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PR_COD_2am

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 posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da directiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à gestão da qualidade das águas 
balneares e que revoga a Directiva 76/160/CEE
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2002)581)2, e sobre a proposta alterada 
(COM(2004)0254)3,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2005),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

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

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 8 bis (novo)

(8) Tendo em vista proteger e informar 
atempadamente o público de ocorrências 
excepcionais, como inundações ou falhas 
na infra-estrutura, devem ser elaborados 
planos de emergência adequados, 
incluindo sistemas de alerta rápido.

Justificação

Repõe o considerando 12 do texto inicial da Comissão. Associado à alteração 6.

  
1 JO C 82 (E) de 1.4.2004, p. 115.
2 JO C 45 (E) de 25.2.2003, p. 149.
3 Ainda não publicada em JO.
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Alteração 2
Artigo 5, n° 2

2. A primeira classificação em função dos 
requisitos estabelecidos na presente 
directiva devem estar concluída até ao final 
da época balnear de 2015.

2. A primeira classificação em função dos 
requisitos estabelecidos na presente 
directiva devem estar concluída até ao final 
da época balnear de 2011.

Justificação

Altera um novo elemento introduzido na Posição Comum do Conselho.

Alteração 3
Artigo 5, n° 3

3. Os Estados-Membros garantem que, até 
ao final da época balnear de 2015, todas as 
águas balneares sejam, no mínimo, 
"suficientes". Devem tomar medidas 
realistas e proporcionadas que considerem 
adequadas para aumentar o número de 
águas balneares classificadas como 
"excelentes" ou "boas".

3. Os Estados-Membros garantem que, até 
ao final da época balnear de 2011, todas as 
águas balneares sejam, no mínimo, 
"suficientes". Devem tomar medidas 
realistas e proporcionadas que considerem 
adequadas para aumentar o número de 
águas balneares classificadas como 
"excelentes" ou "boas".

Justificação

Ver alteração 2.

Alteração 4
Artigo 5, n° 4, alínea a), subalínea ii bis) (nova)

ii bis) O público seja prevenido por um 
sinal de aviso claro e simples, e seja além 
disso informado das causas da 
poluição/contaminação e de todas as 
medidas tomadas.

Justificação

Repõe o texto da alteração 18 da primeira leitura, aprovado em 21 de Outubro de 2003 (JO 
C 82 de 1.4.2004).
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Alteração 5
Artigo 6, n° 1, nota de pé-de-página

* Seis anos após a dada de entrada em 
vigor da presente directiva.

* Cinco anos após a dada de entrada em 
vigor da presente directiva.

Justificação

Repõe parte da alteração 12 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO C 
82 de 1.4.2004).

Alteração 6
Artigo 7

Os Estados-Membros garantem que sejam 
oportunamente tomadas medidas de 
gestão adequadas sempre que tenham 
conhecimento de situações inesperadas 
que tenham, ou que razoavelmente se 
possa presumir que venham a ter, um 
impacto negativo na qualidade das águas 
balneares ou na saúde dos banhistas. Tais 
medidas incluem a informação do público 
e, se necessário, a proibição temporária 
dos banhos.

1. Os Estados-Membros deverão 
estabelecer planos de emergência para 
ocorrências como inundações, acidentes 
ou falhas na infra-estrutura que possam 
ter um impacto adverso na qualidade das 
águas balneares. Esses planos 
identificarão causas potenciais e riscos de 
impactos, estabelecerão sistemas de 
vigilância e/ou de alerta rápido e 
proporcionarão orientações sobre a 
prevenção ou atenuação dos danos.
2. Os Estados-Membros garantirão que 
sejam criados, melhorados ou mantidos 
amplos sistemas de vigilância e de alerta 
rápido a nível nacional e/ou local no 
âmbito dos quais sejam:
a) identificados incidentes de poluição ou 
riscos significativos de incidentes desse 
tipo que possam ter um efeito adverso na 
qualidade das águas balneares, incluindo 
os resultantes de condições climatéricas 
extremas;
b) notificadas pronta e claramente as 
autoridades públicas competentes dos 
referidos incidentes ou ameaças;
c) em caso de risco iminente para a saúde 
pública, divulgadas junto da população 
susceptível de ser afectada todas as 
informações relevantes na posse de uma 
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autoridade pública e que possam ajudar a 
população a prevenir ou atenuar os 
danos;
d) apresentadas recomendações às 
autoridades públicas competentes e, se 
adequado, à população sobre medidas 
preventivas e correctivas.
e) em caso de uma situação de 
emergência, seja afixada sinalização 
temporária em pontos de relevo do local 
de águas balneares.
3. Os Estados-Membros garantirão que as 
autoridades públicas competentes 
disponham da capacidade necessária para 
responder a esses incidentes ou riscos, de 
acordo com o plano de emergência 
relevante.
4. Os sistemas de vigilância e de alerta 
rápido, os planos de emergência e as 
capacidades de resposta a incidentes e 
ameaças à qualidade das águas balneares 
podem ser combinados com planos 
referentes a outras matérias.

Justificação

Repõe o artigo 12° do texto original da Comissão alterado pelo Parlamento. Alteração 15 da 
primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO C 82 de 1.4.2004).

Alteração 7
Artigo 11

Os Estados-Membros incentivam a 
participação do público na aplicação da 
presente directiva, dando ao público 
interessado a oportunidade de apresentar 
sugestões, comentários ou queixas. As 
autoridades competentes tomam na devida 
conta quaisquer informações obtidas 
deste modo.

Os Estados-Membros garantirão que 
sejam consultadas todas as partes 
interessadas, incluindo ao nível local, e 
que lhes seja permitido participar na 
elaboração, revisão e actualização da lista 
de águas balneares, do perfil das águas 
balneares e das medidas de gestão. Os 
Estados-Membros informarão a Comissão 
e o público sobre a(s) forma(s) como esta 
disposição é posta em prática.
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Justificação

Repõe a alteração 20 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO C 82 de 
1.4.2004).

Alteração 8
Artigo 12, n° 1, alínea b)

b) Descrição geral das águas balneares, em 
linguagem não técnica, baseada no perfil 
das águas balneares estabelecido em 
conformidade com o Anexo III;

b) Descrição geral das águas balneares, em 
linguagem não técnica, baseada no perfil 
das águas balneares estabelecido em 
conformidade com o Anexo III; devem 
exibir de forma destacada um símbolo 
aprovado pela Comissão, para informar 
os utentes sobre o estado qualitativo 
actual das águas balneares;

Justificação

Repõe parte da alteração 21 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO C 
82 de 1.4.2004).

Alteração 9
Artigo 12, n° 1, alínea f bis) (nova)

f bis) Informações sobre a qualidade das 
águas em que sejam praticadas 
tradicionalmente outras actividades 
recreativas, sempre que exista um risco 
especial de poluição dessas águas por 
águas residuais urbanas ou outras fontes 
de poluição,

Justificação

Repõe a alteração 7 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO C 82 de 
1.4.2004).

Alteração 10
Artigo 12, n° 1 bis (novo)

1 bis. Em caso de emergência, as 
autoridades públicas cooperarão com 
todas as partes interessadas para garantir 
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que o público seja informado, de modo 
claro e coerente, sobre todos os riscos 
potenciais, através de sinalização 
provisória colocada na zona balnear.

Justificação

Repõe a alteração 24 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO C 82 de 
1.4.2004).

Alteração 11
Artigo 12, n° 2, parágrafo 1, parte introdutória

2. Os Estados-Membros utilizam 
tecnologias e meios adequados, incluindo a 
Internet, para divulgar activamente e sem 
demora as informações relativas às águas 
balneares referidas no n.º 1 e também as 
seguintes informações:

2. Os Estados-Membros utilizarão 
tecnologias e meios adequados, incluindo a 
Internet, para divulgar activamente e sem 
demora, pelo menos em inglês e incluindo 
uma tradução francesa, as informações 
relativas às águas balneares referidas no nº 
1, e também as seguintes informações:

Justificação

Repõe a alteração 25 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO C 82 de 
1.4.2004).

Alteração 12
Artigo 12, n° 2, parágrafo 1, alínea b)

b) A classificação das águas balneares 
durante os últimos três anos e os 
respectivos perfis, incluindo os resultados 
da monitorização levada a cabo em 
conformidade com a presente directiva 
desde a última classificação;

b) A classificação das águas balneares 
durante os últimos três anos e os 
respectivos perfis, incluindo os resultados 
da monitorização levada a cabo em 
conformidade com a presente directiva 
desde a última classificação; os resultados 
das análises das águas deverão estar 
disponíveis na Internet no prazo de uma 
semana;

Justificação

Repõe a alteração 26 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO C 82 de 
1.4.2004).
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Alteração 13
Artigo 12, n° 4

4. Sempre que possível, os 
Estados-Membros e a Comissão prestam 
informações ao público utilizando 
tecnologia de georreferenciação e 
apresentam-nas de forma clara e 
coerente, nomeadamente através da 
utilização de sinais e símbolos.

4.Após consulta dos Estados-Membros, 
das organizações turísticas e de 
consumidores pertinentes, e de outras 
partes interessadas, a Comissão 
desenvolverá, no prazo de dois anos, uma 
sinalética simplificada e normalizada -
rosto que sorri, por exemplo - que poderá 
ser utilizada em diversos domínios pelos 
Estados-Membros, pelas autoridades 
regionais e locais, pelo sector do turismo,
etc., como um entre outros instrumentos 
de informação do público. O sistema de 
sinais deverá igualmente estar disponível 
num sítio web da UE.

Justificação

Repõe a alteração 27 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO C 82 de
1.4.2004).

Alteração 14
Artigo 14, n° 3

3. À luz desse relatório e de uma 
avaliação de impacto aprofundada, a 
Comissão pode, se necessário, fazer 
acompanhar o seu relatório de propostas 
de alteração da presente directiva.

3. A Comissão procederá à revisão da 
presente directiva o mais tardar até 2020, 
prestando particular atenção aos 
parâmetros relativos à qualidade das 
águas balneares e, se necessário, 
apresentará propostas legislativas 
adequadas, em conformidade com o 
artigo 251º do Tratado.

Justificação

Repõe a alteração 28 da primeira leitura, aprovada em 21 de Outubro de 2003 (JO C 82 de 
1.4.2004).

Alteração 15
Anexo I, Quadro 1 "ÁGUAS INTERIORES"

O quadro 1 é suprimido.
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Justificação

Altera um novo elemento introduzido na Posição Comum do Conselho.

Alteração 16
Anexo I, Quadro 2, Título

ÁGUAS COSTEIRAS E DE 
TRANSIÇÃO

ÁGUAS INTERIORES, ÁGUAS 
COSTEIRAS E DE TRANSIÇÃO

Justificação

Altera um novo elemento introduzido na Posição Comum do Conselho.

Alteração 17
Anexo I, Quadro 2, linha 1, coluna D

Qualidade suficiente Qualidade suficiente

200 ** 180 **

Justificação

Altera um novo elemento introduzido na Posição Comum do Conselho.

Alteração 18
Anexo I, Quadro 2, linha 2, coluna D

Qualidade suficiente Qualidade suficiente

500 ** 450 **

Justificação

Altera um novo elemento introduzido na Posição Comum do Conselho.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Durante a sessão plenária de 21 de Outubro de 2003, o Parlamento Europeu, tendo em conta 
várias alterações, aprovou a proposta da Comissão para uma "directiva do Parlamento e do 
Conselho relativa à gestão da qualidade das águas balneares e que revoga a Directiva 
76/160/CEE" . O Conselho, na sua posição comum de 20 de Dezembro de 2004, subscreveu 
um grande número dessas alterações, mas outras não. Em relação a estes pontos, a posição 
comum constitui provavelmente um compromisso entre os vários interesses nacionais que 
desempenham grande importância na conclusão desta directiva.

O Parlamento deverá agora ponderar quais as alterações aprovadas em primeira leitura que ele 
deseja voltar a apresentar em segunda leitura.

O relator entende que a directiva inicial de 1976 carecia de uma actualização, mas, aquando 
da primeira leitura, levantou a questão se a qualidade das águas balneares na Europa deve 
continuar a ser regulamentada a partir de Bruxelas.

Um elemento que mereceu na primeira leitura a atenção do Parlamento consistiu na base 
jurídica da proposta de directiva relativa às águas balneares. Estabeleceu-se como base 
jurídica o n° 1 do artigo 175°. Isto significa que a Comissão elaborou esta directiva no âmbito 
da legislação ambiental. No entanto, a Comissão justifica a sua opção fazendo sobretudo 
referência ao impacto sobre o turismo. Foi por isso sugerido que esta legislação deveria 
decorrer do artigo 95° relativo à livre circulação das pessoas.

Apesar das dúvidas quanto à subsidiariedade e à base jurídica, a proposta foi aprovada em 
primeira leitura.

Entre as alterações do Parlamento que o Conselho não subscreveu, duas são particularmente 
importantes.

Em primeiro lugar, o Conselho não aceita alargar o âmbito de aplicação da directiva de modo 
a incluir também outras actividades recreativas. Se a água utilizada para outras actividades 
recreativas além da natação não for abrangida pelo âmbito de aplicação da presente directiva, 
os respectivos interessados devem, no mínimo, ser informados sobre a qualidade da água onde 
praticam essas actividades. Deste modo, poderão optar com plano conhecimento de causa se 
desejam ou não exercer essa actividade nas águas em causa.

Em segundo lugar, ressalta que o Conselho introduziu uma distinção entre águas interiores e 
águas costeiras. Enquanto a diferença entre águas interiores e águas costeiras não for tornada 
plausível e não for cimentada em demonstração científica, é inteiramente incompreensível 
para o cidadão comum que as águas interiores não estejam sujeitas aos mesmos requisitos que 
as águas costeiras. Por esta razão, o relator propõe a supressão desta distinção e que o texto 
seja adequado à proposta inicial da Comissão.

Em contrapartida, a categoria suplementar introduzida pelo Conselho de qualidade 
"suficiente" constitui um elemento positivo. Uma categoria suplementar que proporciona a 
mesma protecção à saúde que os requisitos mínimos da directiva existente poderá conduzir a 
uma qualidade "boa" e "excelente".
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A fim de motivar os Estados-Membros a assegurar uma melhor qualidade das águas 
balneares, torna-se muito importante fornecer informações adequadas. Não deixa por isso de 
ser demais salientar que o público em geral deve dispor de um bom acesso a essas 
informações, tanto via Internet como nos próprios locais de águas balneares. Nem sempre se 
pode aguardar de quem se entrega a uma actividade recreativa que tenha sempre à mão um 
computador portátil para controlar, na costa, se a água respeita as normas. Além disso, as 
informações disponíveis devem ser actuais e, por conseguinte, não indicar a qualidade das 
águas balneares do ano anterior, e ser pelo menos disponíveis em inglês e francês.

O Conselho realça na sua exposição de motivos a importância de sinalética e de símbolos,  
sem porém referir este aspecto de forma suficiente na posição comum. Para remediar esta 
deficiência, cabe reintroduzir uma alteração do Parlamento em primeira leitura, nos termos da 
qual a Comissão era convidada a elaborar um sistema de símbolos simples e estandardizados.

O Conselho desvia-se da proposta inicial ao submeter a uma restrição o artigo sobre os planos 
de emergência. Voltaram a ocorrer recentemente inúmeras inundações em diferentes 
Estados-Membros, e é precisamente nestas circunstâncias que se torna pertinente um artigo 
sobre planos de emergência, incluindo a comunicação à população de informações a este 
respeito. 

No que diz respeito à participação da população, a posição comum é igualmente susceptível 
de melhoria. Recomenda-se, por isso, a reintrodução da alteração do Parlamento em primeira 
leitura a respeito deste assunto.


