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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na sua exposição de motivos, a Comissão Europeia destaca as consequências trágicas (mais 
de 700 vítimas mortais em 2002) e a magnitude dos danos que as inundações provocaram ao 
ambiente, às infra-estruturas privadas e públicas e à actividade económica das regiões. Os 
volumes das inundações aumentaram devido à redução acentuada da capacidade natural das 
bacias hidrográficas para a retenção das inundações. Apesar dos perigos, tem sido autorizada 
a construção de habitações e infra-estruturas públicas e privadas em zonas de risco de 
inundações. A título de exemplo, a Comissão refere os 10 milhões de pessoas que vivem em 
zonas de risco de inundações extremas ao longo do Reno, zonas nas quais os danos potenciais 
decorrentes das inundações ascendem a 165 milhões de euros. As alterações climáticas, 
provavelmente, aumentarão a frequência e a intensidade destes fenómenos. Por conseguinte, a 
fim de reduzir e gerir os riscos relacionados com as inundações para a saúde humana, o 
ambiente, as infra-estruturas e a propriedade, a Comissão propõe que o Parlamento Europeu e 
o Conselho adoptem uma directiva sobre a avaliação e a gestão das inundações.

A avaliação e gestão das inundações não é uma novidade. A maioria, se não a totalidade, dos 
Estados-Membros implementou políticas nacionais destinadas a gerir este fenómeno.
Contudo, a maior parte das bacias hidrográficas da Europa são partilhadas por dois ou mais 
Estados-Membros, e a gestão das inundações numa determinada região pode afectar os riscos 
de inundação em regiões situadas a montante ou a jusante. Portanto, uma acção concertada a 
nível comunitário contribuiria para um valor acrescentado considerável e melhoraria a 
prevenção e protecção global dos riscos de inundação. Além disso, a legislação relativa a este 
aspecto da gestão da água é conforme com a Directiva-Quadro "Água"1, que introduziu o 
princípio da coordenação transfronteiriça no âmbito das bacias hidrográficas.

No quadro da nova legislação que rege os Fundos Estruturais, propõe-se que as medidas de 
prevenção das inundações sejam consideradas despesas elegíveis.

Porém, na opinião da relatora, a proposta da Comissão requer uma série de modificações, caso 
se pretenda:

• enquadrar esta proposta de directiva numa política global e sustentável de gestão dos 
riscos de inundação;

• acentuar as medidas preventivas que visam eliminar ou reduzir os riscos de inundação, 
e não as medidas de emergência, já que uma adaptação por antecipação e precaução é 
mais eficaz e menos onerosa do que a adaptação de emergência ou a reconversão;

• limitar ou eliminar o efeito secundário das medidas locais de protecção contra as 
inundações, nas regiões situadas a montante ou a jusante, através de uma acção 
integrada a nível das bacias hidrográficas, incluindo a cooperação transfronteiriça no 
âmbito das bacias hidrográficas, com a participação de todas as autoridades relevantes;

• promover a integração de todas as políticas e mecanismos financeiros em causa, 
nomeadamente a política de coesão, com vista a assegurar uma gestão sustentável dos 
riscos de inundação;

  
1 Directiva 2000/60/CE de 23 de Outubro de 2000.
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• integrar a execução desta directiva a partir da data da sua entrada em vigor no 
processo de programação da gestão das bacias hidrográficas previsto na Directiva 
2000/60/CE (Directiva-Quadro "Água") a fim de rentabilizar os planos de gestão dos 
riscos de inundação e de promover o seu respeito e apoio das condições de 
sustentabilidade ecológica estabelecidas na Directiva-Quadro "Água";

• assegurar uma gestão sustentável da água, concedendo prioridade às medidas de 
prevenção de riscos e danos através do planeamento da utilização dos solos e do 
reforço das capacidades naturais de retenção;

• legislar de maneira clara e aplicável, suprimindo a ambiguidade jurídica no que se 
refere ao âmbito dos mapas de risco de inundação e planos de gestão;

• fazer o mercado contribuir para a gestão sustentável dos riscos de inundação através 
do desenvolvimento, nas zonas de risco de inundações, de actividades económicas que 
suportem os custos das medidas de protecção contra as inundações, bem como os 
custos decorrentes em termos de ambiente e de recursos, e responsabilizar as pessoas 
que vivem em zonas de risco de inundações pela adopção, na medida das suas 
possibilidades, de medidas preventivas que reduzam os danos (por exemplo, a 
adaptação dos edifícios aos riscos de inundação).

À luz do acima exposto, a relatora propõe as seguintes alterações:

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública 
e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 2

(2) As inundações são um fenómeno natural 
que não pode ser evitado. No entanto, a 
actividade humana contribui actualmente 
para um aumento da probabilidade de 
ocorrência e das consequências prejudiciais 
das inundações.

(2) As inundações são um fenómeno natural 
que não pode ser totalmente evitado. No 
entanto, a redução acentuada da 
capacidade natural das bacias 
hidrográficas para a retenção das 
inundações, a má gestão das actividades 
humanas (como o aumento das 
aglomerações humanas e dos bens 
económicos nas planícies aluviais e a 
erosão e redução da retenção natural de 
água pelas terras através da desflorestação 
em bacias hidrográficas), a seca e o 
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aquecimento global contribuem
actualmente para um aumento da 
probabilidade e dos efeitos prejudiciais das 
inundações.

Alteração 2
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) As estratégias tradicionais de gestão 
do risco de inundação, centradas na 
criação de infra-estruturas para a 
protecção imediata das pessoas, dos imóveis 
e dos bens, não conseguiram garantir o 
nível de segurança esperado.

Alteração 3
Considerando 3

(3) É possível e desejável reduzir o risco de 
danos para a saúde humana, o ambiente e as 
infra-estruturas associado às inundações; 
contudo, para serem eficazes, as medidas de 
redução deste risco devem ser coordenadas à 
escala das bacias hidrográficas.

(3) É possível e desejável reduzir o risco de 
danos para a saúde humana, o ambiente e as 
infra-estruturas associado às inundações. 
Contudo, para serem eficazes, as medidas de 
redução deste risco devem ser coordenadas 
entre os Estados-Membros, as suas 
autoridades nacionais, regionais e locais e 
as organizações responsáveis pela gestão 
fluvial à escala das bacias hidrográficas e 
devem atribuir uma importância crescente 
às medidas relacionadas com a natureza de 
molde a promover um afastamento do 
paradigma tradicional a curto prazo de 
"construir para proteger" e tendente a uma 
gestão das inundações sustentável do ponto 
de vista ecológico.
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Alteração 4
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) A proposta de gestão integrada das 
bacias hidrográficas deverá basear-se: (a) 
na "capacidade de carga" do meio 
específico, ou seja, no bom funcionamento 
a longo prazo dos ecossistemas e na 
manutenção da biodiversidade, bem como 
nos benefícios socioeconómicos associados 
para as pessoas, (b) na avaliação conjunta 
das necessidades e expectativas de todas as 
"partes interessadas na água" à escala das 
bacias e (c) nas melhores informações 
possíveis.

Alteração 5
Considerando 3 ter (novo)

(3 ter) A gestão dos riscos e as medidas de 
contenção dos prejuízos causados por 
inundações deverão respeitar o princípio da 
solidariedade. Por conseguinte, a gestão 
dos riscos de inundação ao longo da bacia 
de captação de um rio que corre entre dois 
ou mais países limítrofes deverá ser 
organizada para que nenhuma zona tenha 
de enfrentar riscos de inundação na 
sequência de uma gestão não sustentada do 
rio.

Justificação

Tanto a Directiva 2000/60/CE que estabelece um quadro de acção comunitária no domínio 
da política da água como a presente proposta de directiva, que será estreitamente alinhada 
com a primeira, incluem o princípio da solidariedade, que requer uma gestão dos riscos de 
inundação coordenada em relação a toda a área da bacia de captação de um rio 
transfronteiriço.

Alteração 6
Considerando 7 bis (novo)

. (7 bis) As disposições relativas à gestão 
sustentável do risco de inundação devem 
integrar-se na definição e na aplicação de 
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todas as políticas dos Estados-Membros e 
da Comunidade como, por exemplo, a 
política dos transportes, a política de 
ordenamento do território, de urbanização 
e industrialização, a política agrícola, a 
política de coesão, a política energética e a 
política de investigação.

Justificação

Está amplamente comprovado que a aplicação de políticas inadequadas de ordenamento do 
território, de urbanização e de industrialização tem uma forte incidência no aumento do risco 
de inundação.

Alteração 7
Considerando 8

(8) São vários os tipos de inundação que 
ocorrem em toda a Comunidade: cheias 
fluviais, inundações repentinas, inundações 
urbanas, inundações por saturação da rede 
de esgotos e inundações costeiras. Os danos 
causados pelas inundações podem também
variar entre países e regiões da Comunidade. 
Por esse motivo, os objectivos de gestão dos 
riscos de inundação devem ser baseados nas 
circunstâncias locais e regionais.

(8) São vários os tipos de inundação que 
ocorrem em toda a Comunidade: cheias 
fluviais, inundações repentinas, inundações 
urbanas, inundações por saturação da rede 
de esgotos e inundações costeiras, bem 
como inundações causadas por chuvas 
fortes. Os danos causados pelas inundações 
podem também variar entre países e regiões 
da Comunidade. Por esse motivo, os 
objectivos de gestão dos riscos de inundação 
devem ser baseados nas circunstâncias locais 
e regionais.

Justificação

Aditamento das inundações causadas por chuvas fortes aos vários tipos de inundação que 
são identificados pelo texto de directiva proposto.

Alteração 8
Considerando 13

(13) A fim de evitar a duplicação de 
esforços, os Estados-Membros devem poder 
utilizar os mapas de risco de inundação e 
planos de gestão dos riscos de inundação 
existentes para dar cumprimento aos 
requisitos da presente directiva.

(13) A fim de evitar a duplicação de 
esforços, os Estados-Membros devem poder 
utilizar os mapas de risco de inundação e 
planos de gestão dos riscos de inundação 
existentes para dar cumprimento aos 
requisitos da presente directiva; neste 
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sentido e em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade e de acordo com a sua 
disponibilidade será garantida aos Estados-
Membros toda a flexibilidade necessária, 
quer para a utilização dos mapas e dos 
planos, quer para cumprir os referidos 
requisitos.

Justificação

Dada a diversidade que apresentam as inundações nos Estados-Membros, é necessário 
garantir uma flexibilidade suficiente para que a presente directiva seja verdadeiramente útil, 
e isto no cumprimento estrito da Directiva 2000/60/CE que estabelece um quadro 
comunitário para a política da água.

Alteração 9
Considerando 13 bis (novo)

. (13 bis) A gestão de inundações das bacias 
hidrográficas deve ter como objectivo a 
criação de uma responsabilidade e 
solidariedade comuns no interior da bacia. 
Para o efeito, os Estados-Membros devem 
esforçar-se para aumentar a sensibilização 
e a cooperação entre todas as partes 
interessadas, mesmo as que se situam nas 
zonas que não são (ou que são menos) 
susceptíveis de inundações mas que, se 
assim não for, podem contribuir através da 
sua afectação dos solos e práticas para que 
as inundações ocorram a jusante ou a 
montante.

Alteração 10
Artigo 2, nº 1

1. "inundação”: cobertura temporária por 
água de uma terra normalmente não coberta 
por água.

1. "inundação”: cobertura temporária por 
água de uma terra normalmente não coberta 
por água, mesmo na sequência de chuvas 
fortes que causem a inundação de zonas 
não habitadas e/ou industriais.
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Justificação

A presente alteração permite uma definição mais abrangente do conceito de "inundação", em 
conformidade com o desenvolvimento da ideia de incluir as chuvas fortes como outra causa 
deste fenómeno.

Alteração 11
Artigo 4, nº 1

1. Para cada região hidrográfica ou porção 
de uma região hidrográfica internacional 
localizada no seu território, os Estados-
Membros efectuarão uma avaliação 
preliminar dos riscos de inundação em 
conformidade com o n.º 2.

1. Para cada região hidrográfica ou porção 
de uma região hidrográfica internacional 
localizada no seu território, os Estados-
Membros efectuarão uma avaliação 
preliminar dos riscos de inundação em 
conformidade com o n.º 2. Para o efeito 
podem ser utilizadas as avaliações 
existentes que tenham sido efectuadas pelos 
Estados-Membros, que cumpram os 
requisitos da presente directiva.

Justificação

Para uma maior eficácia (dos custos), as avaliações existentes - que cumpram os requisitos 
da presente directiva - devem ser utilizadas para a avaliação preliminar dos riscos. 

Alteração 12
Artigo 4, nº 2, alínea a)

a) um mapa da região hidrográfica incluindo 
as fronteiras das bacias hidrográficas, 
sub-bacias hidrográficas e, quando 
aplicável, zonas costeiras associadas, 
indicando dados topográficos e a afectação 
dos solos;

a) um mapa da região hidrográfica incluindo 
as fronteiras das bacias hidrográficas, 
sub-bacias hidrográficas e áreas costeiras 
associadas, indicando dados topográficos e a 
afectação dos solos;

Alteração 13
Artigo 4, nº 2, alínea b)

b) uma descrição das inundações ocorridas 
no passado;

b) uma descrição das inundações ocorridas 
no passado que tenham tido repercussões 
negativas significativas sobre as vidas 
humanas, as actividades económicas e o 
ambiente;
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Justificação

Para uma maior eficácia (dos custos) só deverão ser descritas as inundações significativas.

Alteração 14
Artigo 4, nº 2, alínea e)

e) uma avaliação da probabilidade de futuras 
inundações baseada em dados hidrológicos, 
tipos de inundações e impacto projectado 
das alterações climáticas e das tendências 
em matéria de afectação dos solos;

e) uma avaliação da probabilidade de futuras 
inundações baseada em dados hidrológicos, 
incluindo os dados obtidos em avaliações 
telemétricas em tempo real em cada bacia 
de captação de rio e com base nos tipos de 
inundações e impacto projectado das 
alterações climáticas e das tendências em 
matéria de afectação dos solos;

Justificação

A criação de uma rede telemétrica hidrometeorológica (que meça as chuvas, as 
temperaturas, a humidade, o fluxo dos rios, etc.) poderia facilitar em larga medida a 
avaliação do risco de inundações na bacia de captação dos rios, fornecendo tanto um sistema 
de alerta prévio como uma base de dados fundamental.

Alteração 15
Artigo 4, nº 2, alínea f bis) (nova)

f bis) uma avaliação da eficácia das actuais 
infra-estruturas artificiais de protecção 
contra as inundações, tendo em conta a sua 
capacidade real para impedir danos, bem 
como a sua eficácia económica e 
ambiental;

Alteração 16
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

. 2 bis. Os Estados-Membros podem eximir 
da avaliação preliminar dos riscos de 
inundação as bacias hidrográficas, as 
sub-bacias ou as zonas costeiras que, com 
base na experiência acumulada do 
Estado-Membro, podem ser colocadas de 
imediato na categoria de bacias 
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hidrográficas, sub-bacias ou extensões de 
linha costeira com um risco significativo de 
inundação que requerem mapas de 
inundações e planos de gestão.

Alteração 17
Artigo 5, nº 1, alínea a)

a) bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica 
ou extensão de linha costeira cujo risco 
potencial de inundação se conclua não ser 
significativo ou cuja ocorrência não seja 
considerada razoavelmente provável ou 
ainda cujas consequências potenciais para a 
saúde humana, o ambiente ou a actividade 
económica sejam consideradas 
aceitavelmente limitadas;

a) bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica 
ou extensões de linha costeira cujo risco 
potencial de inundação se conclua não ser 
significativo ou ainda cujas consequências 
potenciais para a saúde humana, o ambiente 
ou a actividade económica sejam 
consideradas aceitavelmente limitadas;

Alteração 18
Artigo 5, nº 2

2. A classificação nos termos do n.º 1 de 
uma bacia ou sub-bacia hidrográfica 
internacional ou de extensões da linha 
costeira de uma região fluvial internacional 
será coordenada entre os Estados-Membros 
em causa.

2. A classificação nos termos do n.º 1 de 
uma bacia ou sub-bacia hidrográfica 
internacional ou de extensões da linha 
costeira de uma região fluvial internacional 
será coordenada entre os Estados-Membros 
em causa. Para efeitos do presente artigo, 
os Estados-Membros zelarão pela 
transferência de dados adequada no 
interior de bacias hidrográficas comuns. 

Justificação

Pretende-se com a presente alteração facilitar a coordenação referida no nº 2.

Alteração 19
Artigo 7, nº 1

1. Os Estados-Membros elaborarão, a nível 
da região hidrográfica, mapas de inundações 
e mapas indicativos dos danos causados 
pelas inundações, a seguir denominados 
“mapas de risco de inundação”, relativos às 

1. Os Estados-Membros elaborarão, a nível 
da região hidrográfica, mapas de inundações 
e mapas indicativos dos danos causados 
pelas inundações, a seguir denominados 
“mapas de risco de inundação”, relativos às 
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bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas e extensões de linha costeira 
identificadas no n.º 1, alínea b), do artigo 5º.

bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas e extensões de linha costeira 
identificadas no n.º 1, alínea b), do artigo 5º. 
Para o efeito, podem ser utilizados os 
mapas existentes que tenham sido 
preparados pelos Estados-Membros, que 
cumpram os requisitos da presente 
directiva. 

Justificação

Para uma maior eficácia (dos custos), devem ser utilizados os mapas existentes, que 
cumpram os requisitos da presente directiva.

Alteração 20
Artigo 7, nº 2, alínea c)

c) inundações de fraca probabilidade 
(fenómenos extremos).

c) inundações de fraca probabilidade 
(fenómenos extremos) para comunidades 
significativas e zonas desenvolvidas 
significativas;

Para cada um destes cenários devem indicar-
se os seguintes elementos:

Para cada um destes cenários devem indicar-
se os seguintes elementos:

a) níveis de água projectados; a) níveis de água projectados para 
comunidades significativas e zonas 
desenvolvidas significativas; 

b) velocidade de fluxo, quando aplicável; b) velocidade de fluxo para comunidades 
significativas e zonas desenvolvidas 
significativas;

c) zonas que possam estar sujeitas a erosão 
das margens e a deposição de fluxos de 
detritos.

c) zonas que possam estar sujeitas a erosão 
das margens e a deposição de fluxos de 
detritos.

Justificação

A proposta da Comissão estabelece a obrigação de definir os níveis de água projectados e a 
velocidade de fluxo em relação a todas as partes do fluxo dos rios. Isto só é exequível se 
existir um modelo topográfico digital ou um modelo matemático bidimensional. No entanto, 
estas medidas são supérfluas em algumas zonas como, por exemplo, as que são utilizadas 
para efeitos de inundação natural. É óbvio que isto implica custos consideráveis nos casos 
em que estes instrumentos não existam na altura, apesar de não serem necessários em todas 
as partes do rio.

Alteração 21
Artigo 7, nº 2, alínea c bis) (nova)
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c bis) áreas de retenção natural das 
inundações e áreas que podem funcionar 
como zonas de retenção/tampão 
imediatamente ou no futuro.

Alteração 22
Artigo 7, nº 3, parágrafo 1 bis (novo)

1 bis. Os mapas de risco de inundação
podem dividir as áreas em zonas de acordo 
com a afectação dos solos e a 
vulnerabilidade a eventuais danos.

Justificação

A divisão de áreas em zonas de acordo com a afectação dos solos (florestas, terras aráveis, 
urbanas, industriais, etc.) e a vulnerabilidade a eventuais danos e a marcação destas zonas 
em mapas de risco de inundação será extremamente útil para os procedimentos de gestão dos 
riscos de inundação. Ver alteração 4.

Alteração 23
Artigo 9, nº 1

1. Os Estados-Membros elaborarão e 
implementarão planos de gestão dos riscos 
de inundação a nível da região hidrográfica 
para as bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas e extensões de linha costeira 
identificadas no n.º 1, alínea b), do artigo 5º 
em conformidade com os n.ºs 2 e 3 do 
presente artigo.

1. Os Estados-Membros elaborarão e 
implementarão planos de gestão dos riscos 
de inundação a nível da região hidrográfica 
para as bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas e extensões de linha costeira 
identificadas no n.º 1, alínea b), do artigo 5º 
em conformidade com os n.ºs 2 e 3 do 
presente artigo e com a Directiva 
79/409/CEE e a Directiva 92/43/CEE.

Alteração 24
Artigo 9, nº 2

2. Os Estados-Membros estabelecerão os 
níveis de protecção adequados específicos 
para cada bacia hidrográfica, sub-bacia 
hidrográfica ou extensão de linha costeira, 
concentrando esforços na redução da 
probabilidade de inundação e das potenciais 
consequências da inundação para a saúde 
humana, o ambiente e a actividade 

2. Os Estados-Membros estabelecerão os 
níveis adequados de gestão dos riscos de 
inundação específicos para cada bacia 
hidrográfica, sub-bacia hidrográfica ou 
extensão de linha costeira, concentrando 
esforços na redução da probabilidade de 
inundação e das potenciais consequências da 
inundação para a saúde humana, o ambiente 
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económica, e tendo em conta aspectos 
relevantes como a gestão da água, a gestão 
dos solos, o ordenamento do território, a 
utilização dos solos e a conservação da 
natureza.

e a actividade económica, e tendo em conta 
aspectos relevantes como a gestão da água, a 
gestão dos solos, o ordenamento do 
território, a utilização dos solos, a 
vulnerabilidade da área em questão a 
eventuais danos e a conservação da 
natureza.

Justificação

O termo "protecção" é demasiado restritivo, uma vez que a gestão dos riscos de inundação 
implica concomitantemente a prevenção, a protecção e o estado de preparação para as 
situações de inundação conforme especificado no nº 3 do artigo 9º.

Alteração 25
Artigo 9, nº 3, parágrafo 1

3. Os planos de gestão dos riscos de 
inundação incluirão medidas destinadas a 
alcançar os níveis de protecção
estabelecidos nos termos do n.º 2.

3. Os planos de gestão dos riscos de 
inundação incluirão medidas destinadas a 
alcançar os objectivos de gestão dos riscos 
de inundação estabelecidos nos termos do 
n.º 2.

Justificação

Deverá fazer-se uma distinção na directiva entre as tarefas que incumbem à Comissão (que 
apresentará o quadro para a cooperação e fixará os objectivos) e aos Estados-Membros (que 
cumprirão os objectivos criando medidas concretas adaptadas à respectiva situação 
nacional).

Alteração 26
Artigo 9, nº 3, parágrafo 2 bis (novo)

A implementação de planos de gestão dos 
riscos de inundação deverá ser testada 
através de exercícios destinados a avaliar o 
nível de formação e de preparação das 
unidades implicadas, devendo proceder-se 
a adaptações dos planos de gestão dos 
riscos de inundação onde for necessário.

Justificação

A fim de assegurar a eficácia dos planos de gestão dos riscos de inundação, é necessário 
levar a cabo exercícios com o objectivo de testar o nível de formação e de preparação das 
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unidades implicadas, de forma a que se possam introduzir nestes planos as melhorias 
necessárias.

Alteração 27
Artigo 9, nº 3, parágrafo 2 ter (novo)

Os planos de gestão dos riscos de
inundação terão em especial consideração 
a gestão do risco nas zonas urbanas e nas 
zonas industriais que lhes estão associadas,
uma vez que os danos económicos nestas 
zonas são susceptíveis de serem os mais 
avultados. 

Justificação

As zonas urbanas e as zonas industriais que lhes estão associadas deverão ser objecto de um 
tratamento prioritário no âmbito dos planos de gestão dos riscos de inundação, dado que os 
danos nestas zonas são normalmente superiores e podem potencialmente prejudicar um 
número mais elevado de pessoas do que nas zonas rurais.

Alteração 28
Artigo 9, nº 3 bis (novo)

3 bis. Por forma a elaborar e implementar 
os planos serão tomadas medidas eficazes 
para assegurar uma ligação contínua e a 
cooperação entre a protecção civil e as 
autoridades responsáveis pela água.

Justificação

A cooperação entre a protecção civil e as autoridades responsáveis pela água é necessária 
para assegurar a disponibilidade de todas as informações necessárias para a elaboração de
planos de gestão eficazes e para a respectiva implementação.

Alteração 29
Artigo 12, nº 1

1. No caso das regiões hidrográficas 
inteiramente situadas no seu território, os 
Estados-Membros devem assegurar que seja 
elaborado um único plano de gestão dos 
riscos de inundação.

1. No caso das regiões hidrográficas 
inteiramente situadas no seu território, os 
Estados-Membros devem assegurar que seja 
elaborado um único plano de gestão dos 
riscos de inundação, envolvendo todas as 
autoridades relevantes e tendo em conta os 
planos regionais de gestão dos riscos de 
inundação.
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Alteração 30
Artigo 12, nº 2

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
coordenação das regiões hidrográficas 
internacionais inteiramente situadas na 
Comunidade, com vista a elaborar um único 
plano internacional de gestão dos riscos de 
inundação.

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
coordenação das regiões hidrográficas 
internacionais inteiramente situadas na 
Comunidade, desenvolvendo, por exemplo, 
redes de intercâmbio de informações entre 
as autoridades competentes, com vista a 
elaborar um único plano internacional de 
gestão dos riscos de inundação. Os Estados 
candidatos à adesão devem ser vivamente 
incentivados a cooperar activamente nessas 
acções de coordenação.

Na ausência desse plano, os Estados-
Membros devem elaborar planos de gestão 
dos riscos de inundação que abranjam, pelo 
menos, as partes da região hidrográfica 
internacional situadas no seu território.

Em caso de atraso na elaboração desse 
plano, os Estados-Membros devem elaborar 
planos de gestão dos riscos de inundação 
que abranjam, pelo menos, as partes da 
região hidrográfica internacional situadas no 
seu território.

Justificação

O desenvolvimento de uma rede para o intercâmbio de informações entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros que partilham a responsabilidade pela zona de captação 
de um rio internacional é um dos passos fundamentais rumo à coordenação da gestão dos 
riscos de inundação e a relações assentes numa confiança mútua crescente.

A fim de alcançar uma coordenação plena, é necessário elaborar planos em consulta com os 
Estados candidatos à adesão por forma a que estes se possam conformar o mais rapidamente 
possível às políticas comunitárias e ao acervo existente. A segunda parte do parágrafo é 
alterada devido ao facto de a formulação inicial deixar em aberto a possibilidade de medidas 
contidas na primeira parte não serem implementadas, tornando assim a disposição ineficaz. 



AD\612505PT.doc 17/21 PE 370.110v03-00

PT

Alteração 31
Artigo 12, nº 3

3. No caso de uma região hidrográfica 
internacional que se estenda para além das 
fronteiras da Comunidade, na ausência de 
um plano internacional de gestão dos riscos 
de inundação único abrangendo um eventual 
país terceiro afectado, os Estados-Membros 
elaborarão planos de gestão dos riscos de 
inundação que abranjam, pelo menos, as 
partes da região hidrográfica internacional 
situadas no território dos Estados-Membros 
em causa.

3. No caso de uma região hidrográfica 
internacional que se estenda para além das 
fronteiras da Comunidade, na ausência de 
um plano internacional de gestão dos riscos 
de inundação único abrangendo um eventual 
país terceiro afectado, os Estados-Membros 
elaborarão planos de gestão dos riscos de 
inundação que abranjam, pelo menos, as 
partes da região hidrográfica internacional 
situadas no território dos Estados-Membros 
em causa e estabelecerão redes de 
intercâmbio de informações entre as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros.

Justificação

O desenvolvimento de uma rede para o intercâmbio de informações entre as autoridades 
competentes dos Estados-Membros que partilham a responsabilidade pela zona de captação 
de um rio internacional é um dos passos fundamentais rumo à coordenação da gestão dos 
riscos de inundação e a relações assentes numa confiança mútua crescente.

Alteração 32
Artigo 13, nº 1

1. A elaboração dos primeiros mapas de 
risco de inundação, e os seus subsequentes 
reexames previstos no artigo 8º da presente 
directiva, serão efectuados em estreita 
coordenação com as análises previstas no 
n.º 2 do artigo 5º da Directiva 2000/60/CE e, 
se tal for considerado adequado, nelas 
integrados.

1. A elaboração dos primeiros mapas de 
risco de inundação, e os seus subsequentes 
reexames previstos no artigo 8º da presente 
directiva, serão efectuados de molde a que a 
informação pertinente apresentada de 
acordo com a Directiva 2000/60/CE seja 
utilizada e, se tal for considerado adequado, 
possa ser integrada nas análises previstas 
no n.º 2 do artigo 5º da Directiva 
2000/60/CE.

Alteração 33
Artigo 14, nº 2

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
uma participação activa de todas as partes 
interessadas na produção, reexame e 
actualização dos planos de gestão dos riscos 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
uma participação activa de todas as partes 
interessadas, em especial das autoridades 
locais e regionais, na produção, reexame e 
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de inundação previstos no capítulo IV. actualização dos planos de gestão dos riscos 
de inundação previstos no capítulo IV.

Mediante pedido, será facultado o acesso 
aos documentos de base e às informações 
utilizadas para o desenvolvimento de 
projectos de mapas de riscos de inundação 
e de projectos de planos de gestão dos 
riscos de inundação.

Justificação

As autoridades locais e regionais da UE têm cada vez mais consciência da questão das 
inundações e sublinham o papel insubstituível dos actores subnacionais na prevenção, na 
gestão de catástrofes e na paliação do impacto das inundações nas populações. A sua 
participação activa e explícita no processo de gestão dos riscos de inundação é, por 
conseguinte, crucial.

Alteração 34
Artigo 15, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros devem fornecer 
aos habitantes das zonas referidas no nº 2 
do artigo 7º, numa base regular, 
informações e formação, de forma a 
permitir-lhes estarem aptos a tomarem as 
precauções adequadas antes da inundação 
e medidas pós-inundação.

Alteração 35
Anexo, parte A, ponto 3

3. uma descrição do nível de protecção 
adequado, estabelecido em conformidade 
com o n.º 2 do artigo 9º;

3. uma descrição do nível de prevenção do 
risco e de protecção adequado, estabelecido 
em conformidade com o n.º 2 do artigo 9º;
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Alteração 36
Anexo, secção A, ponto 4

4. uma descrição das medidas necessárias 
para atingir os níveis de protecção 
adequados, nomeadamente as medidas 
adoptadas em conformidade com o artigo 9º, 
e as medidas de combate às inundações 
adoptadas ao abrigo de outros actos 
comunitários;

4. uma descrição das medidas, normalizadas 
ou não, necessárias para atingir os níveis de 
protecção adequados, nomeadamente as 
medidas adoptadas em conformidade com o 
artigo 9º, e as medidas de combate às 
inundações adoptadas ao abrigo de outros 
actos comunitários;

Justificação

De acordo com os relatórios da Agência Europeia do Ambiente, os planos de gestão dos 
riscos de inundação podem incluir tanto mecanismos de protecção contra inundações 
normalizados (barreiras de contenção de inundações, reflorestação, vias de saída de 
incêndios, canais de desvio artificiais, escoamentos, aterros, etc.) como não normalizados 
(planos de gestão, afectação diferente dos solos, normas de infra-estrutura e de segurança 
estrutural, sistemas de alerta prévio, etc.).

Alteração 37
Anexo, parte A, ponto 4 bis (novo)

4 bis. a atribuição de prioridade às medidas 
que promovem a prevenção de danos, em 
conformidade com os objectivos de "não 
deterioração" e/ou "bom estado ecológico, 
químico e quantitativo" estabelecidos na 
Directiva 2000/60/CE, nomeadamente:
- proteger as zonas húmidas e as planícies 
aluviais,
- recuperar as zonas húmidas e planícies 
aluviais degradadas (incluindo os 
meandros dos rios), especialmente as que 
restabelecem a ligação entre os rios e as 
respectivas planícies aluviais,
- retirar dos rios as infra-estruturas 
obsoletas de protecção contra as 
inundações,
- impedir novas construções 
(infra-estruturas, habitações, etc.) nas 
planícies aluviais,
- promover medidas de construção para a 
modernização de edifícios existentes (por 
exemplo, fundações por estacas),
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- apoiar as práticas de utilização 
sustentável dos solos nas áreas de captação, 
nomeadamente a reflorestação de solos, 
com vista a melhorar a retenção natural 
das águas e a recarga das águas 
subterrâneas,
- requerer a autorização ou o registo 
prévios para actividades permanentes 
desenvolvidas nas planícies aluviais, 
designadamente para a construção e o 
desenvolvimento industrial;

Alteração 38
Anexo, parte A, ponto 4 ter (novo)

4 ter. uma descrição da participação de 
todas as autoridades competentes;

Alteração 39
Anexo, secção B, ponto 1

1. todas as alterações ou actualizações desde 
a publicação da anterior versão do plano de 
gestão dos riscos de inundação, incluindo 
um resumo dos reexames efectuados nos 
termos dos capítulos II, III e IV;

1. todas as alterações ou actualizações desde 
a publicação da anterior versão do plano de 
gestão dos riscos de inundação, incluindo 
modificações na sequência de exercícios 
para testar o nível de preparação das 
unidades envolvidas e um resumo dos 
reexames efectuados nos termos dos 
capítulos II, III e IV;

Justificação

As modificações aos planos de gestão dos riscos de inundação devem ser feitas caso se 
verifique que são necessárias na sequência de exercícios destinados a analisar o nível de 
preparação das unidades envolvidas.

Alteração 40
Anexo, parte B, ponto 2

2. uma avaliação dos progressos realizados 
para alcançar o nível de protecção;

2. uma avaliação dos progressos realizados 
para alcançar o nível de prevenção dos
riscos e de protecção;
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