente nas águas subterrâneas, o 
qual, se for excedido, implica a 
caracterização de uma ou de várias massas 
de água subterrâneas como apresentando 
um mau estado químico;  

1. “normas de qualidade das águas 
subterrâneas”, os valores de concentração 
de um dado poluente nas águas 
subterrâneas, os quais, se forem excedidos, 
implicam a caracterização de uma ou de 
várias massas de água subterrâneas como 
apresentando um mau estado químico;   

Justificação 

Não devem ser introduzidos novos conceitos. Em princípio, trata-se de normas ou objectivos 
de qualidade já introduzidos no direito comunitário. 
 

Alteração 10 
Artigo 2, nº 3 

3. “descarga indirecta nas águas 
subterrâneas”, a descarga de poluentes nas 
águas subterrâneas após a sua infiltração 
no solo ou subsolo. 

3. “descarga indirecta nas águas 
subterrâneas”, a descarga, as emissões e as 
perdas desde que não constituam 
descargas directas nas águas 
subterrâneas na acepção do ponto 32 do 
artigo 2º da Directiva 2000/60/CE, mas 
possam induzir a poluição das mesmas.. 

Justificação 

Este conceito está associado a três princípios fundamentais da Directiva-Quadro "Água": 

- o conceito geral de poluente constante do ponto 32 do artigo 2º, 
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- o mesmo conceito geral de poluição do meio aquático, como já definido para as águas de 
superfície (nº 6 do artigo 16º), e 

- conjuntamente com o conceito já existente de "descargas directas" nas águas subterrâneas, 
abrange efectivamente todas as fontes de risco. 
 

Alteração 11 
Artigo 2, nº 3 bis (novo) 

 3bis. "Deterioração", o ligeiro e constante 
aumento das concentrações de poluentes 
causado por factores antropogénicos 
relativamente ao 'status quo' observado 
nas águas subterrâneas. 

Justificação 

O conceito de deterioração está incluído, mas não definido, no n° 1, alínea b), subalínea i), 
do artigo 4°, o que dá azo a permanentes discussões sobre a finalidade deste número. Uma 
definição é importante também porque o conceito de poluição referido na Directiva 
2000/60/CE é utilizado de forma ambígua. Por um lado, há que entendê-lo como limiar de 
risco, na acepção da definição de "poluição" referida no artigo 2º da Directiva 2000/60/CE, 
que requer a alteração de um mau estado químico para um bom estado químico. Por outro 
lado, também é utilizado quando se alude a uma deterioração do bom estado químico, 
nomeadamente, na disposição relativa às tendências, referida no n° 1, alínea b), subalínea 
iii), do artigo 4° da Directiva 2000/60/CE. Não é necessária uma clarificação desta questão. 
 

Alteração 12 
Artigo 2, nº 3 ter (novo) 

 3ter. "Contaminação histórica", 
instalações desafectadas de eliminação de 
resíduos, bem como outros locais em que 
tenham sido tratados, armazenados ou 
depositados resíduos (depósitos antigos) e 
áreas de instalações desafectadas ou 
outras, em que tenham sido manipulados 
poluentes passíveis de constituir fontes 
pontuais de poluição do solo ou das águas 
subterrâneas e que, até à data, não se 
encontram abrangidas pela legislação 
europeia. 
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Justificação 

O conceito de contaminação histórica, seguidamente utilizado no texto para delimitar as 
zonas de risco particularmente poluídas, cujo saneamento é provável que não ocorra antes de 
2015 ou 2027, não é uniformemente interpretado nos Estados-Membros, pelo que deve ser 
definido. 
 

Alteração 13 
Artigo 3, Título 

Critérios para a avaliação do bom estado 
químico das águas subterrâneas 

Critérios para a avaliação e classificação 
do bom estado químico das massas de 
água subterrâneas 

Justificação 

O bom estado químico é determinado para uma determinada massa de águas subterrâneas. 
Trata-se, neste artigo, não só do relatório que será elaborado em 2005, mas também dos 
trabalhos a realizar posteriormente. 
 

Alteração 14 
Artigo 3, parágrafo 1 

Para efeitos da caracterização a efectuar 
nos termos do artigo 5º da Directiva 
2000/60/CE e das secções 2.1 e 2.2 do seu 
Anexo II, considerar-se-á que uma massa 
ou grupo de massas de água subterrâneas 
apresentam um bom estado químico, 
quando: 

Para efeitos da caracterização a efectuar 
nos termos do artigo 5º da Directiva 
2000/60/CE e das secções 2.1 e 2.2 do seu 
Anexo II, bem como da classificação a 
efectuar nos termos do seu artigo 8º e das 
secções  2.4.5 e 2.5 do seu Anexo V,  
considerar-se-á que uma massa ou grupo 
de massas de água subterrâneas apresentam 
um bom estado químico, quando: 

Justificação 

Referência esclarecedora aos critérios aplicáveis da Directiva 2000/60/CE. Não são as águas 
subterrâneas em geral, mas apenas as massas de água subterrâneas em situação de risco, 
referidas no artigo 5° da Directiva 2000/60/CE, que devem ser analisadas e classificadas 
como boas ou más. 

 

Alteração 15 
Artigo 3, alínea a) 
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a) no que respeita a qualquer das 
substâncias referidas na coluna 1 do Anexo 
I da presente directiva, a concentração 
medida ou prevista não ultrapasse as 
normas de qualidade estabelecidas na 
coluna 2; 

a) no que respeita a qualquer das 
substâncias referidas na coluna 1 do Anexo 
I da presente directiva, a concentração 
medida não ultrapasse as normas de 
qualidade estabelecidas na coluna 2; 

 Se, numa massa ou num grupo de massas 
de água subterrâneas, os teores naturais 
geogénicos dos poluentes forem 
superiores às normas de qualidade das 
águas subterrâneas especificadas no 
Anexo I ou a uma norma nacional 
suplementar de qualidade das águas 
subterrâneas decorrente do Anexo II,  os 
teores naturais serão considerados como 
norma de qualidade  das águas 
subterrânea . 

Justificação 

Esta frase introduz uma disposição necessária para os teores naturais nas águas 
subterrâneas - os chamados "valores do fundo geoquímico". Uma vez que os teores naturais, 
muito diversos na Europa, não podem ser tidos em conta ao estabelecer normas de 
qualidade, há que definir o que ocorre quando aqueles já ultrapassam as normas de 
qualidade. Se assim acontecer numa massa ou grupo de massas de águas subterrâneas, os 
teores naturais devem ser considerados norma de qualidade. Para impedir que sejam 
preferencialmente utilizadas ou depositadas substâncias nocivas em regiões em que os teores 
naturais são superiores às normas de qualidade, deverá aí impedir-se uma concentração 
acrescida de poluentes nas águas subterrâneas. 
 

Alteração 16 
Artigo 3, parágrafo 1 bis (novo) 

 As normas de qualidade das águas 
subterrâneas para um bom estado 
químico orientam-se pelos critérios 
toxicológicos humanos e ambientais para 
efeitos de concretização da definição de 
poluição referida no ponto 33 do artigo 2° 
da Directiva 2000/60/CE. 

Justificação 
A justificação dada pela Comissão de que não podem ser propostas quaisquer outras normas 
de qualidade para o bom estado químico das águas dada a inexistência de dados, não é 
válida, pois teria, então, de ser também válida nos Estados-Membros, uma vez que a 
Comissão se baseia nos dados por estes fornecidos.  



 

PR\545657PT.doc 13/39 PE 349.868v01-00 

 PT 

 
Na base do problema está, antes, um objectivo demasiado rigoroso para o bom estado 
químico. Este deve orientar-se pelo conceito de poluição constante da Directiva 2000/60/CE 
e das normas de qualidade dele decorrentes. Assim o prevê também o artigo 17° da Directiva 
supramencionada. Tais valores não decorrem dos valores naturais da composição de uma 
dada água subterrânea, que, consoante as condições hidrogeológicas podem de facto ser 
muito diversas, mas de um conceito de poluição no sentido da protecção contra o risco. No 
entanto, é possível deduzir valores uniformes para todos os aquíferos com base em factores 
toxicológicos humanos e ambientais.  

Para fins de protecção das águas subterrâneas assumem prioridade os critérios estabelecidos 
no artigo 6° com o rigoroso princípio da prevenção, para evitar uma deterioração da 
qualidade das águas subterrâneas através de descargas e aportes (futuros), enquanto que as 
disposições aqui referidas dizem respeito a (antigas) contaminações existentes. Neste caso, 
importa assegurar que não será necessário despender custos desproporcionados. 
 

Alteração 17 
Artigo 3, parágrafo 1 ter (novo) 

 1 ter. O cumprimento das normas basear-
se-á numa comparação com as médias 
aritméticas dos valores da monitorização 
em cada um dos pontos de amostragem da 
massa ou grupo de massas de água 
subterrâneas caracterizadas por se 
encontrarem em risco, na sequência da 
análise a efectuar nos termos do artigo 5º 
da Directiva 2000/60/CE. Os valores 
medidos em diversos pontos de 
monitorização que não respeitem as 
normas só são considerados para efeitos 
de classificação se o ponto de 
monitorização em causa, após peritagem 
nos termos do Anexo IA, for determinante 
para a poluição de toda a massa de águas 
subterrâneas ou de parte da mesma. 

Justificação 

A classificação das massas de águas subterrâneas em bom ou mau estado químico com base 
nos resultados das medições constitui um elemento central da directiva. Deve, por isso, 
regulamentar-se inequivocamente o modo como esta classificação se deve processar. O texto 
do parágrafo 1 ter figura na nota de rodapé 22 do Anexo I. Dada a sua importância, o texto 
deve ser retomado no artigo 3°. O aditamento visa clarificar que, em caso de ultrapassagem 
da norma num dado ponto de monitorização, se deve verificar se o resultado obtido é 
representativo em relação a toda a massa de águas subterrâneas. Se o ponto de  
monitorização não for representativo da massa de águas subterrâneas ou, pelo menos, de 
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parte da mesma, não será tido em conta. A classificação de uma massa de águas 
subterrâneas carece pois, sempre, de uma avaliação por peritos. 

Alteração 18 
Artigo 4, Título 

Limiares Normas de qualidade das águas 
subterrâneas estabelecidas a nível 
nacional, a nível das regiões 
hidrográficas ou a nível das massa ou 
grupo de massas de água subterrâneas 

Justificação 

Não devem, aqui, ser introduzidos novos conceitos.  
 

Alteração 19 
Artigo 4, n° 1 

1. Com base no processo de 
caracterização a cumprir nos termos do 
artigo 5º da Directiva 2000/60/CE e das 
secções 2.1 e 2.2 do seu Anexo II, em 
conformidade com o procedimento 
descrito no Anexo II da presente directiva, 
e tendo em conta os custos económicos e 
sociais, os Estados-Membros 
estabelecerão, até 22 de Dezembro de 
2005, limiares para cada um dos poluentes 
que, no seu território, tenham sido 
identificados como contribuindo para a 
caracterização das massas ou grupo de 
massas de água subterrâneas como massas 
de água em risco. Os Estados-Membros 
estabelecerão, no mínimo, limiares para 
os poluentes referidos nas partes A.1 e A.2 
do Anexo III da presente directiva. Esses 
limiares serão, nomeadamente, utilizados 
para a realização da análise do estado das 
águas subterrâneas prevista no nº 2 do 
artigo 5º da Directiva 2000/60/CE. 

1. Na medida do necessário, os 
Estados-Membros estabelecerão normas de 
qualidade suplementares aplicáveis às  
águas subterrâneas, em conformidade 
com o disposto no artigo 3º e no Anexo II, 
para cada novo poluente que, no seu 
território, tenha sido identificado como 
contribuindo decisivamente para a 
necessidade de caracterizar as massas ou 
grupo de massas de água subterrâneas 
como massas de água em risco. Estas 
normas de qualidade das águas 
subterrâneas serão, nomeadamente, 
utilizadas para a realização da análise do 
estado das águas subterrâneas prevista no 
nº 2 do artigo 5º da Directiva 2000/60/CE. 

Esses limiares podem ser estabelecidos a 
nível nacional, a nível da região 
hidrográfica ou a nível da massa ou grupo 
de massas de água subterrâneas. 

Essas normas de qualidade das águas 
subterrâneas podem ser estabelecidas a 
nível nacional, a nível da região 
hidrográfica ou a nível da massa ou grupo 
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de massas de água subterrâneas. 

Justificação 

Esta alteração surge na sequência da supressão do conceito de limiar, bem como da 
alteração dos anexos mercê da integração no Anexo I dos parâmetros aplicáveis às 
substâncias que figuram no Anexo III . Os critérios aplicáveis às normas de qualidade 
nacionais resultam já do disposto no artigo 3° e no Anexo V, secção 2.3.5, da Directiva 
2000/60/CE. 
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Alteração 20 
Artigo 4, n° 2 

2. Até 22 de Junho de 2006, o mais tardar, 
os Estados-Membros fornecerão à 
Comissão uma lista de todos os poluentes 
para os quais tenham estabelecido limiares. 
Para cada poluente da lista, os 
Estados-Membros fornecerão as 
informações previstas na parte B do Anexo 
III da presente directiva. 

2. Até 22 de Junho de 2006, o mais tardar, 
os Estados-Membros fornecerão à 
Comissão uma lista de todos os poluentes 
para os quais tenham estabelecido normas 
de qualidade das águas subterrâneas. Para 
cada poluente da lista, os 
Estados-Membros fornecerão as 
informações previstas na parte B do Anexo 
III da presente directiva. 

Justificação 

Alteração decorrente de modificação anterior. 
 

Alteração 21 
Artigo 4, n° 3 

3. Com base nas informações fornecidas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com o nº 2, a Comissão publicará um 
relatório, acompanhado, se necessário, de 
uma proposta de directiva que altere o 
Anexo I da presente directiva. 

Suprimido 

Antes de publicar o relatório e antes de 
adoptar qualquer proposta de directiva 
que altere o Anexo I da presente directiva, 
a Comissão consultará o comité referido 
no nº 5 do artigo 16º da Directiva 
2000/60/CE. 

 

Justificação 

Introdução de um novo artigo 4º bis (cláusula de revisão). 
 

Alteração 22 
Artigo 4 bis (novo) 

 Artigo 4º bis 

 4bis. Revisão da lista das normas de 
qualidade das águas subterrâneas 
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estabelecidas a nível comunitário 
 Pela primeira vez, três anos após a 

expiração do prazo a que se refere o nº 2 
do artigo 4º e, posteriormente, de seis em 
seis anos: 

 - a Comissão monitorizará a lista das 
normas de qualidade das águas 
subterrâneas estabelecidas a nível 
comunitário (Anexo I), com base, 
designadamente, nas informações 
disponibilizadas pelos Estados-Membros, 
nos termos do disposto no nº 2 do artigo 
4º, no progresso científico e técnico e num 
parecer do comité a que se refere o nº 5 do 
artigo 16º da Directiva 2000/60/CE; 

 - a Comissão elaborará um relatório de 
síntese e apresentará, se necessário, 
propostas tendentes à elaboração de uma 
directiva que altere a lista dos poluentes 
e/ou das concentrações de poluentes 
correlatas, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 251º do 
Tratado. 

Justificação 

A presente alteração visa assegurar que as listas de poluentes e as normas de qualidade 
sejam revistas a intervalos regulares e que o Parlamento Europeu seja associado ao processo 
legislativo. 
 

Alteração 23 
Artigo 5, nº 2 

2. Para as massas de água subterrâneas que 
apresentem tendências significativas e 
persistentes para o aumento das 
concentrações de poluentes, os 
Estados-Membros inverterão essas 
tendências através do programa de medidas 
referido no artigo 11º da Directiva 
2000/60/CE, com vista a reduzir 
progressivamente a poluição das águas 
subterrâneas. 

2. Para as massas de água subterrâneas que 
apresentem tendências significativas e 
persistentes para o aumento das 
concentrações de poluentes e quando estas 
concentrações ultrapassem o ponto de 
partida, os Estados-Membros inverterão 
essas tendências através do programa de 
medidas referido no artigo 11º da Directiva 
2000/60/CE, com vista a reduzir 
progressivamente e a impedir um 
agravamento da poluição das águas 
subterrâneas. 
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Justificação 

Adaptação da redacção, em conformidade com a Directiva 2000/60/CE (Directiva-Quadro 
"Água") 
 

Alteração 24 
Artigo 6, parágrafo 1 

Para além das medidas básicas previstas 
no nº 3 do artigo 11º da Directiva 
2000/60/CE, os Estados-Membros 
garantirão que o programa de medidas 
para cada região hidrográfica inclua a 
prevenção das descargas indirectas em 
águas subterrâneas de quaisquer dos 
poluentes referidos nos pontos 1 a 6 do 
Anexo VIII dessa directiva. 

Para realizar o objectivo de evitar ou 
limitar a descarga indirecta de poluentes 
nas águas subterrâneas, previsto no n° 1, 
alínea b), subalínea i), do artigo 4° da 
Directiva 2000/60/CE, os 
Estados-Membros zelarão, aquando da 
execução dos programas, nos termos do 
artigo 11° da Directiva 2000/60/CE, 
especialmente aquando da execução das 
medidas básicas referidas no n° 3, alíneas 
g) e h), do seu artigo 11°, e sem prejuízo 
dos critérios para as descargas directas, 
nos termos do n° 3, alínea j), do mesmo 
artigo, por que: 

 a) sejam impedidas as descargas 
indirectas de determinados poluentes nas 
águas subterrâneas, nos termos dos 
Anexos I e III da presente directiva e 

 b) sejam limitadas as descargas indirectas 
de outros poluentes mediante a aplicação 
das melhores práticas ambientais e o 
recurso à melhor técnica disponível, de 
modo a que a deterioração da qualidade 
das águas subterrâneas seja evitada e 
impedida, em conformidade com o 
parágrafo 2 bis do presente artigo. 

Justificação 
Especialmente no caso das descargas indirectas devem ser aplicáveis os mesmos requisitos 
que vigoram para as descargas directas ou seja, não pode autorizar-se uma diluição das 
concentrações até atingir o bom estado químico. Tal é contrário à regulamentação das 
tendências, referida no artigo 5°, e aos critérios estabelecidos no n° 1, alínea b), subalínea i), 
do artigo 4° da Directiva 2000/60/CE, bem como da Directiva 80/68/CE, em vigor até 2013. 

O artigo 6° da presente directiva deve, pois, concretizar e complementar o n° 1, alínea b), 
subalínea i), do artigo 4° no sentido do rigoroso princípio da prevenção previsto na Directiva 
80/68/CE. Por razões de prevenção, as descargas autorizadas devem ser limitadas, de modo 
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a assegurar a protecção das águas subterrâneas amplamente isentas de poluição 
antropogénica e a impedir a ocorrência de uma deterioração das mesmas. 
 

Alteração 25 
Artigo 6, parágrafo 2 

Além disso, no que respeita aos poluentes 
referidos nos pontos 7 a 12 do Anexo VIII 
da Directiva 2000/60/CE, o programa de 
medidas previsto no nº 3 do artigo 11º 
dessa directiva deverá prever que as 
descargas indirectas nas águas 
subterrâneas apenas sejam autorizadas na 
condição de não porem em risco a 
obtenção do bom estado químico das 
águas subterrâneas. 

Sem prejuízo das normas de qualidade 
das águas subterrâneas aplicáveis noutros 
domínios para efeitos de protecção das 
águas subterrâneas, o parágrafo 1 não se 
aplica: 

 a) às descargas de efluentes domésticos 
procedentes de unidades de tratamento de 
esgotos de habitações isoladas, 

 b) às demais descargas que contenham 
poluentes em quantidades e 
concentrações tão reduzidas que se exclua 
qualquer perigo de deterioração da 
qualidade das águas subterrâneas e 

 c) às descargas de água destinadas à 
recarga artificial das águas subterrâneas 
para fins de gestão pública dos recursos 
hídricos subterrâneos. 

 As alíneas a) a c) são aplicáveis na 
condição de que sejam, pelo menos, 
utilizadas as melhores técnicas 
disponíveis para minimizar as descargas, 
emissões e perdas, bem como para limitar 
a deterioração das águas subterrâneas, e 
desde que aquelas não representem uma 
percentagem significativa das causas de 
poluição das águas subterrâneas por 
fontes tópicas. 

Justificação 

A Directiva 80/86/CEE prevê já as chamadas disposições de isenção. À luz do princípio da 
subsidiariedade não é aceitável que uma directiva da UE se ocupe de todas as fontes de 
poluição, inclusive das mais pequenas. Quando a actual Directiva 80/86/CEE expirar, em 
2013, verificar-se-ão lacunas regulamentares se este texto não for incorporado. 
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Alteração 26 
Artigo 6, parágrafo 2 bis (novo) 

 As medidas previstas no parágrafo 1 só 
devem ser adoptadas quando as 
autoridades responsáveis dos Estados-
Membros tenham determinado que a 
monitorização das águas subterrâneas e, 
em particular, a sua qualidade se 
encontra assegurada. 

Justificação 

Esta cláusula de monitorização, prevista na Directiva 80/68/CEE para as descargas e 
instalações que podem pôr em perigo as águas subterrâneas, não foi até à data retomada na 
Directiva 2000/68/CE nem na presente directiva. Não obstante, é o instrumento mais 
importante para a execução das disposições relativas à prevenção. A monitorização prevista 
no artigo 8° da Directiva 2000/60/CE diz apenas respeito ao controlo geral de qualidade do 
estado das massas de águas subterrâneas e, em geral, não pode abranger tais aportes. Os 
chamados pontos de monitorização dos parâmetros químicos das descargas, emissões e 
perdas provenientes de instalações também não seriam representativos do estado de uma 
massa de águas subterrâneas. 
 

Alteração 27 
Artigo 6, parágrafo 2 ter (novo) 

 A avaliação de importantes descargas 
directas e indirectas oriundas de 
contaminações históricas é efectuada com 
base nas disposições nacionais aplicáveis. 
Os critérios de avaliação e de reabilitação 
de contaminações históricas serão 
integrados no plano de gestão previsto no 
artigo 13º da Directiva 2000/60/CE. Os 
respectivos programas de acção devem 
prever o objectivo de reabilitação 
exequível mediante custos 
proporcionados, devendo, porém, no 
mínimo, impedir uma maior disseminação 
da poluição. A presente disposição não 
prejudica o disposto nos nºs 4 e 5 do 
artigo 4º da Directiva 2000/60/CE. 
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Justificação 

A regulamentação específica relativa às contaminações de longa data é considerada um 
instrumento judicioso, porquanto permite evitar a dificuldade decorrente da influência 
exercida por uma fonte tópica na totalidade de uma massa de águas subterrâneas. 
Impor-se-ia incorporar na proposta de directiva disposições nesse sentido. A regulamentação 
específica apenas deveria poder justificar-se face à existência de fontes tópicas de longa 
data. Neste contexto, cumpre ter em conta exclusivamente as fontes tópicas que dão azo a 
uma poluição considerável das águas subterrâneas. Além disso, os critérios que permitem 
determinar se uma fonte tópica é significativa e avaliar a sua nocividade devem ser 
estabelecidos com base em disposições nacionais e constar do plano de gestão. Tal aplica-se 
igualmente à monitorização específica, bem como à decisão que consiste em determinar a 
partir de que momento e de que modo uma fonte tópica deve ser reabilitada.   
 

Alteração 28 
Artigo 6, parágrafo 2 quater (novo) 

 Os Estados-Membros transmitem uma 
síntese das derrogações, nos termos do 
parágrafo 2, em complemento dos 
relatórios elaborados em conformidade 
com o artigo 11° da Directiva 2000/60/CE. 

Justificação 
Consequência de alterações anteriores. Até agora, estas informações não são exigidas no 
artigo 11°. 

A actual formulação do artigo 6° deverá ser substituída pela das alterações 24 a 28, uma vez 
que com ela subsiste o perigo da autorização de descargas indirectas com o objectivo de 
diluição das concentrações visando alcançar o bom estado químico. Tal seria contrário ao 
disposto na Directiva 80/68/CEE e no n° 1, alínea b), subalínea i), do artigo 4° da Directiva 
2000/60/CE, bem como no n° 1 do artigo 6° da presente directiva. 

Alteração 29 
Anexo I, Título 

NORMAS DE QUALIDADE PARA AS 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

BOM ESTADO QUÍMICO - NORMAS 
DE QUALIDADE PARA AS ÁGUAS 
SUBTERRÂNEAS 

Justificação 

É introduzido uma nova parte A no Anexo I. 
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Alteração 30 
Anexo I, Parte A (nova) 

 A. Classificação e avaliação do estado das 
massas de água subterrâneas em risco 

 Após apresentação dos resultados da 
avaliação e classificação dos diferentes 
pontos de monitorização, com base no 
disposto nos parágrafos 1 a 3 do artigo 3º, 
será efectuada a classificação da massa 
ou grupo de massas de água subterrâneas 
caracterizadas por se encontrarem em 
risco, em conformidade com o artigo 5º da 
Directiva 2000/60/CE. 

 A percentagem dos pontos de 
monitorização classificados em bom 
estado químico será determinante para a 
classificação global da massa ou do grupo 
de massas de água subterrâneas, se se 
comprovar que houve observância das 
normas em, pelo menos, 70 % da 
superfície da massa ou do grupo de 
massas de água subterrâneas e/ou se as 
zonas poluídas em toda a massa de água 
subterrânea não representarem mais de 
30 km2. 

Justificação 

Esta nova parte A deverá ser inserida antes do quadro (que passará a constituir a parte B). 
Estas directrizes devem desde já regulamentar os traços gerais do procedimento definitivo de 
classificação das massas de água subterrâneas em bom ou mau estado químico. Tal não está 
definitivamente regulamentado no Anexo V, Secção 2.4.5, da Directiva 2000/60/CE. Do 
Anexo I, nota-de-rodapé 2, da presente directiva, poderia deduzir-se que um mau resultado 
num determinado ponto de monitorização bastaria para classificar como má toda a massa, o 
que não é correcto se o ponto de monitorização não for representativo de toda a massa de 
água subterrânea ou de uma parte considerável da mesma. 

O disposto no artigo 3º não é suficiente para uma execução uniforme. A proposta de 70% 
/30% e/ou, pelo menos, 30 km2, como elementos "determinantes" para a classificação em 
bom/mau ou mau estado, garante o recurso a um procedimento concreto para a 
classificação. Por outro lado, a determinação de uma superfície mínima de 30 km2 obsta a 
que, no caso de massas de água subterrâneas de dimensão diversa, os resultados possam ser 
desvirtuados pelas médias calculadas. 
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Alteração 31 
Anexo I, Quadro, Título (novo) 

 B. Normas de qualidade para o bom 
estado químico 

 

Alteração 32 
Anexo I, Quadro, linha 1 

Observações  

A norma de qualidade aplica-se a todas as 
massas de água subterrâneas, com 
excepção das zonas sensíveis no que 
respeita aos nitratos identificadas em 
aplicação da Directiva 91/676/CEE. Para 
essas zonas, é aplicável o nº 1, alínea c), do 
artigo 4º da Directiva 2000/60/CE. 

(Não se aplica à versão portuguesa) 

Justificação 

Este quadro passa a ser a Parte B do Anexo I. Tal como já indicado no artigo 3º, é necessário 
estabelecer a nível europeu normas uniformes que permitam alcançar um bom estado 
químico até 2015, para evitar o dumping ambiental e condições de concorrência desiguais. 
Para isso, foram retomados os parâmetros mínimos do Anexo III. Os níveis de concentração 
baseiam-se em critérios de toxicidade humana e ambiental e definem o risco de poluição, ou 
seja, a passagem para um mau estado químico. 

Foi também adoptado o parâmetro da soma dos pesticidas e dos respectivos ingredientes 
activos, uma vez que, frequentemente, a contaminação não se deve unicamente a um 
pesticida. 

Alteração 33 
Anexo I, Quadro, linhas 2 bis a 2 decies (novas) 

Total de pesticidas 0,5 µg/l Soma dos pesticidas, incluindo dos seus 
metabolitos activos 

Amónio 0,5 µg/l 
Arsénio 10 µg/l 
Cádmio 1,0 µg/l 
Cloretos 250 mg/l 
Chumbo 10 µg/l 
Mercúrio 0,2 µg/l 
Sulfatos 240 mg/l 
Alumínio 0,2 mg/l 

Lista mínima de substâncias ou iões que 
podem estar naturalmente presentes ou cuja 
presença resulte de actividades humanas 
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Justificação 

Este quadro passa a ser a Parte B do Anexo I. Tal como já indicado no artigo 3º, é necessário 
estabelecer a nível europeu normas uniformes que permitam alcançar um bom estado 
químico até 2015, para impedir o dumping ambiental e condições de concorrência desiguais. 
Para isso, foram retomados os parâmetros mínimos do Anexo III. Os níveis de concentração 
baseiam-se em critérios de toxicidade humana e ambiental e definem o risco de poluição, ou 
seja, a passagem para um mau estado químico. 

Foi também adoptado o parâmetro da soma dos pesticidas e dos respectivos ingredientes 
activos, uma vez que, frequentemente, a contaminação não se deve unicamente a um 
pesticida. 

Alteração 34 
Anexo I, Quadro 1 bis (novo) 

Substância  Lista mínima de substâncias artificiais criadas 
pelo Homem 

Tricloroetileno 

Tetracloroetileno 
0,10 µg/l 

0,10 µg/l 

 

Justificação 

Cf. alteração 32. 

Alteração 35 
Anexo I, nota de rodapé 22 

22 O cumprimento das normas basear-se-á 
numa comparação com as médias 
aritméticas dos valores da monitorização 
em cada um dos pontos de amostragem da 
massa ou grupo de massas de água 
subterrâneas caracterizadas por se 
encontrarem em risco na sequência da 
análise a efectuar nos termos do artigo 5º 
da Directiva 2000/60/CE. 

Suprimido 

Justificação 

Este texto foi incluído e completado no parágrafo 1 ter do artigo 3º. 
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Alteração 36 
Anexo II, parágrafo 2 

O procedimento de avaliação centrar-se-á 
nomeadamente nos seguintes elementos: 
 

1. O procedimento de avaliação 
centrar-se-á nomeadamente nas 
informações recolhidas para efeitos da 
caracterização a efectuar nos termos do 
artigo 5º da Directiva 2000/60/CE e das 
secções 2.1 e 2.2 do seu Anexo II;  

 2. A fixação das normas de qualidade 
aplicáveis às águas subterrâneas, que 
deverão ser estabelecidas a nível nacional, 
processar-se-á com base nos seguintes 
critérios: 

a) informações recolhidas para efeitos da 
caracterização a efectuar nos termos do 
artigo 5º da Directiva 2000/60/CE e das 
secções 2.1 e 2.2 do seu Anexo II; 

 

b) objectivos de qualidade ambiental e 
outras normas que visem a protecção dos 
recursos hídricos em vigor a nível nacional, 
comunitário ou internacional; 

a) objectivos de qualidade ambiental e 
outras normas que visem a protecção dos 
recursos hídricos em vigor a nível nacional, 
comunitário ou internacional; 

c) informações pertinentes sobre a 
toxicologia, ecotoxicologia, persistência e 
potencial de bioacumulação relativas ao 
poluente ou às substâncias a ele associadas; 

b) informações pertinentes sobre a 
toxicologia, ecotoxicologia, persistência e 
potencial de bioacumulação relativas ao 
poluente ou às substâncias a ele associadas;  

d) as quantidades estimadas e as 
concentrações dos poluentes transferidos 
da massa de água subterrânea para as 
águas superficiais associadas e/ou os 
ecossistemas terrestres dependentes; 

 

e) o impacto estimado das quantidades e 
concentrações dos poluentes 
determinados em d) nas águas 
superficiais associadas e nos ecossistemas 
terrestres dependentes; 

 

f) uma avaliação, baseada nas alíneas d) e 
e), da eventual possibilidade de as 
concentrações dos poluentes na massa de 
água subterrânea serem de molde a 
impedir a realização dos objectivos 
ambientais especificados no artigo 4º da 
Directiva 2000/60/CE para as águas 
superficiais associadas ou a provocar uma 
eventual deterioração significativa da 
qualidade ecológica ou química dessas 
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massas de água superficiais ou danos 
significativos nos ecossistemas terrestres 
directamente dependentes da massa de 
água subterrânea. 

Justificação 

Os Estados-Membros podem fixar normas de qualidade que complementem a lista de 
substâncias do Anexo I para os parâmetros que, na avaliação da massa de águas 
subterrâneas, tenham sido considerados importantes e significativos a nível nacional. 

A definição das normas de qualidade nacionais deve ser efectuada de forma uniforme a nível 
europeu. São considerados adequados para esta definição os conhecimentos sobre a 
toxicologia humana e ambiental relativamente ao poluente correspondente, bem como os 
objectivos de qualidade ambiental vigentes, tal como decorre do segundo travessão da secção 
2.3.2 do Anexo V, em articulação com a definição contida no ponto 35 do artigo 2º da 
Directiva 2000/60/CE. 

Para a definição das normas de qualidade não serão tidos em conta outros critérios. A 
observação das cargas e a avaliação de efeitos específicos, por exemplo, nas águas 
superficiais ou nos ecossistemas terrestres, serão efectuadas tendo em vista monitorização e 
a definição das respectivas medidas. 

Alteração 37 
Anexo III, Título 

LIMIARES PARA OS POLUENTES 
DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

NORMAS DE QUALIDADE DAS 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
APLICÁVEIS AOS RESPECTIVOS 
POLUENTES 

Alteração 38 
Anexo III, Parte A.1 

 Parte A.1: suprimida 

Justificação 

Uma vez que a Parte A do Anexo III foi transferida para o Anexo I, apenas subsiste a Parte B 
do Anexo III, da qual constam as obrigações em matéria de informação. 
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Alteração 39 
Anexo III, Parte A.2 

 Parte A.2: suprimida 

Justificação 

Uma vez que a Parte A do Anexo III foi transferida para o Anexo I, apenas subsiste a Parte B 
do Anexo III, da qual constam as obrigações em matéria de informação. 
 

Alteração 40 
Anexo III, Parte B, introdução 

Nos termos do nº 2 do artigo 4º e da 
secção 2 do Anexo II da presente directiva, 
para cada um dos poluentes que atribuem 
às massas de água subterrâneas a 
característica de águas em risco, os 
Estados-Membros fornecerão, no mínimo, 
as seguintes informações: 

Nos termos do artigo 4º e do parágrafo 1 
do Anexo II da presente directiva, para 
cada um dos poluentes que atribuem às 
massas de água subterrâneas a 
característica de águas em risco e para as 
quais tenham sido introduzidas normas 
nacionais de qualidade das águas 
subterrâneas relativas ao bom estado 
químico, os Estados-Membros fornecerão, 
no mínimo, as seguintes informações: 

Justificação 

Consequência da alteração dos artigos e da alteração do Anexo II. 
 

Alteração 41 
Anexo III, Parte B, ponto1.1 

1.1 Informações sobre o número de massas 
de água subterrâneas caracterizadas por se 
encontrarem em risco, nas quais os 
poluentes seleccionados contribuem para 
essa classificação. 

1.1 Informações sobre o número de massas 
de água subterrâneas caracterizadas por se 
encontrarem em risco, nas quais os 
poluentes a que são aplicáveis normas de 
qualidade das águas subterrâneas a nível 
nacional contribuem para essa 
classificação. 

Justificação 

O aditamento  visa clarificar que a adopção da Directiva não implica uma revisão de todos 
os elementos necessários à elaboração do relatório 2005, mas que as informações deverão 
unicamente incidir sobre a massa de águas subterrâneas e/ou sobre os parâmetros, 
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relativamente aos quais foram definidas normas de qualidade nacionais. 
 

Alteração 42 
Anexo III, Parte B, ponto 1.2 

1.2 Informações sobre cada uma das 
massas de água subterrâneas caracterizadas 
por se encontrarem em risco, 
nomeadamente a respectiva dimensão, a 
relação entre a massa de água e as águas 
superficiais associadas e os ecossistemas 
terrestres dependentes e, em caso de 
substâncias naturalmente presentes, os 
níveis de concentração de fundo na massa 
de água subterrânea. 

1.2 Informações sobre cada uma dessas 
massas de água subterrâneas 
consequentemente caracterizadas por se 
encontrarem em risco, nomeadamente a 
respectiva dimensão, a relação entre a 
massa de água e as águas superficiais 
associadas e os ecossistemas terrestres 
dependentes e, em caso de substâncias 
naturalmente presentes, os níveis de 
concentração de fundo na massa de água 
subterrânea. 

Justificação 

O aditamento  visa clarificar que a adopção da Directiva não implica uma revisão de todos 
os elementos necessários à elaboração do relatório 2005, mas que as informações deverão 
unicamente incidir sobre a massa de águas subterrâneas e/ou sobre os parâmetros, 
relativamente aos quais foram definidas normas de qualidade nacionais. 
 

Alteração 43 
Anexo III, Parte B, ponto 2, Título 

2. Informações sobre o estabelecimento 
dos limiares 

2. Informações sobre o estabelecimento de 
normas de qualidade das águas 
subterrâneas 

Justificação 

Alteração decorrente de modificação anterior. 
 

Alteração 44 
Anexo III, Parte B, ponto 2.1 

2.1 Os limiares, quer se apliquem a nível 
nacional quer a nível da região hidrográfica 
ou a determinadas massas ou grupos de 
massas de água subterrâneas. 

2.1 As normas de qualidade das águas 
subterrâneas, quer se apliquem a nível 
nacional quer a nível da região hidrográfica 
ou a determinadas massas ou grupos de 
massas de água subterrâneas. 
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Justificação 

Alteração decorrente de modificação anterior. 
 

Alteração 45 
Anexo III, Parte B, ponto 2.2  

2.2 A relação entre os limiares e, no caso 
das substâncias naturalmente presentes, os 
níveis de fundo observados. 

2.2 A relação entre as normas de 
qualidade das águas subterrâneas e, no 
caso das substâncias naturalmente 
presentes, os níveis de fundo observados. 

Justificação 

Alteração decorrente de modificação anterior. 
 

Alteração 46 
Anexo III, Parte B, ponto 2.3  

2.3 O modo como foram tidos em conta os 
custos económicos e sociais no 
estabelecimento dos limiares. 

Suprimido 

Justificação 

Não deve ser aqui  conferida importância às considerações em matéria de custos. De acordo 
com os princípios do Estado de direito, devem os mesmos ser tidos em conta no quadro das 
medidas a adoptar. 
 
 

Alteração 47 
Anexo IV, ponto 1.1 

1. De acordo com o Anexo V, secção 2.4, 
da Directiva 2000/60/CE, o programa de 
monitorização será ajustado de modo a 
detectar eventuais tendências significativas 
e persistentes para o aumento das 
concentrações dos poluentes identificados 
em aplicação do artigo 4º da presente 
directiva. 

1. De acordo com o Anexo V, secção 2.4, 
da Directiva 2000/60/CE, o programa de 
monitorização será ajustado de modo a 
detectar eventuais tendências significativas 
e persistentes para o aumento das 
concentrações dos poluentes identificados 
em aplicação dos parágrafos 1 a 3 do 
artigo 3º, do artigo 4º e do Anexo I da 
presente directiva. 
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Justificação 

Consequência de alterações introduzidas em artigos. 
 

Alteração 48 
Anexo IV, ponto 1.2, alínea a) 

a) a avaliação basear-se-á na média 
aritmética dos valores médios obtidos nos 
pontos de monitorização de cada massa ou 
grupo de massas de água subterrâneas, 
calculados com base numa frequência de 
monitorização trimestral, semestral ou 
anual; 

a) o tratamento dos valores medidos 
graças ao programa de monitorização 
basear-se-á numa análise das tendências 
segundo um processo estatístico com base 
na média aritmética obtida no intervalo de 
amostragem nos pontos de monitorização 
de cada massa ou grupo de massas de água 
subterrâneas, calculados com base numa 
frequência de monitorização trimestral, 
semestral ou anual; 

Justificação 

A determinação dos valores médios de poluição no ponto de monitorização por massa de 
águas subterrâneas leva a que as tendências de contaminação sejam calculadas 
'positivamente'. Investigações efectuadas demonstram que mesmo poluições maciças 
desaparecem através desta dupla determinação de médias. Não é suficiente um controlo 
anual. 
 

Alteração 49 
Anexo IV, ponto 1.2, alínea b) 

b) para evitar distorções na identificação 
das tendências, todas as medições 
inferiores ao limite de quantificação serão 
eliminadas para efeitos de cálculo; 

b) para evitar distorções na identificação 
das tendências, todas as medições 
inferiores ao limite de quantificação serão, 
para efeitos de cálculo, consideradas como 
metade do valor do limite de 
quantificação.  

Justificação 

Ver alteração 47. 
 

Alteração 50 
Anexo IV, ponto 1.2, alínea c), introdução 

c) o número mínimo de valores (data c) o número mínimo de valores (data 
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values) e a duração mínima das séries 
temporais constam do quadro que se segue. 
As séries temporais não poderão 
ultrapassar os 15 anos. 

values) e a duração mínima das séries 
temporais constam do quadro que se segue. 
As séries temporais não poderão 
ultrapassar os 5 anos. 

Justificação 

O prazo fixado pela Comissão para apuramento de uma tendência afigura-se demasiado 
longo. 

 
 

Alteração 51 
Anexo IV, ponto 1.2, alínea c), quadro, coluna 2, linha 1 

Frequência da 

 monitorização 

Número mínimo 

de anos 

Frequência da 

monitorização 

Número mínimo 

de medições 

Anual 8 Anual 5 

Justificação 

O prazo fixado pela Comissão para apuramento de uma tendência afigura-se demasiado 
longo. 
 

Alteração 52 
Anexo IV, ponto 1.2, alínea c), quadro, coluna 3 

Frequência da 

monitorização 

Número máximo 

de anos 

Frequência da 
monitorização 

Número máximo 

de anos 

Anual 15 Anual 10 

Semestral 15 Semestral 10 

Trimestral 15 Trimestral 10 

Justificação 

O prazo fixado pela Comissão para apuramento de uma tendência afigura-se demasiado 
longo. 
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Alteração 53 
Anexo IV, ponto 1.4 

1.4 Será efectuada uma avaliação 
específica das tendências em relação a 
poluentes pertinentes em massas de água 
subterrâneas afectadas por poluição 
proveniente de fontes pontuais, incluindo 
fontes pontuais históricas, para garantir 
que os penachos provenientes de sítios 
contaminados não se expandam para 
além de uma área definida e deteriorem o 
estado químico da massa de água 
subterrânea. 

1.4 O procedimento para identificar o 
ponto de partida para uma avaliação das 
tendências será estabelecido numa base 
temporal e, no mínimo, com base nos 
dados de monitorização recolhidos em 
aplicação do artigo 8º da Directiva 
2000/60/CE. Neste caso, os pontos de 
referência corresponderão ao início do 
programa de monitorização. 

 Se existirem dados obtidos antes do início 
do programa de monitorização, esses 
dados deverão ser utilizados para 
estabelecer os pontos de referência para a 
identificação do ponto de partida para a 
avaliação das tendências. 

Justificação 

Os dois novos parágrafos provêm do ponto 2. A identificação de pontos de referência só pode 
basear-se no início da identificação das tendências. Aqueles não são significativos para uma 
inversão das tendências. 

O ponto 1.4, com a redacção proposta pela Comissão, refere-se a poluições antigas, às quais 
serão aplicáveis disposições nacionais específicas, pelo que deve ser aqui suprimido. 
 

Alteração 54 
Anexo IV, ponto 2.1 

2.1. A inversão das tendências incidirá nas 
tendências que ameacem prejudicar os 
ecossistemas aquáticos associados, os 
ecossistemas terrestres directamente 
dependentes, a saúde humana ou as 
utilizações legítimas do meio aquático. 

2.1. A inversão das tendências incidirá nas 
tendências que ameacem prejudicar as 
águas subterrâneas, os ecossistemas 
aquáticos associados, os ecossistemas 
terrestres directamente dependentes, a 
saúde humana ou as utilizações legítimas 
do meio aquático. 

Justificação 

A referência às águas subterrâneas é necessária. 
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Alteração 55 
Anexo IV, ponto 2.2 

2.2. O procedimento para identificar o 
ponto de partida para uma inversão das 
tendências será estabelecido numa base 
temporal e, no mínimo, com base nos 
dados de monitorização recolhidos em 
aplicação do artigo 8º da Directiva 
2000/60/CE. Neste caso, os pontos de 
referência corresponderão ao início do 
programa de monitorização. 

Suprimido 

Justificação 

O texto foi retomado como 1.4 no parágrafo 1. 
 

Alteração 56 
Anexo IV, ponto 2.3 

2.3. O quadro que se segue indica o 
número mínimo de medições, bem como a 
duração mínima, expressa em anos, dos 
períodos de análise da inversão das 
tendências, e que dependerá da frequência 
de monitorização por que se opte em 
conformidade com o ponto 1.2, alínea c), 
do presente anexo. Tais períodos não 
poderão ser superiores a 30 anos. 

2.3. O quadro que se segue indica o 
número mínimo de medições, bem como a 
duração mínima, expressa em anos, dos 
períodos de análise da inversão das 
tendências, e que dependerá da frequência 
de monitorização por que se opte em 
conformidade com o ponto 1.2, alínea c), 
do presente anexo. Tais períodos não 
poderão ser superiores a 10 anos. 

Justificação 

O prazo fixado para a inversão das tendências afigura-se demasiado longo. 
 

Alteração 57 
Anexo IV, ponto 2.3, quadro, coluna 2, linha 1 

Frequência da 

monitorização 

Número mínimo 

de anos 

Frequência da 

monitorização 

Número mínimo 

de medições 

Anual 14 Anual 10 

Justificação 

O prazo fixado para a inversão das tendências afigura-se demasiado longo. 
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Alteração 58 
Anexo IV, ponto 2.3, quadro, coluna 3 

Frequência da 

monitorização 

Número máximo 

de anos 

Frequência da 

monitorização 

Número máximo 

de anos 

Anual 30 Anual 15 

Semestral 30 Semestral 15 

Trimestral 30 Trimestral 15 

Justificação 

O prazo fixado para a inversão das tendências afigura-se demasiado longo. 
 

Alteração 59 
Anexo IV, ponto 2.4 

2.4 Considerar-se-á que existe uma 
inversão de tendência se, na primeira 
secção, a curva de tendência for positiva e, 
na segunda secção, negativa. Para permitir 
uma avaliação fiável da inversão da 
tendência, deverá garantir-se que o número 
de valores recolhidos antes e depois da 
interrupção da série temporal corresponda 
à frequência da monitorização. 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Justificação 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 
 

Alteração 60 
Anexo IV, ponto 2.5 

2.5 A decisão de inverter uma tendência 
basear-se-á também no significado 
ambiental do aumento e da persistência das 
concentrações de poluentes. Como valor 
recomendado, e em conformidade com o 
nº 4 do artigo 17º da Directiva 2000/60/CE, 
o ponto de partida para a inversão da 

2.5 A decisão de inverter uma tendência 
basear-se-á também no significado 
ambiental do aumento e da persistência das 
concentrações de poluentes. Como valor 
fixado, e em conformidade com o nº 4 do 
artigo 17º da Directiva 2000/60/CE, o 
ponto de partida para a inversão da 
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tendência situar-se-á, no máximo, a 75% 
do nível das normas de qualidade previstas 
no Anexo I e/ou dos limiares estabelecidos 
em conformidade com o artigo 4º. 

tendência situar-se-á, no máximo, a 75% 
do nível das normas de qualidade previstas 
no Anexo I e/ou das normas de qualidade 
das águas subterrâneas estabelecidas em 
conformidade com o artigo 4º. 

Justificação 

"Recomendação" não é o termo adequado. Tal como na Directiva 2000/68/CE, o valor de 
75% deve ser vinculativo. 

 
 

Alteração 61 
Anexo IV, ponto 2.6 

2.6 Se existirem dados obtidos antes do 
início do programa de monitorização, 
esses dados deverão ser utilizados para 
estabelecer os pontos de referência para a 
identificação do ponto de partida para a 
inversão da tendência. 

Suprimido 

Justificação 

O texto transitou para o ponto 1.4 do Anexo IV. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

Contexto geral 

Com a aprovação da Directiva 80/68/CEE entraram em vigor regras de protecção das águas 
subterrâneas contra a poluição. Esta directiva expirará em 2013, após o que o regime de 
protecção deverá prosseguir através da Directiva-Quadro "Água" (DQA) e da presente 
directiva específica relativa às águas subterrâneas (exigida pelo disposto no artigo 17.º da 
Directiva DQA). O artigo 17.º desta directiva prevê a adopção de critérios específicos para a 
avaliação do bom estado químico e a identificação de tendências significativas e persistentes 
para o aumento das concentrações de poluentes e para a definição de pontos de partida para a 
inversão dessas tendências. 

Para além dos princípios definidos no seu artigo 17.º, a DQA define igualmente requisitos 
fundamentais para a protecção das águas subterrâneas: objectivos ambientais específicos 
(artigo 4.º), monitorização do estado das águas subterrâneas (artigo 8.º), proibição de 
descargas directas no contexto dos programas de medidas planeados (artigo 11.º), 
regulamentações especiais para "massas de água utilizadas para a captação de água potável" 
(artigo 7.º). O ponto 2 do Anexo II caracteriza as águas subterrâneas, estabelecendo o ponto 2 
do Anexo V critérios relativos à monitorização do estado quantitativo e químico das águas 
subterrâneas. 
 
Preservação do nível de protecção 
 
A complementaridade entre os dois documentos legislativos e o facto de a Directiva 
80/68/CEE expirar em 2013 impõem a monitorização futura da protecção das águas 
subterrâneas. 
 
A relatora considera que a DQA, complementada pela nova directiva relativa às águas 
subterrâneas, deve assegurar o mesmo nível de protecção estabelecido pela Directiva 
80/68/CEE. 
 
Por conseguinte, a relatora apresenta diversas alterações com o objectivo de assegurar uma 
abordagem de precaução, de tão grande importância para as águas subterrâneas, para dessa 
forma impedir ou controlar a deterioração das águas subterrâneas através de novas descargas. 

O princípio da precaução 
 
Em conformidade com o princípio da precaução, é essencial que a nova legislação assegure 
que a prevenção continue a ser um elemento-chave na monitorização das águas subterrâneas 
na UE. O princípio da precaução, claramente definido na directiva em vigor, deve ser 
consagrado de modo igualmente claro na actual proposta. 

Na opinião da relatora, e para salvaguardar os progressos já obtidos, a nova directiva deve 
também integrar as disposições da Directiva 80/68/CEE (a qual expirará, o mais tardar, em 
2013), que visam prevenir, evitar ou controlar a descarga de substâncias perigosas. 



 

PR\545657PT.doc 37/39 PE 349.868v01-00 

 PT 

A poluição ou deterioração provocam, frequentemente, danos irreversíveis, pelo que são 
propostas alterações tendentes a assegurar que o nível de protecção relativamente a novas 
descargas seja, no mínimo, comparável ao das águas de superfície em muito bom estado 
químico. O artigo 6º da proposta visa a aplicação prática do nº 1, alínea b), subalínea i), do 
artigo 4º, em consonância com o rigoroso princípio da precaução previsto na Directiva 
80/68/CE. 

A proibição de descargas indirectas nas águas subterrâneas é de particular importância e deve 
constituir uma prioridade. No caso das emissões e descargas antropogénicas, devem ser 
aplicáveis os mesmos requisitos que vigoram para as descargas directas. Não pode 
autorizar-se uma "diluição" na perspectiva de um bom estado químico, na medida em que tal 
é contrário ao disposto nas Directivas 2000/60/CE e 80/68/CEE. 
Por razões de precaução, as descargas autorizadas devem ser limitadas, de modo a assegurar a 
protecção das águas subterrâneas relativamente pouco poluídas pela acção antropogénica  e a 
impedir a sua ulterior deterioração. 

Finalmente, todas as alterações apresentadas pretendem assegurar que a abordagem 
preventiva permaneça o elemento-chave da monitorização das águas subterrâneas. 
 
Normas de qualidade das águas subterrâneas 
 

Uma vez que a proposta de directiva específica relativa às águas subterrâneas visa 
complementar a DQA, a relatora questiona também o argumento aduzido pela Comissão de 
não ter considerado apropriado enumerar novas normas de qualidade a aplicar uniformemente 
a todas as massas de água subterrâneas em toda a Europa. Em consequência, a proposta prevê 
apenas a enumeração das substâncias para as quais já existem normas de qualidade aplicáveis 
às águas subterrâneas válidas em toda a UE. Para outras substâncias, os Estados-Membros 
deverão estabelecer normas de qualidade com base nos critérios definidos na proposta. À luz 
das acções empreendidas a nível nacional, a Comissão decidirá então se é necessário 
apresentar propostas que visem ampliar a lista de substâncias abrangidas por normas 
comunitárias. 

A relatora considera que esta abordagem é insuficiente e entende não ser válido nem aceitável 
o argumento segundo o qual não é possível enumerar novas normas de qualidade para avaliar 
o bom estado químico, devido à inexistência de dados. A relatora afirma que devem ser 
estabelecidas normas de qualidade uniformes, aplicáveis a todos os Estados-Membros. É 
necessário estabelecer a nível europeu normas uniformes que permitam alcançar um bom 
estado químico do fluido até 2015, por forma a evitar o dumping ambiental e condições de 
concorrência desiguais. A presente proposta deve, por conseguinte, conter uma cláusula de 
revisão obrigatória, como proposto pela relatora 

O Parlamento Europeu e o Conselho são responsáveis pela adopção de uma lista de 
substâncias prioritárias que não ocorrem naturalmente nas águas subterrâneas, que 
representam um risco considerável para as águas subterrâneas e cuja descarga deve, por 
conseguinte, ser impedida nos termos do primeiro parágrafo do artigo 6.° da presente 
directiva. Esta lista deve substituir as listas I e II da Directiva 80/68/CEE antes de esta 
expirar. 
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Para o efeito, foram retomados os parâmetros mínimos do Anexo III. Os níveis de 
concentração deverão basear-se em critérios de toxicidade humana e ambiental e definir o 
risco de poluição, ou seja, a passagem para um mau estado químico. 
 
Este procedimento é necessário para compensar a expiração da Directiva 80/68/CEE em 2013 
e para criar uma base para a mesma abordagem assente no risco para as águas subterrâneas e 
para as águas superficiais, tal como previsto no artigo 16º da Directiva 2000/60/CE. O 
princípio da gestão das regiões hidrográficas requer também uma abordagem integrada. 
 
É igualmente necessário definir um valor-limite global para os pesticidas, caso se pretenda dar 
cumprimento às normas definidas na DQA. Por este motivo, foi também adoptado o 
parâmetro da soma dos pesticidas e dos respectivos ingredientes activos, uma vez que, 
frequentemente, a contaminação não se deve unicamente a um pesticida. 
 
A alteração ao artigo 6º da proposta pretende evitar o perigo da autorização de descargas 
indirectas, o que obstaria a que as águas subterrâneas alcançassem um bom estado químico. 
 
Classificação das águas subterrâneas 
 
A classificação das águas subterrâneas é um elemento central, pelo que tem de ser 
regulamentado inequivocamente o modo como esta classificação se deve processar. A 
proposta deve estabelecer os aspectos essenciais do procedimento definitivo para a 
classificação das massas de água subterrâneas em termos de bom ou mau estado químico, com 
bases em medições. 
 
Por conseguinte, o texto deve esclarecer que, caso uma determinada norma seja ultrapassada 
num dado ponto de monitorização, devem ser efectuados testes, a fim de verificar se os 
resultados obtidos são representativos relativamente a toda a massa de águas subterrâneas. Se 
o ponto de monitorização não for representativo da massa de águas subterrânea, ou, pelo 
menos, de parte da mesma, não será o mesmo tido em conta para efeitos de classificação. 
 
As disposições da Directiva 2000/60/CE podem ser interpretadas no sentido de que basta um 
mau ponto de monitorização para classificar toda a massa de água subterrânea como má. Tal 
não se afigura adequado, particularmente quando o ponto de monitorização em causa não for 
representativo do todo ou de parte substancial da massa de água subterrânea. 
 
As alterações à proposta da Comissão procuram estabelecer os aspectos essenciais do 
procedimento definitivo para a classificação das massas de água subterrâneas em termos de 
bom ou mau estado químico. 
 
Fontes de contaminação históricas 

As fontes de contaminação históricas ou a poluição de longa data de águas subterrâneas que 
até agora não tinham sido abrangidas pelo direito comunitário e que também figuram entre as 
fontes de poluição tópicas dificilmente poderão ser saneadas nos prazos definidos pela DQA. 
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A prática seguida demonstra que uma reabilitação deste tipo das águas subterrâneas é 
praticamente impossível. Os esforços financeiros para tal necessários devem orientar-se pelo 
princípio da proporcionalidade e da protecção contra os riscos. A adopção, pela UE, de 
critérios exaustivos para as fontes de poluição de longa data seriam contrárias ao princípio da 
subsidiariedade. Os requisitos são demasiado complexos e dependentes das condições em 
cada caso. 
 
O modo como as fontes de poluição antigas devem ser saneadas deveria ocorrer nos termos 
das disposições nacionais, as quais devem, porém, ser publicitadas. 
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