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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 a normas 
de qualidade ambiental no domínio da política da água e que altera a Directiva 
2000/60/CE
(COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0397)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 175º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0243/2006),

– 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, da 
Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, bem como da Comissão das Pescas
(A6-0000/2007),

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) A poluição química das águas de 
superfície representa uma ameaça para o 
ambiente aquático com efeitos como a 
toxicidade aguda e crónica para os 
organismos aquáticos, a acumulação no 
ecossistema e perdas de habitats e de 
biodiversidade, bem como uma ameaça 

(1) A poluição química das águas de 
superfície representa uma ameaça para o 
ambiente aquático com efeitos como a 
toxicidade aguda e crónica para os 
organismos aquáticos, a acumulação no 
ecossistema e perdas de habitats e de 
biodiversidade, bem como uma ameaça 
para a saúde humana. A poluição deveria

  
1 Ainda não publicada em JO.
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para a saúde humana. ser prioritariamente identificada e tratada 
na fonte, da forma mais eficaz do ponto 
de vista económico e ambiental. 

Justificação

Este considerando corresponde ao teor do considerando 11 da Directiva-Quadro “Água”,
expressando a necessidade de um controlo da poluição na fonte, mediante normas de 
qualidade ambiental. A aplicação deste princípio deverá ser conforme com o artigo 4º da 
referida directiva-quadro.

Alteração 2
CONSIDERANDO 22 BIS (novo)

(22 bis) Segundo o artigo 174º do Tratado, 
e tal como reafirmado na directiva 
2000/60/CE, a Comunidade terá em 
conta, na elaboração da sua política no 
domínio do ambiente, os dados científicos 
e técnicos disponíveis, as condições 
ambientais nas diferentes regiões da 
Comunidade, o desenvolvimento 
económico e social da Comunidade no 
seu todo e o desenvolvimento equilibrado 
das suas regiões, bem como as vantagens 
e os encargos que podem resultar de 
acção ou de omissão.

Justificação

Afigura-se oportuno sublinhar a diversidade de situações locais em termos do estado clínico 
da água, mas também que as normas e medidas de controlo devem ter por base as técnicas e 
os dados científicos mais recentes. (Considerando 12 da Directiva-Quadro).

Alteração 3
ARTIGO 1

A presente directiva estabelece normas de 
qualidade ambiental relativas a substâncias 
prioritárias e a determinados outros 
poluentes.

Nos termos do artigo 16º da Directiva 
2000/60/CE, a presente directiva 
estabelece normas de qualidade ambiental 
relativas a substâncias prioritárias e a 
determinados outros poluentes
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Justificação

Esta disposição visa sublinhar que a Directiva-Quadro "Água" constitui a base da directiva 
no que se refere às substâncias prioritárias. 

Alteração 4
ARTIGO 2, Nº 1

1. Os Estados-Membros asseguram que a 
composição das suas águas de superfície 
obedeçam às normas de qualidade 
ambiental aplicáveis a substâncias 
prioritárias, expressas como uma média 
anual e como uma concentração máxima 
admissível, conforme estabelecido na Parte 
A do Anexo I, bem como às normas de 
qualidade ambiental para outros poluentes 
enumeradas na Parte B do Anexo I.

1. Tendo em vista alcançar um bom 
estado químico das massas de águas de 
superfície, em conformidade com a alínea 
a) do nº 1 do artigo 4 da Directiva 
2000/60/CE, os Estados-Membros 
asseguram que a composição dessas 
massas de água de superfície obedeçam às 
normas de qualidade ambiental aplicáveis a 
substâncias prioritárias, expressas como 
uma média anual e como uma 
concentração máxima admissível, 
conforme estabelecido na Parte A do 
Anexo I, bem como às normas de 
qualidade ambiental para outros poluentes 
enumeradas na Parte B do Anexo I.

Justificação

A proposta tem como objectivo definir normas para um bom estado químico das águas de 
superfície. Contudo, na sua redacção actual, a proposta fixaria objectivos (mais ligados a 
todas as águas de superfície do que às massas de água de superfície) que não fazem parte da 
directiva-quadro. A presente alteração visa, por conseguinte, garantir a coerência com o 
artigo 4º da Directiva-Quadro. 

Alteração 5
ARTIGO 2, Nº 3, PARÁGRAFO 1

3. Os Estados-Membros asseguram que as 
concentrações a seguir indicadas de 
hexaclorobenzeno, hexaclorobutadieno e 
mercúrio não sejam excedidas nos tecidos 
(em peso húmido) de peixes, moluscos, 
crustáceos e outros biota:

3. Os Estados-Membros asseguram que as 
concentrações a seguir indicadas de 
hexaclorobenzeno, hexaclorobutadieno e 
mercúrio não sejam excedidas nos tecidos 
(em peso húmido) de peixes, moluscos, 
crustáceos ou outros biota:

Justificação

A presente alteração evita que se exija aos Estados-Membros medidas sobre uma série de 
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"biotas" diferentes.

Alteração 6
ARTIGO 2, Nº 3, PARÁGRAFO 2

Para efeitos de monitorização da 
conformidade das substâncias enumeradas 
no primeiro parágrafo com as normas de 
qualidade ambiental, os Estados-Membros 
adoptam uma norma mais rigorosa relativa 
à água que substitua a enumerada na Parte 
A do Anexo I ou definem uma norma 
adicional para biota.

Para efeitos de monitorização da 
conformidade das substâncias enumeradas 
no primeiro parágrafo com as normas de 
qualidade ambiental, os Estados-Membros 
adoptam uma norma mais rigorosa relativa 
à água que substitua a enumerada na Parte 
A do Anexo I ou podem definir uma 
norma adicional para biota.

Justificação

Trata-se de evitar a multiplicação de valores diferentes para as normas de qualidade da água 
nos diversos Estados-Membros (o que estaria em contradição com a argumentação 
apresentada em abono desta directiva). 

Alteração 7
ARTIGO 2, Nº 4, PARÁGRAFO 1 BIS e 1 TER (novos)

A Comissão analisa as últimas evoluções 
da informação científica e os progressos 
técnicos registados relativamente aos 
compostos HAP (hidrocarbonetos 
aromáticos policíclicos) no ambiente 
aquático e realiza trabalhos preparatórios 
com vista ao estabelecimento de valores 
NQA para os compostos HAP presentes 
nos biotas e não na água.
O mais tardar em 2011, a Comissão 
elabora uma proposta destinada a rever 
esses valores NQA para os compostos 
HAP.

Justificação

Uma proposta revista sobre a fixação de valores NQA nos biotas deve ser a opção a 
privilegiar. Para tanto, incumbe à Comissão realizar os trabalhos preparatórios com vista a 
essa revisão. Uma vez que a directiva-quadro estabelece que os Estados-Membros devem 
cumprir os requisitos da mesma até 2015, a Comissão deveria propor, o mais tardar em 
2011, um texto relativo aos compostos HAP substituindo os valores NQA na água por valores 
NQA nos biotas.
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Alteração 8
ARTIGO 2, Nº 5

5. A Comissão pode, nos termos do 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
21.° da Directiva 2000/60/CE, fixar os
métodos de cálculo obrigatórios referidos
no segundo parágrafo do ponto 3 da Parte 
C do Anexo I à presente directiva.

5. Tendo em vista obter um método de 
cálculo coerente e harmonizado, a 
Comissão deve, nos termos do 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
21.° da Directiva 2000/60/CE, fixar as 
metodologias obrigatórias referidas no 
segundo parágrafo do ponto 3 da Parte C 
do Anexo I à presente directiva.

Justificação

As experiências no terreno levadas a cabo neste domínio revelam que a comparação de 
resultados e a eficácia dos dados não poderão ser pertinentes, se os procedimentos analíticos 
e de amostragem não forem conduzidos de acordo com as normas. Actualmente, não existe 
qualquer método de controlo adequado ou normalizado para certas substâncias.

Alteração 9
ARTIGO 3, Nº 3

3. Os Estados-Membros procedem à 
revisão das licenças referidas na Directiva 
96/61/CE ou dos regulamentos anteriores 
referidos no n.º 3, alínea g), do artigo 11.° 
da Directiva 2000/60/CE com vista à 
redução progressiva da extensão de cada 
zona de excedência transitória, conforme 
referido no n.º 1, identificada nas massas 
de água afectadas por descargas de 
substâncias prioritárias.

3. Os Estados-Membros procedem à 
revisão dos regulamentos anteriores 
referidos no n.º 3, alínea g), do artigo 11.° 
da Directiva 2000/60/CE com vista à 
redução progressiva da extensão de cada 
zona de excedência transitória, conforme 
referido no n.º 1, identificada nas massas 
de água afectadas por descargas de 
substâncias prioritárias

Justificação

Não se afigura adequado indicar na presente directiva, que incide sobre a política da água, 
aquilo que as autorizações IPPC devem abranger.

Alteração 10
ARTIGO 3, Nº 4

4. A Comissão pode determinar, nos 
termos do procedimento referido no n.º 2 

4. A Comissão deve determinar, nos termos 
do procedimento referido no n.º 2 do artigo 
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do artigo 21.° da Directiva 2000/60/CE, o 
método a utilizar pelos Estados-Membros 
para a identificação das zonas de 
excedência transitórias.

21.° da Directiva 2000/60/CE, o método a 
utilizar pelos Estados-Membros para a 
identificação das zonas de excedência 
transitórias.

Justificação

Quando os procedimentos não são conduzidos de forma uniforme, a comparação não pode 
ser pertinente podendo gerar distorções da concorrência. 

Alteração 11
ARTIGO 3, Nº 5 BIS (novo)

5 bis. A Comissão deve definir, no que se 
refere às zonas portuárias, os métodos a 
utilizar pelos Estados-Membros para a 
avaliação das NQA expressas como um 
valor médio anual.

Justificação

O caso específico das zonas portuárias deve também ser abordado. Com efeito, os portos são 
zonas onde as substâncias em suspensão evoluem grandemente em virtude das operações de 
dragagem. Afigura-se, por conseguinte, necessário que esta situação específica seja objecto 
de uma resposta adequada.

Alteração 12
ARTIGO 4, Nº 1

1. Com base na informação recolhida nos 
termos dos artigos 5° e 8° da Directiva 
2000/60/CE e ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 166/2006, os Estados-Membros 
estabelecem um inventário de emissões, 
descargas e perdas de todas as substâncias 
prioritárias e poluentes enumerados nas 
Partes A e B do Anexo I para cada bacia 
hidrográfica ou a parte de cada bacia que 
se encontre dentro do seu território.

1. Com base na informação recolhida nos 
termos dos artigos 5° e 8° da Directiva 
2000/60/CE e ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 166/2006, os Estados-Membros 
estabelecem um inventário de emissões, 
descargas e perdas de todas as fontes 
originais de substâncias prioritárias (tanto
fontes pontuais como difusas de poluição)
e poluentes enumerados nas Partes A e B 
do Anexo I para cada bacia hidrográfica ou 
a parte de cada bacia que se encontre 
dentro do seu território.

Justificação

A expressão "fontes originais" é aditada no intuito de garantir que as estações de tratamento 
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não sejam consideradas como eventual fonte de substâncias prioritárias, com efeito, as 
estações de tratamento não geram substâncias prioritárias nem foram, aliás, concebidas para 
as eliminar. O inventário deve, por conseguinte, incidir sobre as fontes "originais" situadas a 
montante da estação de tratamento ligada à rede de recolha urbana. Além disso, este 
inventário deve não só incidir sobre as fontes pontuais de poluição mas também sobre as 
fontes difusas.

Alteração 13
ARTIGO 4, Nº 6

6. A Comissão pode, nos termos do 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
21.° da Directiva 2000/60/CE, determinar o 
método a utilizar pelos Estados-Membros 
para a elaboração dos inventários.

6. A Comissão deve, nos termos do 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
21.° da Directiva 2000/60/CE, determinar o 
método a utilizar pelos Estados-Membros 
para a elaboração dos inventários

Justificação

Quando os procedimentos analíticos e de amostragem não são conduzidos de forma 
uniforme, a comparação de resultados e eficácia dos dados não podem ser pertinentes.

Alteração 14
ARTIGO 4 BIS (novo)

Artigo 4º bis
Medidas para reduzir a poluição 
resultante de substâncias prioritárias
1. Tendo em vista alcançar os objectivos 
de redução da poluição resultante de 
substâncias prioritárias, estabelecidos em 
conformidade com o ponto iv), da alínea 
a) do nº 1 do artigo 4º da Directiva 
2000/60/CE, os Estados-membros velam
por que o programa de medidas, 
estabelecido em conformidade com o 
artigo 11° da presente directiva, tenha 
igualmente em conta medidas de controlo 
das fontes de poluição pontuais e difusas, 
assim como as Normas de Qualidade 
Ambiental definidas pela presente 
directiva.
Essas medidas devem ter em conta o facto 
de não ser possível, no caso das
substâncias presentes no estado natural 
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ou geradas por processos naturais, a 
cessação ou a eliminação progressiva de 
todas as fontes potenciais.
2. Os Estados-Membros velam por que as 
medidas referidas no nº 1 sejam 
economicamente viáveis e tecnicamente 
exequíveis. 
3. Os Estados-Membros devem sobretudo 
ter em conta as medidas vigentes
especificadas pela legislação comunitária 
aplicável.
4. Quando tal se afigure necessário, e com 
base no artigo 4º da directiva 2000/60/CE, 
os Estados-Membros devem ajuizar da 
oportunidade de rever a aplicação das 
medidas vigentes ou de introduzir novas 
medidas para reduzir e controlar a
poluição resultante de substâncias 
prioritárias, a fim de alcançar os 
objectivos definidos no artigo 4º da 
Directiva 2000/60/CE. A Comissão 
propõe, sendo caso disso, as acções 
adequadas à escala comunitária.

Justificação

As medidas de controlo devem ser tidas em conta aquando da elaboração do programa de 
medidas. Definir apenas NQA significaria aperfeiçoar os sistemas de depuração sem 
melhorar a protecção das massas de água superficiais. Os controlos na fonte têm um impacto 
significativo na redução das descargas. Além disso, esta abordagem sustentável permite 
atingir os objectivos da Directiva-Quadro "Água".

As medidas adoptadas pelos Estados-Membros devem basear-se numa abordagem de risco e 
custo/eficácia, sendo necessário prever um instrumento que permita quantificar as perdas de 
substâncias que ocorrem naturalmente ou decorrem de processos naturais.

Alteração 15
ARTIGO 4 TER (novo)

Artigo 4º ter
Poluição proveniente de países terceiros
A Comissão apresenta, o mais tardar um 
ano após a entrada em vigor da presente 
directiva, um relatório ao Parlamento 
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Europeu e ao Conselho sobre as situações 
de poluição proveniente de países 
terceiros. Com base nesse relatório, e se 
tal se afigurar necessário, o Parlamento 
Europeu e o Conselho solicitam à 
Comissão que formule propostas.

Justificação

A questão da poluição proveniente de países terceiros deve ser abordada pela Comissão.

Alteração 16
ANEXO I, TÍTULO DO ANEXO E DA PARTE A

ANEXO I: NORMAS DE QUALIDADE 
AMBIENTAL PARA AS SUBSTÂNCIAS 
PRIORITÁRIAS E OUTROS 
POLUENTES DETERMINADOS

ANEXO I: NORMAS DE QUALIDADE 
AMBIENTAL PARA AS SUBSTÂNCIAS 
PRIORITÁRIAS 

PARTE A: Normas de qualidade ambiental 
(NQA) para as substâncias prioritárias
nas águas de superfície

Normas de qualidade ambiental (NQA)  
nas águas de superfície

Justificação

Não há justificação para se estabelecer uma distinção entre substâncias prioritárias e outros 
poluentes. É, por conseguinte, lógico agrupá-los num único quadro.

Alteração 17
ANEXO I, PARTE B, TÍTULO

PARTE B: Normas de qualidade 
ambiental (NQA) para outros poluentes

Suprimido

Justificação

Se a alteração 16 for aprovada, todos os poluentes passarão a figurar na parte A do Anexo I, 
sem distinção entre "substâncias prioritárias" e "outros poluentes". O título da parte B 
tornar-se-á, por conseguinte, supérfluo. 

Alteração 18
ANEXO I, PARTE C, Nº 3, PARÁGRAFO 2

Se as concentrações de fundo naturais dos Quando as concentrações de fundo 
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metais forem superiores ao valor NQA ou 
se a dureza, o pH ou outros parâmetros de 
qualidade da água afectarem a 
biodisponibilidade dos metais, os Estados-
Membros podem tomar esse facto em 
consideração ao confrontarem os 
resultados da monitorização com as NQA. 
Se assim o decidirem, é obrigatória a 
utilização dos métodos de cálculo fixados 
em conformidade com o n.º 5 do artigo 2.°.

naturais dos metais forem mensuráveis, as 
mesmas serão adicionadas ao valor NQA 
considerado. Se a dureza, o pH ou outros 
parâmetros afectarem a biodisponibilidade 
dos metais, os Estados-Membros podem 
tomar esse facto em consideração ao 
confrontarem os resultados da 
monitorização com as NQA. Se assim o 
decidirem, é obrigatória a utilização dos 
métodos de cálculo fixados em 
conformidade com o n.º 5 do artigo 2.°.

Justificação

Os níveis de concentração natural podem ter uma influência significativa no que respeita à 
conformidade com as NQA, mesmo que a concentração natural seja em si inferior às NQA. 
Os Estados-Membros podem tomar isso em conta.

Alteração 19
ANEXO II

ANEXO X, QUADRO, LINHAS 33 BIS A 33 DECIES (novas)

Número Número CAS Número UE2 Nome da substância prioritária Identificada 
como 
substância 
perigosa 
prioritária

(33 bis) não aplicável xxx-xxx-x DDT total1 X

(33 ter) 50-29-3 200-024-3 para-para-DDT X
(33 
quater)

309-00-2 206-215-8 Aldrine X

(33 
quinquie
s)

60-57-1 200-484-5 Dieldrine X

(33 
sexies)

72-20-8 200-775-7 Endrine X

(33 
septies)

465-73-6 207-366-2 Isodrine X

(33 
octies)

56-23-5 200-262-8 Tétrachlorure de carbone X

(33 
nonies)

127-18-4 204-825-9 Tétrachloroéthylène X

(33 
decies)

79-01-6 201-167-4 Trichloroéthylène X
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O DDT total compreende a soma dos seguintes isómeros: 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano 
(número CAS 50-29-3); 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil) etano (número CAS 789-02-6); 1,1-
dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etileno (número CAS 72-55-9) e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil) etano
(número CAS 72-54-8).
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente directiva surge em virtude de uma obrigação inscrita na Directiva que estabelece 
um quadro de acção comunitária no domínio da política da água.

Com efeito, a Directiva-Quadro, no seu artigo 16º, enumera diferentes obrigações no que se 
refere à apresentação de propostas por parte da Comissão, nomeadamente, medidas 
específicas contra a poluição da água por determinados poluentes ou grupos de poluentes que 
representam um risco significativo para o ambiente aquático ou através deste, o 
estabelecimento de uma lista de substâncias prioritárias e, entre estas, de substâncias 
perigosas prioritárias e a fixação de normas de qualidade aplicáveis às concentrações de 
substâncias prioritárias nas águas de superfície, nos sedimentos ou na biota. 

Essas normas de qualidade ambiental são definidas como a concentração de um determinado 
poluente, ou grupo de poluentes, na água, nos sedimentos ou na biota, que não deve ser 
ultrapassada para efeitos de protecção da saúde humana e do ambiente (nº 35 do artigo 2º da 
Directiva-Quadro). A directiva ora proposta fixa, por conseguinte, limites de concentração nas 
águas de superfície para 41 tipos de pesticidas, metais pesados e outras substâncias químicas 
perigosas que constituem um risco específico para a fauna e a flora aquáticas e para a saúde 
humana. A Comissão, aquando da elaboração da sua proposta, afirmou ter longamente 
reflectivo na possibilidade de introduzir medidas de controlo específicas a nível da União para 
as substâncias prioritárias. O estudo de impacto da proposta terá revelado que tais medidas 
não se justificavam actualmente em virtude da multiplicidade de instrumentos comunitários 
existentes ou que serão adoptados para reduzir as emissões. 

Convém, por conseguinte, clarificar a ligação entre estes dois textos e eliminar eventuais
ambiguidades. Importa, nomeadamente, avaliar os objectivos e as medidas propostas para os 
atingir à luz das obrigações enunciadas na Directiva-Quadro e também apreciar a respectiva 
pertinência. 

O relator desejaria sublinhar a este propósito que esta directiva-filha faz parte de uma 
abordagem global destinada a lutar contra a difusão de certas substâncias qualificadas como 
prioritárias nas águas de superfície. O objectivo primordial deste texto não consiste, por 
conseguinte, em fixar critérios de potabilidade da água.

A Comissão não propôs medidas de controlo das descargas por considerar que outros textos já 
as contemplam (REACH e IPPC, etc.). Todavia, importa garantir que não haja contradição 
nem sobreposição das medidas e, sobretudo, que não fiquem por abranger fontes de emissão, 
de descargas ou perdas, sem esquecer as situações específicas de presença histórica e natural 
de certas substâncias.

O relator tentou, por conseguinte, responder às questões supramencionadas, assim como à 
problemática da poluição difusa. Além disso, solicitou à Comissão que estabeleça 
metodologias comuns no intuito de garantir um nível de protecção adequado e evitar 
distorções da concorrência.
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A proposta da Comissão introduz uma distinção entre substâncias prioritárias e outros 
poluentes, o que só pode suscitar confusão. O relator sugere, por conseguinte, que esses oito 
"outros poluentes" passem a ser considerados substâncias prioritárias e até que sejam inscritos 
como substâncias perigosas prioritárias atendendo aos seus efeitos intrínsecos. 

O caso específico das zonas portuárias deve igualmente ser abordado. Com efeito, sendo os 
portos zonas onde as substâncias em suspensão evoluem grandemente em resultados das 
operações de dragagem, importa que essa situação específica seja objecto de uma resposta 
adequada.

O relator solicita à Comissão que a questão dos casos de poluição provenientes de países 
terceiros seja abordada.

Por último, o relator considera que é necessário debater determinadas questões. Alguns dos 
interlocutores contactados, aquando da fase preparatória deste relatório, manifestaram a sua 
perplexidade perante certos valores NQA que não correspondiam à metodologia descrita nos 
documentos disponibilizados no CIRCA (Communication & Information Resource Centre 
Administrator). O relator sublinha, assim, a necessidade de um debate técnico sobre as 
seguintes substâncias: benzeno, cádmio, hexaclorobenzeno, hexaclorobutadieno, mercúrio, 
níquel, chumbo e HAP. Registou-se, nomeadamente, um desacordo relativamente aos valores 
NQA de 0,05 µg.L-1 para o mercúrio, que não teria em conta o envenenamento secundário 
associado ao metilmercúrio, e de 0,2 µg.L-1 relativamente ao cádmio. No que se refere à 
poluição acidental, as possíveis derrogações a título da presente directiva devem ser coerentes 
com a Directiva-Quadro "Água", devendo, por conseguinte, ser clarificadas pela Comissão.   
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