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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 36
Considerando 1

(1) As inundações podem provocar a perda 
de vidas e a deslocação de populações, 
comprometer gravemente o 
desenvolvimento económico e minar as 
actividades económicas da Comunidade.

(1) As inundações são catástrofes naturais 
que podem provocar a perda de vidas e a 
deslocação de populações, causar prejuízos 
nos ecossistemas, comprometer gravemente 
o desenvolvimento económico e minar as 
actividades económicas da Comunidade.

Or. pl

Justificação

No documento da UE referente a um "Instrumento de preparação e de resposta rápida para 
emergências graves" (COM (2005) 0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-
0075/2006)), as inundações foram classificadas como catástrofes naturais que causam 
prejuízos, quer ambientais (nos ecossistemas), quer económicos.
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Alteração apresentada por Richard Seeber, Vittorio Prodi e Edite Estrela

Alteração 37
Considerando 2

(2) As inundações são fenómenos naturais 
que não podem ser evitados. No entanto, a 
actividade humana contribui actualmente 
para um aumento da probabilidade de 
ocorrência e dos impactos negativos das 
inundações.

(2) As inundações são fenómenos naturais 
que não podem ser totalmente evitados. No 
entanto, a actividade humana contribui 
actualmente para um aumento da 
probabilidade de ocorrência e dos impactos 
negativos das inundações.

Or. en

Justificação

Contrariamente ao que se afirma no texto da Comissão, é possível, até certo ponto, evitar as 
inundações, mediante a adopção de determinadas medidas.

Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 38
Considerando 2

(2) As inundações são fenómenos naturais 
que não podem ser evitados. No entanto, a 
actividade humana contribui actualmente 
para um aumento da probabilidade de 
ocorrência e dos impactos negativos das 
inundações.

(2) As inundações são fenómenos naturais 
que não podem ser totalmente evitados. No 
entanto, a actividade humana contribui 
actualmente para um aumento da 
probabilidade de ocorrência e dos impactos 
negativos das inundações.

Or. en

Justificação

Contrariamente ao que se afirma no texto da Comissão, é possível, até certo ponto, evitar as 
inundações, mediante a adopção de determinadas medidas.

Alteração apresentada por Albert Jan Maat

Alteração 39
Considerando 2

(2) As inundações são fenómenos naturais 
que não podem ser evitados. No entanto, a 
actividade humana contribui actualmente 

(2) As inundações são fenómenos naturais 
que nem sempre podem ser evitados. No 
entanto, a actividade humana contribui 
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para um aumento da probabilidade de 
ocorrência e dos impactos negativos das 
inundações.

actualmente para um aumento da 
probabilidade de ocorrência e dos impactos 
negativos das inundações.

Or. en

Justificação

Embora a ocorrência da maior parte das inundações seja inevitável, é de assinalar que as 
políticas de prevenção podem ser bem sucedidas na limitação das inundações.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 40
Considerando 2

(2) As inundações são fenómenos naturais 
que não podem ser evitados. No entanto, a 
actividade humana contribui actualmente 
para um aumento da probabilidade de 
ocorrência e dos impactos negativos das 
inundações.

(2) As inundações são fenómenos naturais 
que não podem ser evitados. No entanto, a 
actividade humana, em especial a 
regularização excessiva dos rios e a 
desflorestação, contribui actualmente para 
um aumento da probabilidade de ocorrência 
e dos impactos negativos das inundações.

Or. pl

Justificação

A regularização excessiva (regularização e canalização desnecessárias e exageradas) dos 
rios faz acelerar o fluxo das ondas de cheia, e é por isso que no vale do Reno estão a ser 
desenvolvidos importantes esforços no sentido de restabelecer o curso natural do rio, com 
vista a minimizar a dimensão e o impacto de futuras inundações. 

Os lagos, os pântanos e os charcos são reservatórios naturais que oferecem protecção contra 
as inundações. A desflorestação excessiva na Europa, para exploração agrícola, indústria, 
habitação e redes de transportes, resultou num aumento do número e gravidade das 
inundações e, consequentemente, dos prejuízos que estas provocam.

Alteração apresentada por Jillian Evans, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 41
Considerando 2

(2) As inundações são fenómenos naturais 
que não podem ser evitados. No entanto, a 
actividade humana contribui actualmente

(2) As inundações são fenómenos naturais 
que não podem ser evitados. No entanto, a 
redução maciça da capacidade natural das 
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para um aumento da probabilidade de 
ocorrência e dos impactos negativos das 
inundações.

bacias hidrográficas para reter as 
inundações, a gestão inadequada das 
actividades humanas (tais como o aumento 
dos estabelecimentos humanos e dos bens 
económicos nas planícies aluviais) e o 
aquecimento global estão a contribuir para 
um aumento da probabilidade de ocorrência 
e dos efeitos negativos das inundações.

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 42
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) As estratégias tradicionais de gestão 
dos riscos de inundação – baseadas, na sua 
maior parte, na construção de infra-
estruturas destinadas à protecção imediata 
de populações, propriedades e mercadorias
– não conseguiram proporcionar o nível de 
segurança que se esperava.

Or. en

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 43
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) As medidas de gestão dos riscos de 
inundação, especialmente as que têm por 
base a construção de infra-estruturas, 
devem ser objecto de uma avaliação 
económica e ambiental sólida e 
transparente, a fim de assegurar a sua 
viabilidade a longo prazo para os cidadãos 
e as empresas, tendo em conta o princípio 
da recuperação de custos, incluindo os 
custos ambientais e os custos em recursos.

Or. en
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Justificação

O crescente risco de inundações, devido às actividades humanas e às alterações climáticas, 
tem de ser tratado através de uma abordagem económica sólida. As medidas de gestão dos 
riscos de inundação são um serviço importante para os cidadãos e as empresas, e o seu custo 
tem de ser recuperado por forma a proporcionar benefícios duradouros à sociedade. Nas 
áreas propensas a inundações, o desenvolvimento de novas actividades humanas deve 
suportar os custos dessas medidas bem como os custos ambientais e de recursos dos seus 
impactos a montante e a jusante. Isto também pode levar a que os cidadãos e as empresas das 
áreas de risco de inundação tomem as melhores medidas de precaução que lhes for possível 
para reduzir os prejuízos. O nível de recuperação de custos e quem suporta esses custos são 
questões que devem ser decididas a nível nacional, mas de forma transparente.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 44
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 e vida humanas, 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.

Or. pl

Justificação

As inundações constituem acima de tudo um risco para a vida humana, bem como para a 
saúde humana. Entre 1998 e 2004, morreram 700 pessoas em inundações na Europa, como 
se afirma na exposição de motivos da presente proposta (p. 1 – Justificação e objectivos da 
proposta). 

Alteração apresentada por Jillian Evans, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 45
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 à 
escala das bacias hidrográficas, e devem 
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atribuir uma importância acrescida a 
medidas relacionadas com a natureza, por 
forma a promover um afastamento do 
tradicional paradigma de curto prazo 
“construir para proteger” e em direcção a 
uma gestão das inundações ecologicamente 
sustentável.

Or. en

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 46
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) Os Estados-Membros são 
incentivados a adoptar medidas que 
contribuam para a gestão dos riscos de 
inundação nas áreas a montante ou a 
jusante dentro e fora do seu território.

Or. en

Justificação

A partir de uma abordagem com base na bacia hidrográfica pode ser mais eficaz adoptar 
medidas preventivas nas áreas a montante, inclusivamente quando uma área a montante está 
localizada no território de outro Estado-Membro. O princípio da solidariedade da directiva 
pode ser reforçado proporcionando um estímulo adicional à cooperação transfronteiriça 
para redução dos riscos de inundação além-fronteiras.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 47
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) Os Estados-Membros são 
incentivados a adoptar as medidas que 
beneficiem a gestão dos riscos de 
inundação nas áreas a montante ou a 
jusante, mantendo o curso natural do rio 
sempre que possível. Quando tal não seja 
possível, os Estados-Membros devem tentar 
encontrar áreas de compensação no seu 
próprio território, ou devem procurar 
encontrar essas áreas em cooperação com 
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os outros Estados-Membros. 

Or. nl

Alteração apresentada por Jillian Evans, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 48
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) A gestão integrada das bacias 
hidrográficas proposta deve ter por base a 
“capacidade de carga” específica do 
ambiente, ou seja, o funcionamento 
adequado e duradouro dos ecossistemas e a 
manutenção da biodiversidade, bem como 
os benefícios socioeconómicos associados 
para as populações, uma avaliação 
conjunta das necessidades e expectativas de 
todas as “partes interessadas na água” ao 
nível da bacia hidrográfica e a melhor 
informação possível.

Or. en

Alteração apresentada por Albert Jan Maat

Alteração 49
Considerando 4

(4) A Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 Outubro de 
2000, que estabelece um quadro de acção 
comunitária no domínio da política da 
água, exige a elaboração de planos de 
gestão integrados para cada bacia 
hidrográfica a fim de atingir um bom 
estado ecológico e químico, e contribuirá 
para a atenuação dos efeitos das 
inundações. No entanto, a redução do risco 
de inundação não é um dos principais 
objectivos dessa directiva, que também não 
tem em conta os futuros riscos causados 
pelas alterações climáticas.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Dado que a Directiva 2000/60/CE está direccionada para a gestão da qualidade da água, 
nem sempre está directamente ligada às questões de gestão da água mais relacionadas com a 
quantidade de que trata a presente directiva. As inundações também podem, por exemplo, ser 
provocadas por factores externos não relacionados com a Directiva 2000/60/CE. Logo, a 
referência a esta directiva não é pertinente.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 50
Considerando 4

(4) A Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 Outubro de 
2000, que estabelece um quadro de acção 
comunitária no domínio da política da água , 
exige a elaboração de planos de gestão 
integrados para cada bacia hidrográfica a fim 
de atingir um bom estado ecológico e 
químico, e contribuirá para a atenuação dos 
efeitos das inundações. No entanto, a 
redução do risco de inundação não é um dos 
principais objectivos dessa directiva, que 
também não tem em conta os futuros riscos 
causados pelas alterações climáticas.

(4) A Directiva 2000/60/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 Outubro de 
2000, que estabelece um quadro de acção 
comunitária no domínio da política da água , 
exige a elaboração de planos de gestão 
integrados para cada bacia hidrográfica a fim 
de atingir um bom estado ecológico e 
químico, e contribuirá para a atenuação dos 
efeitos das inundações. No entanto, a 
redução do risco de inundação não é um dos 
principais objectivos dessa directiva; este 
risco, que futuramente irá tornar-se mais 
frequente devido às alterações climáticas, 
não é tido em conta.

Or. de

Justificação

Com esta alteração pretende-se esclarecer que as precauções contra o risco de inundações 
devem ser intensificadas a fim de evitar os níveis de risco mais elevados causados pelas 
alterações climáticas; todavia, não há necessidade de proceder a uma previsão minuciosa 
das alterações climáticas para cada medida de precaução, uma vez que isso iria gerar custos 
consideráveis e em grande medida injustificáveis e atrasaria a elaboração dos planos na 
ausência de dados fiáveis disponíveis. 

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 51
Considerando 7

(7) No âmbito do Regulamento (CE) do 
Conselho n.º 2012/2002, de 11 de Novembro 

(7) No âmbito do Regulamento (CE) do 
Conselho n.º 2012/2002, de 11 de Novembro 
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de 2002, que institui o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, é possível 
conceder um auxílio financeiro rápido em 
caso de grande catástrofe para ajudar as 
populações, regiões e países afectados a 
regressar a condições de vida tão normais 
quanto possível, mas só pode intervir em 
operações de emergência e não nas fases que 
precedem uma emergência.

de 2002, que institui o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, é possível 
conceder um auxílio financeiro rápido em 
caso de grande catástrofe para ajudar as 
populações, regiões e países afectados a 
regressar a condições de vida tão normais 
quanto possível, mas só pode intervir em 
operações de emergência e não nas fases que 
precedem uma emergência. Nesse caso, há 
que ter também em atenção a formação, a 
informação e as medidas de prevenção 
financiadas ao abrigo dos Fundos 
Estruturais (Fundo Social Europeu e 
Fundo Regional Europeu), a política de 
desenvolvimento rural e os programas 
individuais, tais como o programa Interreg.

Or. el

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 52
Considerando 7

(7) No âmbito do Regulamento (CE) do 
Conselho n.º 2012/2002, de 11 de Novembro 
de 2002, que institui o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, é possível 
conceder um auxílio financeiro rápido em 
caso de grande catástrofe para ajudar as 
populações, regiões e países afectados a 
regressar a condições de vida tão normais 
quanto possível, mas só pode intervir em 
operações de emergência e não nas fases que 
precedem uma emergência.

(7) No âmbito do Regulamento (CE) do 
Conselho n.º 2012/2002, de 11 de Novembro 
de 2002, que institui o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, é possível 
conceder um auxílio financeiro rápido em 
caso de grande catástrofe para ajudar os 
ecossistemas, as populações, regiões e 
países afectados a regressar a condições de 
vida tão normais quanto possível, mas só 
pode intervir em operações de emergência e 
não nas fases que precedem uma 
emergência.

Or. pl

Justificação

Os ecossistemas dos vales fluviais e das zonas costeiras têm características específicas em 
termos de habitat e formam complexos biodiversos, alguns dos quais são únicos a nível 
europeu ou mundial (por exemplo, os deltas do Danúbio e do Reno e a costa da Islândia, 
Rügen e Bornholm). Durante uma inundação, o habitat de incubação de espécies de aves 
protegidas pode ser danificado de forma irreparável, diminuindo assim a biodiversidade da 
Europa. O Fundo de Solidariedade da União Europeia (COM(2005)108 final –
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2005/033(COD) – SEC (2005)447) deveria, por conseguinte, abranger os ecossistemas 
específicos danificados por catástrofes naturais, incluindo as inundações.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 53
Considerando 7

(7) No âmbito do Regulamento (CE) do 
Conselho n.º 2012/2002, de 11 de Novembro 
de 2002, que institui o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, é possível 
conceder um auxílio financeiro rápido em 
caso de grande catástrofe para ajudar as 
populações, regiões e países afectados a 
regressar a condições de vida tão normais 
quanto possível, mas só pode intervir em 
operações de emergência e não nas fases que 
precedem uma emergência.

(7) No âmbito do Regulamento (CE) do 
Conselho n.º 2012/2002, de 11 de Novembro 
de 2002, que institui o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, é possível 
conceder um auxílio financeiro rápido em 
caso de grande catástrofe para ajudar as 
populações, regiões e países afectados a 
regressar a condições de vida tão normais 
quanto possível. O Fundo tem também por 
objectivo apoiar a disponibilização imediata 
de infra-estruturas preventivas e a limpeza 
imediata das áreas atingidas pela 
catástrofe, incluindo as zonas naturais, mas 
só pode intervir em operações de emergência 
e não nas fases que precedem uma 
emergência.

Or. en

Justificação

O objectivo deste Fundo consiste não só em ajudar as populações, as regiões e os países 
atingidos a voltar à normalidade, mas também prevenir outras consequências de catástrofes 
naturais, tais como a poluição ambiental e a contaminação ou infecção da água potável.

Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi

Alteração 54
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) A maioria das bacias hidrográficas 
da Europa estão divididas entre Estados-
Membros e uma prevenção e intervenção 
eficazes contra as inundações também 
requer, para além da coordenação a nível 
comunitário, uma cooperação 
transfronteiras, bem como a criação, 
financiamento e acompanhamento de 
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programas transfronteiriços.

Or. el

Alteração apresentada por Jillian Evans, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 55
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Requisitos em matéria da gestão 
sustentável dos riscos de inundação devem 
ser integrados na definição e aplicação de 
todas as outras políticas pertinentes dos 
Estados-Membros e da Comunidade, tais 
como a política de transporte de água, a 
política agrícola, a política de coesão, a 
política energética e a política de 
investigação.

Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 56
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 
repentina que ocorrem em toda a 
Comunidade: cheias fluviais (causadas por 
neve derretida, barreiras de gelo, barreiras 
de lama, chuvas torrenciais repentinas, 
chuva intensa e contínua), inundações 
costeiras associadas a ondas de tempestade 
e inundações urbanas causadas pelo mau 
funcionamento dos sistemas de esgotos e 
pela incapacidade desses sistemas para 
escoar as chuvas torrenciais e a neve 
derretida. 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.

Or. pl
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Justificação

A proposta enumera as inundações repentinas a par das inundações fluviais, das inundações 
costeiras e das inundações urbanas, o que tenderia a indicar que as inundações repentinas 
ocorrem fora dos vales fluviais, das áreas costeiras e das áreas urbanas, o que não 
corresponde à verdade. Esta classificação das inundações com base em diferentes critérios 
(por um lado, a sua intensidade e por outro a sua localização) significa que os vários tipos de 
inundações se anulam mutuamente.

Uma classificação dos tipos de inundações baseada em critérios uniformes, nomeadamente a 
área inundada e a causa directa da inundação, clarifica o âmbito de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 57
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) Os leitos e as áreas de retenção de 
águas de inundação de rios, correntes, e 
cursos de água nos países mediterrânicos 
têm um comportamento muito diferente dos 
de outros países da Comunidade e,
consequentemente, têm de ser tratados 
como um caso específico no âmbito da 
presente directiva.

Or. es

Justificação

A exposição de motivos e os objectivos da directiva fazem referência aos rios da Europa 
Setentrional e Central, mas há que ter também em atenção as graves inundações que ocorrem 
nas bacias hidrográficas mediterrânicas, que, embora sejam formadas na sua maior parte 
por leitos de rios descontínuos, são afectadas quer por fluxos torrenciais quer por 
inundações.

Alteração apresentada por Jillian Evans, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 58
Considerando 9

(9) Os riscos de inundação em certas zonas 
da Comunidade poderiam ser considerados 
não significativos, como é o caso das zonas 
pouco povoadas ou das zonas em que a 
concentração de bens económicos ou o valor 

(9) Os riscos de inundação em certas zonas 
da Comunidade podem ser considerados não 
significativos, como é o caso das zonas 
pouco povoadas ou das zonas em que a 
concentração de bens económicos ou o valor 
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ecológico são limitados. Deve ser efectuada 
uma avaliação preliminar dos riscos de 
inundação em cada bacia hidrográfica, sub-
bacia hidrográfica e zonas costeiras
associadas à escala da região hidrográfica a 
fim de determinar em cada caso o risco de 
inundação e de avaliar a necessidade de 
medidas suplementares.

ecológico são limitados. Essas áreas podem, 
contudo, ser importantes na mitigação das 
inundações. Deve ser efectuada uma 
avaliação preliminar dos riscos de inundação 
em cada bacia hidrográfica, sub-bacia 
hidrográfica e área costeira associadas à 
escala da região hidrográfica a fim de 
determinar em cada caso o risco de 
inundação, o potencial de mitigação das 
inundações e de avaliar a necessidade de 
medidas suplementares.

Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 59
Considerando 9

(9) Os riscos de inundação em certas zonas 
da Comunidade poderiam ser considerados 
não significativos, como é o caso das zonas 
pouco povoadas ou das zonas em que a 
concentração de bens económicos ou o valor 
ecológico são limitados. Deve ser efectuada 
uma avaliação preliminar dos riscos de 
inundação em cada bacia hidrográfica, sub-
bacia hidrográfica e zonas costeiras 
associadas à escala da região hidrográfica a 
fim de determinar em cada caso o risco de 
inundação e de avaliar a necessidade de 
medidas suplementares.

(9) Os riscos de inundação em certas zonas 
da Comunidade poderiam ser considerados 
não significativos, como é o caso das zonas 
pouco povoadas ou das zonas em que a 
concentração de bens económicos ou o valor 
ecológico são limitados. Deve ser efectuada 
uma avaliação preliminar dos riscos de 
inundação em cada bacia hidrográfica, sub-
bacia hidrográfica e zonas costeiras 
associadas à escala da região hidrográfica a 
fim de determinar em cada caso o risco de 
inundação e de avaliar a necessidade de 
medidas suplementares de natureza 
preventiva e operacional.

Or. pl

Justificação

A inclusão de uma referência a acções de natureza preventiva e operacional reforça e 
clarifica o texto.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 60
Considerando 10
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(10) A fim de dispor de um instrumento de 
informação válido, bem como de uma base 
valiosa para estabelecer prioridades e para 
outras decisões de ordem técnica, financeira 
e política, é necessário prever a elaboração 
de mapas de inundações e de mapas 
indicativos dos danos das inundações, 
descrevendo zonas com vários níveis de 
risco de inundação.

(10) A fim de dispor de um instrumento de 
informação válido, bem como de uma base 
valiosa para estabelecer prioridades e para 
outras decisões de ordem técnica, financeira 
e política, é necessário prever a elaboração 
de mapas de inundações e de mapas 
indicativos dos danos das inundações, 
descrevendo zonas com vários níveis de 
risco de inundação e o risco de poluição 
ambiental resultante das inundações.

Or. en

Justificação

Os mapas de inundações deverão mostrar as instalações susceptíveis de causar poluição 
ambiental acidental em consequência da inundação.

Alteração apresentada por Albert Jan Maat

Alteração 61
Considerando 11

(11) Tendo em vista evitar e reduzir os 
impactos negativos das inundações nas 
zonas em causa, convém prever planos de 
gestão dos riscos de inundação. As causas e 
consequências das inundações variam entre 
os países e regiões da Comunidade. Por isso, 
os planos de gestão dos riscos de inundação 
devem ter em conta as circunstâncias 
geográficas, hidrológicas e outras relevantes 
que sejam específicas das bacias 
hidrográficas, sub-bacias hidrográficas ou 
extensões da linha costeira, e prever 
soluções específicas para cada caso, de 
acordo com as necessidades e prioridades da 
bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica ou 
linha costeira, assegurando ao mesmo tempo 
a coordenação com as regiões hidrográficas.

(11) Tendo em vista evitar e reduzir os 
impactos negativos das inundações nas 
zonas em causa, convém prever planos de 
gestão dos riscos de inundação. As causas e 
consequências das inundações variam entre 
os países e regiões da Comunidade. Por isso, 
na medida em que as causas e efeitos das 
inundações têm um carácter 
transfronteiriço, os planos de gestão dos 
riscos de inundação devem ter em conta as 
circunstâncias geográficas, hidrológicas e 
outras relevantes que sejam específicas das 
bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas ou extensões da linha costeira, 
e prever soluções específicas para cada caso, 
de acordo com as necessidades e prioridades 
da bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica 
ou linha costeira, assegurando ao mesmo 
tempo a coordenação com as regiões 
hidrográficas.

Or. en

Justificação

As diferenças de circunstâncias geográficas e hidrológicas existentes entre os países só são 
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relevantes para os planos de gestão dos riscos de inundação na medida em que as 
consequências das inundações sejam de carácter transfronteiriço.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 62
Considerando 11

(11) Tendo em vista evitar e reduzir os 
impactos negativos das inundações nas 
zonas em causa, convém prever planos de 
gestão dos riscos de inundação. As causas e 
consequências das inundações variam entre 
os países e regiões da Comunidade. Por isso, 
os planos de gestão dos riscos de inundação 
devem ter em conta as circunstâncias 
geográficas, hidrológicas e outras relevantes 
que sejam específicas das bacias 
hidrográficas, sub-bacias hidrográficas ou 
extensões da linha costeira, e prever 
soluções específicas para cada caso, de 
acordo com as necessidades e prioridades da 
bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica ou 
linha costeira, assegurando ao mesmo tempo 
a coordenação com as regiões hidrográficas.

(11) Tendo em vista evitar e reduzir os 
impactos negativos das inundações nas 
zonas em causa, convém prever planos de 
gestão dos riscos de inundação. As causas e 
consequências das inundações variam entre 
os países e regiões da Comunidade. Por isso, 
os planos de gestão dos riscos de inundação 
devem ter em conta as circunstâncias 
geográficas, geológicas, hidrológicas e 
outras relevantes, incluindo a densidade 
populacional, bem como as actividades 
económicas que sejam específicas das 
bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas ou extensões da linha costeira 
afectadas, e prever soluções específicas para 
cada caso, de acordo com as necessidades e 
prioridades da bacia hidrográfica, sub-bacia 
hidrográfica ou linha costeira, assegurando 
ao mesmo tempo a coordenação com as 
regiões hidrográficas.

Or. en

Justificação

As inundações são fenómenos naturais. As inundações apresentam um risco apenas para as 
actividades humanas ou utilizações desenvolvidas nas planícies aluviais. Outras áreas, tais 
como as áreas não habitadas, áreas com baixa densidade populacional, ou outras áreas não 
sujeitas a utilizações humanas não são ou são menos susceptíveis de risco de inundação. Os 
efeitos negativos das inundações correspondem à densidade populacional e à actividade 
económica desenvolvida nas áreas relevantes. Estes indicadores devem, por conseguinte,
constar no considerando 11 que enumera a circunstâncias subjacentes à prevenção e 
protecção contra inundações. 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 63
Considerando 11
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(11) Tendo em vista evitar e reduzir os 
impactos negativos das inundações nas 
zonas em causa, convém prever planos de 
gestão dos riscos de inundação. As causas e 
consequências das inundações variam entre 
os países e regiões da Comunidade. Por isso, 
os planos de gestão dos riscos de inundação 
devem ter em conta as circunstâncias 
geográficas, hidrológicas e outras relevantes 
que sejam específicas das bacias 
hidrográficas, sub-bacias hidrográficas ou 
extensões da linha costeira, e prever 
soluções específicas para cada caso, de 
acordo com as necessidades e prioridades da 
bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica ou 
linha costeira, assegurando ao mesmo tempo 
a coordenação com as regiões hidrográficas.

(11) Tendo em vista evitar e reduzir os 
impactos negativos das inundações nas 
zonas em causa, convém prever planos de 
gestão dos riscos de inundação. As causas e 
consequências das inundações variam entre 
os países e regiões da Comunidade. Por isso, 
os planos de gestão dos riscos de inundação 
devem ter em conta as circunstâncias 
geográficas, hidrológicas e outras relevantes 
que sejam específicas das bacias 
hidrográficas, sub-bacias hidrográficas ou 
extensões da linha costeira, e prever 
soluções específicas para cada caso, de 
acordo com as necessidades e prioridades da 
bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica ou 
linha costeira, assegurando ao mesmo tempo 
a coordenação com as regiões hidrográficas. 
Os planos de gestão dos riscos de 
inundação também devem ter em 
consideração as instalações industriais e 
agrícolas e outras eventuais fontes de 
poluição da área afectada, a fim de 
prevenir essa poluição. 

Or. en

Justificação

Dado que, frequentemente, as inundações são seguidas de poluição ambiental acidental 
devido a instalações industriais, agrícolas e outras existentes na área afectada, os planos de 
gestão dos riscos de inundação deverão ter em conta as eventuais fontes de poluição.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 64
Considerando 12 bis (novo)

(12 bis) A legislação comunitária relativa 
às inundações pode oferecer um maior 
valor acrescentado se se concentrar na 
coordenação da gestão das águas 
transfronteiriças e das zonas costeiras em 
que a gestão dos riscos de inundação por 
um dado país poderia ter um impacto num 
país vizinho. As bacias hidrográficas que 
não satisfazem este critério não devem, por 
conseguinte, ser abrangidas pela presente 
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directiva. No entanto, os Estados-Membros 
também devem poder aplicar as disposições 
da presente directiva a qualquer outra 
bacia hidrográfica se assim o desejarem. 

Or. en

Justificação

A coordenação da gestão das águas transfronteiriças é o domínio em que a legislação 
comunitária pode oferecer valor acrescentado. A extensão a águas puramente nacionais não 
é compatível com o princípio da subsidiariedade consagrado nos Tratados, não constitui uma 
resposta à proporção do problema que a directiva visa resolver e implicaria encargos 
desnecessários e um desvio dos esforços. Se um Estado-Membro entender que é conveniente, 
do ponto de vista administrativo, optar por incluir outras águas no âmbito de aplicação da 
directiva (por exemplo, no caso de as águas puramente nacionais serem em número 
reduzido), esta alteração permite-lhes fazer essa opção. Assim, adapta a directiva às 
condições geográficas de toda a Comunidade. 

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 65
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 as previsões sinópticas, os mapas de 
risco de inundação e planos de gestão dos 
riscos de inundação existentes para dar 
cumprimento aos requisitos da presente 
directiva.

Or. pl

Justificação

Para além dos mapas de risco de inundação e dos planos de gestão dos riscos de inundação, 
as previsões meteorológicas são importantes para assegurar a adopção de medidas 
adequadas relativamente às inundações. O que é importante é a localização, a quantidade e a 
duração das chuvas, especialmente durante as chuvas torrenciais, que são a causa principal 
das inundações na Europa.

A informação sinóptica sobre o aparecimento repentino de tempo mais quente no fim do 
Inverno em zonas baixas da Europa pode ser um sinal útil para que os Estados-Membros 
dessa região da Europa tomem medidas tendentes a minimizar o impacto da inundação.
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Alteração apresentada por Richard Seeber, Vittorio Prodi e Edite Estrela

Alteração 66
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) O Centro Comum de Investigação 
da Comissão Europeia está a desenvolver 
um Sistema Europeu de Alerta para 
Inundações (“EFAS – European Flood 
Alert System”) que é capaz de fornecer
simulações de inundações de médio 
alcance na Europa com uma antecipação 
de 3 a 10 dias. Os dados do EFAS poderão 
contribuir para aumentar o estado de 
preparação perante a iminência de uma 
inundação. Consequentemente, o EFAS 
deve prosseguir depois de concluída a fase 
experimental. Presumivelmente, pode ficar 
operacional em 2010. 

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu aumentou consideravelmente o orçamento para o desenvolvimento do 
EFAS, pelo que os cidadãos europeus deverão beneficiar dele o mais rapidamente possível.

Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 67
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) O Centro Comum de Investigação 
da Comissão Europeia está a desenvolver 
um Sistema Europeu de Alerta para 
Inundações (“EFAS – European Flood 
Alert System”) que é capaz de fornecer
simulações de inundações de médio 
alcance na Europa com uma antecipação 
de 3 a 10 dias. Os dados do EFAS poderão 
contribuir para aumentar o estado de 
preparação perante a iminência de uma 
inundação. Consequentemente, o EFAS 
deve prosseguir depois de concluída a fase 
experimental. Presumivelmente, pode ficar 
operacional em 2010.



AM\610916PT.doc 19/113 PE 370.124v03-00

PT

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu aumentou consideravelmente o orçamento para o desenvolvimento do 
EFAS, pelo que os cidadãos europeus deverão beneficiar dele o mais rapidamente possível.

Alteração apresentada por Jillian Evans, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 68
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) A gestão de inundações das bacias 
hidrográficas deve ter por objectivo a 
criação de uma responsabilidade comum e 
de solidariedade no âmbito da bacia. Para 
esse efeito, os Estados-Membros deverão 
tentar aumentar a sensibilização e a 
cooperação entre todas as partes 
interessadas, bem como nas áreas que não 
sejam, ou sejam menos, propensas a 
inundações mas que possam contribuir, 
através do uso que fazem do solo e através 
das suas práticas, para inundações a 
montante ou a jusante. 

Or. en

Alteração apresentada por Richard Seeber, Vittorio Prodi e Edite Estrela

Alteração 69
Considerando 13 ter (novo)

(13 ter) No que se refere às previsões de 
curto prazo, os Estados-Membros devem
basear os seus planos nas melhores 
práticas disponíveis e em tecnologias de 
ponta, tais como a modelização LAM 
(previsões para duas a quatro horas).

Or. en

Justificação

A fim de proteger os cidadãos europeus dos riscos de inundação, os Estados-Membros devem 
recorrer a técnicas de modelização avançadas.
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Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 70
Considerando 13 ter (novo)

(13 ter) No que se refere às previsões de 
curto prazo, os Estados-Membros devem
basear os seus planos nas melhores 
práticas disponíveis e em tecnologias de 
ponta, tais como a modelização LAM 
(previsões para duas a quatro horas).

Or. en

Justificação

A fim de proteger os cidadãos europeus dos riscos de inundação, os Estados-Membros devem 
recorrer a técnicas de modelização avançadas.

Alteração apresentada por Albert Jan Maat

Alteração 71
Considerando 14

(14) A elaboração de planos de gestão de 
bacias hidrográficas no âmbito da 
Directiva 2000/60/CE e de planos de gestão 
dos riscos de inundação no âmbito da 
presente directiva é um elemento de uma 
gestão integrada das bacias hidrográficas; 
ambos os processos devem, pois, explorar o 
mútuo potencial para obter sinergias. A fim 
de assegurar uma utilização eficiente e 
sensata dos recursos, a implementação 
desta directiva deve ser coordenada em 
estreita ligação com a Directiva 
2000/60/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado que a Directiva 2000/60/CE está direccionada para a gestão da qualidade da água, 
nem sempre está directamente ligada às questões de gestão da água mais relacionadas com a 
quantidade de que trata a presente directiva. As inundações também podem, por exemplo, ser 
provocadas por factores externos não relacionados com a Directiva 2000/60/CE. Logo, a 
referência a esta directiva não é pertinente.
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Alteração apresentada por Jillian Evans, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 72
Considerando 14

(14) A elaboração de planos de gestão de 
bacias hidrográficas no âmbito da Directiva 
2000/60/CE e de planos de gestão dos riscos 
de inundação no âmbito da presente 
directiva é um elemento de uma gestão 
integrada das bacias hidrográficas; ambos os 
processos devem, pois, explorar o mútuo 
potencial para obter sinergias. A fim de 
assegurar uma utilização eficiente e sensata 
dos recursos, a implementação desta 
directiva deve ser coordenada em estreita 
ligação com a Directiva 2000/60/CE.

(14) A elaboração de planos de gestão de 
bacias hidrográficas no âmbito da Directiva 
2000/60/CE e de planos de gestão dos riscos 
de inundação no âmbito da presente 
directiva é uma componente de uma gestão 
integrada das bacias hidrográficas; ambos os 
processos devem, pois, ser plenamente 
integrados. A fim de assegurar uma 
utilização eficiente e sensata dos recursos, a 
implementação desta directiva deve ser 
imediatamente integrada e sincronizada 
com a implementação da Directiva 
2000/60/CE e deve ser coerente com os 
objectivos desta mesma directiva.

Or. en

Alteração apresentada por Albert Jan Maat

Alteração 73
Considerando 15

(15) Nos casos de múltiplas utilizações de 
massas de água para várias formas de 
actividades humanas sustentáveis (como a 
gestão do risco de inundação, a ecologia, a 
navegação interior ou a energia 
hidroeléctrica) e que tenham impacto nas 
massas de água, a Directiva 2000/60/CE 
prevê, no n.º 7 do seu artigo 4º, uma 
abordagem clara e transparente dessas 
utilizações e impactos, que inclui eventuais 
derrogações aos objectivos de “bom estado” 
e de “não deterioração”.

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado que a Directiva 2000/60/CE está direccionada para a gestão da qualidade da água, 
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nem sempre está directamente ligada às questões de gestão da água mais relacionadas com a 
quantidade de que trata a presente directiva. As inundações também podem, por exemplo, ser 
provocadas por factores externos não relacionados com a Directiva 2000/60/CE. Logo, a 
referência a esta directiva não é pertinente.

Alteração apresentada por Jillian Evans, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 74
Considerando 15

(15) Nos casos de múltiplas utilizações de 
massas de água para várias formas de 
actividades humanas sustentáveis (como a 
gestão do risco de inundação, a ecologia, a 
navegação interior ou a energia 
hidroeléctrica) e que tenham impacto nas 
massas de água, a Directiva 2000/60/CE 
prevê, no n.º 7 do seu artigo 4º, uma 
abordagem clara e transparente dessas 
utilizações e impactos, que inclui eventuais 
derrogações aos objectivos de “bom estado” 
e de “não deterioração”.

(15) Nos casos de múltiplas utilizações de 
massas de água para várias formas de 
actividades humanas sustentáveis (como a 
gestão do risco de inundação e a ecologia) e 
que tenham impacto nas massas de água, o 
n.º 7 do artigo 4.º da Directiva 2000/60/CE 
prevê uma abordagem clara e transparente 
dessas utilizações e impactos, que inclui 
eventuais derrogações aos objectivos de 
“bom estado” ou de “não deterioração”.

Or. en

Alteração apresentada por Richard Seeber, Vittorio Prodi e Edite Estrela

Alteração 75
Considerando 15

(15) Nos casos de múltiplas utilizações de
massas de água para várias formas de 
actividades humanas sustentáveis (como a 
gestão do risco de inundação, a ecologia, a 
navegação interior ou a energia 
hidroeléctrica) e que tenham impacto nas 
massas de água, a Directiva 2000/60/CE 
prevê, no n.º 7 do seu artigo 4º, uma 
abordagem clara e transparente dessas 
utilizações e impactos, que inclui eventuais 
derrogações aos objectivos de “bom estado” 
e de “não deterioração”.

(15) Nos casos em que as massas de água 
são utilizadas para formas concorrentes de 
actividades humanas sustentáveis (como a 
gestão do risco de inundação, a ecologia, a 
navegação interior ou a energia 
hidroeléctrica) com impacto nas massas de 
água, a Directiva 2000/60/CE prevê uma 
abordagem clara e transparente dessas 
utilizações e impactos. Em caso de conflito 
entre direitos, a protecção da vida humana 
e da saúde humana deve ter sempre 
prioridade sobre a protecção do ambiente.

Or. en
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Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 76
Considerando 15

(15) Nos casos de múltiplas utilizações de
massas de água para várias formas de 
actividades humanas sustentáveis (como a 
gestão do risco de inundação, a ecologia, a 
navegação interior ou a energia 
hidroeléctrica) e que tenham impacto nas 
massas de água, a Directiva 2000/60/CE 
prevê, no n.º 7 do seu artigo 4º, uma 
abordagem clara e transparente dessas 
utilizações e impactos, que inclui eventuais 
derrogações aos objectivos de “bom estado” 
e de “não deterioração”.

(15) Nos casos em que as massas de água 
são utilizadas para formas concorrentes de 
actividades humanas sustentáveis (como a 
gestão do risco de inundação, a ecologia, a 
navegação interior ou a energia 
hidroeléctrica) com impacto nas massas de 
água, a Directiva 2000/60/CE prevê uma 
abordagem clara e transparente dessas 
utilizações e impactos. Em caso de conflito 
entre direitos, a protecção da vida humana 
e da saúde humana deve ter sempre 
prioridade sobre a protecção do ambiente.

Or. en

Alteração apresentada por Albert Jan Maat

Alteração 77
Considerando 18

(18) Dado que os objectivos da acção 
prevista não podem ser alcançados de forma 
suficiente pelos Estados-Membros e podem, 
por conseguinte, devido à dimensão e aos 
efeitos da acção prevista, ser melhor 
alcançados ao nível comunitário, a 
Comunidade pode tomar medidas no 
respeito do princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5º do Tratado. Em 
virtude do princípio da proporcionalidade 
enunciado no referido artigo, a presente 
decisão não excede o necessário para atingir 
esses objectivos.

(18) Dado que os objectivos da acção 
prevista não podem ser alcançados de forma 
suficiente pelos Estados-Membros e podem, 
por conseguinte, devido à dimensão e aos 
efeitos da acção prevista, ser melhor 
alcançados ao nível comunitário, a 
Comunidade pode tomar medidas no 
respeito do princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5º do Tratado. Em 
virtude do princípio da proporcionalidade 
enunciado no referido artigo, a presente 
decisão não excede o necessário para atingir 
esses objectivos e deve observar os 
princípios descritos no considerando 11.

Or. en

Justificação

De acordo com o princípio da proporcionalidade, a acção a nível comunitário torna-se 
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necessária na medida em que as consequências das inundações são de carácter 
transfronteiriço. Nesse sentido, é pertinente fazer referência ao considerando 11.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 78
Artigo 1

A presente directiva estabelece um quadro 
para a redução dos riscos para a saúde 
humana, o ambiente e a actividade 
económica associados às inundações na 
Comunidade.

A presente directiva estabelece um quadro 
para reduzir os riscos para a saúde humana, 
o ambiente e a actividade económica 
associados às inundações na Comunidade, 
bem como para apoiar a realização dos 
objectivos ambientais estabelecidos na 
legislação comunitária existente.

Or. en

Justificação

A inundação só por si não representa um risco para o ambiente. Os prejuízos ambientais 
causados pelas inundações resultam principalmente dos danos provocados nas propriedades 
das pessoas e da libertação de substâncias químicas perigosas. Ao invés, as actividades 
humanas em áreas propensas a inundações aumentam o risco de inundação, cuja gestão 
requer então novas alterações físicas nos sistemas hídricos. Nos relatórios nacionais 
previstos no artigo 5.º da Directiva-Quadro relativa à Água (DQA), as autoridades 
consideraram que as alterações físicas nos rios e lagos conduzem a uma deterioração 
considerável do ambiente aquático. Os mesmos relatórios concluem que essas alterações 
físicas são uma das principais razões por que 50% dos rios e lagos da Europa muito 
provavelmente não conseguirão alcançar o objectivo legalmente imposto pela DQA no 
sentido de atingir um “bom estado ecológico” até 2015.

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 79
Artigo 1

A presente directiva estabelece um quadro 
para a redução dos riscos para a saúde 
humana, o ambiente e a actividade 
económica associados às inundações na 
Comunidade.

A presente directiva estabelece um quadro 
para a redução dos riscos para a saúde 
humana, o ambiente e a actividade 
económica associados às inundações na 
Comunidade e ajudará a atingir os 
objectivos ambientais presentes na 
legislação em vigor.

Or. pt
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Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 80
Artigo 1

A presente directiva estabelece um quadro 
para a redução dos riscos para a saúde 
humana, o ambiente e a actividade 
económica associados às inundações na 
Comunidade.

A presente directiva tem por objectivo 
estabelecer um quadro para a cooperação 
transnacional no domínio da avaliação e 
gestão dos riscos para a saúde humana, o 
ambiente e a actividade económica 
associados às inundações na Comunidade.

Or. en

Justificação

O termo “gestão” é mais adequado quando se trata das políticas relativas aos riscos de 
inundação. Deixa em aberto a possibilidade de aumentar os riscos em determinadas áreas a 
favor de outras como parte das medidas em matéria de riscos de inundação.

A directiva deverá proporcionar um quadro para a cooperação transnacional. Os riscos de 
inundação podem ser tratados com maior eficácia no âmbito de estruturas de bacias 
hidrográficas internacionais, e por autoridades nacionais e regionais. O valor acrescentado 
da UE reside no âmbito dos aspectos transnacionais em bacias hidrográficas internacionais, 
de modo que a presente directiva deve tratar apenas destes tipos de questões.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 81
Artigo 1

A presente directiva estabelece um quadro 
para a redução dos riscos para a saúde 
humana, o ambiente e a actividade 
económica associados às inundações na 
Comunidade.

A presente directiva estabelece um quadro 
para a redução dos riscos para a saúde 
humana, o ambiente e a actividade 
económica associados às inundações na 
Comunidade e para a cooperação 
internacional necessária para gerir esses 
riscos.

Or. nl
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Alteração apresentada por Gyula Hegyi e Péter Olajos

Alteração 82
Artigo 1

A presente directiva estabelece um quadro 
para a redução dos riscos para a saúde 
humana, o ambiente e a actividade 
económica associados às inundações na 
Comunidade.

A presente directiva tem por objectivo
estabelecer um quadro para a avaliação e 
gestão dos riscos de inundação tendo em 
vista a redução das consequências nefastas 
para a saúde humana, o ambiente e a 
actividade económica associadas às 
inundações na Comunidade.

Or. en

Justificação

O objectivo da directiva é não só a redução dos riscos de inundação mas também a gestão 
desses riscos.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 83
Artigo 2, nº -1 (novo)

A presente directiva é aplicável a todas as 
bacias hidrográficas e zonas costeiras 
transfronteiriças (partilhadas) em que as 
acções de gestão dos riscos de inundação 
por um Estado-Membro podem ter um 
impacto num país vizinho, o que torna 
necessária uma coordenação e cooperação 
na gestão dos riscos de inundação.

Or. en

Justificação

A coordenação da gestão das águas transfronteiriças é o domínio em que a legislação 
comunitária pode oferecer valor acrescentado. A extensão a águas puramente nacionais não 
é compatível com o princípio da subsidiariedade consagrado nos Tratados, não constitui uma 
resposta à proporção do problema que a directiva visa resolver e implicaria encargos 
desnecessários e um desvio dos esforços. Se um Estado-Membro entender que é conveniente, 
do ponto de vista administrativo, optar por incluir outras águas no âmbito de aplicação da 
directiva (por exemplo, no caso de as águas puramente nacionais serem em número 
reduzido), esta alteração permite-lhes fazer essa opção. Assim, adapta a directiva às 
condições geográficas de toda a Comunidade.
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Alteração apresentada por Albert Jan Maat

Alteração 84
Artigo 2, nº 1

Para efeitos da presente directiva, para além 
das definições de “rio”, “bacia 
hidrográfica”, “sub-bacia hidrográfica” e 
“região hidrográfica” que constam do 
artigo 2º da directiva 2000/60/CE, aplicam-
se as seguintes definições:

Para efeitos da presente directiva, aplicam-se 
as seguintes definições:

Or. en

Justificação

Dado que a Directiva 2000/60/CE está direccionada para a gestão da qualidade da água, 
nem sempre está directamente ligada às questões de gestão da água mais relacionadas com a 
quantidade de que trata a presente directiva. As inundações também podem, por exemplo, ser 
provocadas por factores externos não relacionados com a Directiva 2000/60/CE. Logo, a 
referência a esta directiva não é pertinente.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 85
Artigo 2, nº 1

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

1. ”inundação”: cobertura temporária por 
água, causada por águas superficiais 
interiores, de uma terra normalmente não 
coberta por água ou não destinada para esse 
efeito.

Or. de

Justificação

O termo “inundação” deve ser definido como a inundação de uma terra por águas 
superficiais interiores. A directiva não deve pretender cobrir os efeitos de inundações 
repentinas ou de inundações causadas por drenagem residencial. De igual modo, a 
inundação de áreas a tal destinadas, tais como os pólderes, não deve ser abrangida pela 
definição de "inundação". 
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 86
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, causada por águas 
superficiais interiores.

Or. de

Justificação

O termo “inundação” deve ser definido como a inundação de uma terra por águas 
superficiais interiores. A directiva não deve pretender cobrir os efeitos de inundações 
repentinas ou de inundações causadas por drenagem residencial.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 87
Artigo 2, nº 1

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

1. ”inundação”: um caso de cobertura 
temporária por água de uma terra 
normalmente não coberta por água e não 
destinada a ficar coberta por água em caso 
de inundação.

Or. en

Justificação

Como parte das medidas de gestão dos riscos pode haver áreas destinadas a serem 
inundadas numa situação de emergência, a fim de proteger outras áreas.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 88
Artigo 2, nº 1

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

1. ”inundação”: cobertura temporária por 
água superficial de uma terra normalmente 
não coberta por água e não destinada à 
retenção de inundações.

Or. de
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Justificação

Devem ser excluídas a inundação resultante da subida de águas subterrâneas e a inundação 
de sistemas de esgotos. O mesmo se aplica às áreas destinadas a retenção de inundações.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 89
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 causada pela subida ou alteração 
do curso dos rios, ribeiros de montanha, 
correntes descontínuas ou invasão de zonas 
costeiras pelo mar.

Or. es

Justificação

A definição de “inundação” deve ser alterada de modo a abranger todos os casos em que 
podem ocorrer inundações em certas regiões mediterrânicas, principalmente devido à queda 
de chuvas torrenciais intensas e de curta duração, cujos efeitos são agravados por declives 
acentuados.

Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 90
Artigo 2, nº 2

Não se aplica à versão portuguesa

Or. fr

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 91
Artigo 2, nº 2

2. ”risco de inundação”: a probabilidade de 
inundação de uma certa gravidade e de 
danos estimados para a saúde humana, o 
ambiente e a actividade económica

2. ”risco de inundação”: a probabilidade de 
inundação de uma certa gravidade e de 
danos potenciais para a saúde humana, o 
ambiente e a actividade económica 
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associados a uma inundação dessa 
gravidade.

associados a uma inundação dessa 
gravidade.

Or. en

Alteração apresentada por Gyula Hegyi e Péter Olajos

Alteração 92
Artigo 2, nº 2

2. ”risco de inundação”: a probabilidade de 
inundação de uma certa gravidade e de 
danos estimados para a saúde humana, o 
ambiente e a actividade económica 
associados a uma inundação dessa 
gravidade.

2. ”risco de inundação”: a combinação da 
probabilidade de inundação e das potenciais 
consequências nefastas para a saúde 
humana, o ambiente e a actividade 
económica associados a uma inundação.

Or. en

Justificação

A definição proposta corresponde à terminologia científica.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 93
Artigo 2, nº 2

2. ”risco de inundação”: a probabilidade de 
inundação de uma certa gravidade e de 
danos estimados para a saúde humana, o 
ambiente e a actividade económica 
associados a uma inundação dessa 
gravidade.

2. ”risco de inundação”: a probabilidade de 
inundação de uma certa gravidade e de 
danos estimados para a saúde e vida
humanas, o ambiente e a actividade 
económica associados a uma inundação 
dessa gravidade.

Or. pl

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 94
Artigo 2, nº 2 bis (novo)

2 bis. “Binómio inundação-seca”: o termo 
“inundação” será definido de modo a 
atender à existência do “binómio 
inundação-seca”, que se refere aos casos 
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específicos dos países mediterrânicos, em 
que as situações criadas por um excesso de 
água (inundação) alternam com faltas de 
água sazonais, anuais ou prolongadas 
(seca). Assim, entende-se por "seca" um 
estado de escassez ou indisponibilidade de 
água. A seca será, por norma, descrita e 
quantificada em função das duas variáveis 
seguintes: nível médio da água nas
barragens ou aquíferos e qualidade da 
água.

Or. es

Justificação

A Directiva-Quadro da Água (DQA), que data de 2000, não contempla a definição de seca. 
No entanto, o agravamento das situações de seca, especialmente nos países mediterrânicos, 
tem de ser tido em consideração na legislação relativa à prevenção e gestão de inundações e,
consequentemente, a seca deve ser incluída no artigo que contém as definições, uma vez que, 
ao longo de todo o texto, surgirão referências ao “binómio inundação-seca”.

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 95
Artigo 2, nº 2 ter (novo)

2 ter. “Agente”: um processo ou elemento 
que está na origem de uma inundação 
(chuva, correntes, sismo, ruptura de um 
dique, etc.). A ocorrência pode ser causada 
por um ou mais agentes, sejam eles 
naturais ou resultantes da actividade 
humana.

Or. es

Justificação

Para efeitos de avaliação e gestão de inundações, torna-se necessário definir e analisar os 
agentes causais, abrangendo todas as suas implicações.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 96
Artigo 2, nº 1 bis (novo)
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As definições incluídas nos nºs 1 e 2 serão 
aplicáveis aos ribeiros de montanha, às 
correntes descontínuas mediterrânicas, aos 
rios e às inundações causadas pelo mar nas 
zonas costeiras.

Or. en

Justificação

A presente proposta de directiva tem a sua origem nas inundações ocorridas em alguns dos 
maiores rios europeus, e parece ter sido concebida para resolver esse tipo de problemas. No 
entanto, na maior parte da Europa mediterrânica e nas regiões montanhosas, têm sido muito 
importantes as incidências resultantes de inundações repentinas.

As inundações deste tipo causam poucos prejuízos económicos, mas têm sido responsáveis 
pela maior parte das perdas humanas. Tal é resultado das dificuldades na sua previsão, da 
sua grande velocidade e da densidade elevada causada pelo transporte de carga sólida.

Alteração apresentada por Albert Jan Maat

Alteração 97
Artigo 3

Para efeitos da presente directiva, os 
Estados-Membros utilizarão as disposições 
previstas nos n.ºs 1, 2, 3 e 6 do artigo 3º da 
Directiva 2000/60/CE.

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado que a Directiva 2000/60/CE está direccionada para a gestão da qualidade da água, 
nem sempre está directamente ligada às questões de gestão da água, mais relacionadas com 
a quantidade de que trata a presente directiva. As inundações também podem, por exemplo, 
ser provocadas por factores externos não relacionados com a Directiva 2000/60/CE. Logo, a 
referência a esta directiva não é pertinente.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey e Jules 
Maaten

Alteração 98
Artigo 3

Para efeitos da presente directiva, os Para efeitos da presente directiva, os 
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Estados-Membros utilizarão as disposições 
previstas nos n.ºs 1, 2, 3 e 6 do artigo 3º da 
Directiva 2000/60/CE.

Estados-Membros utilizarão as disposições 
previstas nos n.ºs 1, 2, 3, 5 e 6 do artigo 3º 
da Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

Quando uma região hidrográfica se estende para além do território comunitário, o Estado-
Membro interessado procurará estabelecer uma coordenação adequada com os países não 
comunitários relevantes, com vista a atingir os objectivos da presente directiva em toda a 
região hidrográfica.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 99
Artigo 3 bis (novo)

Artigo 3º bis
No que se refere à prevenção a longo 
prazo: o território deverá ser objecto de um 
cuidado sistemático a fim de combater as 
ameaças que o agravamento dos 
fenómenos meteorológicos representa para 
os nossos territórios. Os Estados-Membros 
e as instituições locais relevantes deverão 
desenvolver uma acção sistemática no 
sentido de melhorar a segurança da bacia 
hidrográfica, através do aumento dos 
tempos de retenção da água, a segurança 
geológica através da estabilização dos 
declives, a segurança contra incêndios 
através da recolha e recuperação de 
biomassa das florestas. As iniciativas 
comunitárias deverão apoiar e coordenar 
as medidas de prevenção e de preparação 
adoptadas pelos Estados-Membros e pelas 
instituições regionais e locais.
A preparação a curto prazo também 
dependerá de um sistema de alerta precoce 
baseado na avaliação do volume e tipo de 
precipitação, realizada por meio de uma 
tecnologia de previsão meteorológica a 
muito curto prazo por radar que pode ser 
utilizada para todas as bacias hidrográficas 
e pode dar informação quantitativa sobre o 



PE 370.124v03-00 34/113 AM\610916PT.doc

PT

volume, o tipo e a localização das 
precipitações esperadas. Esta informação 
pode ser utilizada como um dado para o 
modelo de bacia em termos de dinâmica de 
fluxo e pode constituir um alerta de curto 
prazo para adoptar medidas de mitigação, 
protecção civil e protecção de bens.

Or. en

Justificação

É necessário fazer uma distinção entre medidas de preparação e prevenção a curto e a longo 
prazos e salientar que existe uma tecnologia de ponta capaz de prevenir catástrofes terríveis.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 100
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 
internacional localizada no seu território ou 
porções relevantes da mesma, os 
Estados-Membros efectuarão uma avaliação 
preliminar dos riscos de inundação em 
conformidade com o n.º 2.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração relativa ao artigo 1º apresentada pelos mesmos autores.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Alteração 101
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 que não 
esteja totalmente localizada no seu 
território e para a 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.
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Or. de

Justificação

Para as regiões hidrográficas totalmente localizadas no território de um Estado-Membro, 
devem ser os próprios Estados-Membros a proceder à avaliação preliminar dos riscos de 
inundação de acordo com o princípio da subsidiariedade. 

Alteração apresentada por Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 102
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 em conformidade com o n.º 2. No 
caso de já existirem avaliações das bacias 
hidrográficas que confirmem ou excluam a 
existência de um risco significativo, a 
avaliação preliminar dos riscos de 
inundação pode ser dispensada.

Or. de

Justificação

A avaliação preliminar deve ser dispensada nos casos em que os Estados-Membros já tenham 
tomado decisões - precedidas de avaliações dos riscos - antes da entrada em vigor da 
directiva, sobre medidas mais abrangentes para a cartografia das áreas de risco de 
inundação ou o estabelecimento de planos de gestão de inundações. Torna-se igualmente 
desnecessário avaliar todos os aspectos referidos no nº 2 nos casos em que os dados de que a 
autoridade competente dispõe sejam suficientes para confirmar que uma zona tem um risco 
elevado de inundação. 

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Alteração 103
Artigo 4, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

As avaliações existentes serão aceites como 
avaliações preliminares e cumprirão a 
obrigação de notificação nos termos do 
artigo 17º.
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Or. de

Justificação

Com vista a evitar despesas adicionais com a avaliação prevista pela presente directiva, 
deverão ser utilizadas as avaliações existentes. 

Alteração apresentada por Vasco Graça Moura

Alteração 104
Artigo 4, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

Caso um Estado-Membro disponha de 
estudos anteriormente realizados no âmbito 
da "Avaliação Preliminar de Riscos de 
Inundação" deverá comunicá-lo à 
Comissão, e assim ficar isento da 
realização  de um novo estudo.

Or. pt

Justificação

Existem Estados-Membros com estudos realizados no mesmo âmbito que as "Avaliações 
preliminares de riscos de inundação" e não deverão ser forçados a repeti-los ou apresentá-
los num diferente formato, diminuindo assim os custos e simplificando os procedimentos.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey e Jules 
Maaten

Alteração 105
Artigo 4, nº 2

2. A avaliação preliminar dos riscos de 
inundação inclui, pelo menos, os seguintes 
elementos:

2. A avaliação preliminar dos riscos de 
inundação será realizada para fornecer 
uma avaliação dos riscos potenciais com 
base em informação disponível ou 
rapidamente extraível. A avaliação inclui, 
pelo menos, os seguintes elementos:

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, quando aplicável, 
zonas costeiras associadas, indicando dados 
topográficos e a afectação dos solos;
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b) uma descrição das inundações ocorridas 
no passado;

b) uma descrição das inundações ocorridas 
no passado e cujos riscos de ocorrência 
ainda subsistem;

c ) uma descrição dos processos de 
inundação e da sua sensibilidade à 
mudança, incluindo o papel das planícies 
aluviais como zonas de retenção/tampão 
natural das inundações, bem como das vias 
de evacuação das águas de inundação 
existentes ou futuras;

c ) uma descrição dos processos de 
inundação recentes e das tendências de 
inundação prováveis na própria zona ou 
nas zonas a montante e a jusante, tendo em 
conta, se for o caso:

d) uma descrição dos planos de 
desenvolvimento que possam implicar uma 
alteração da afectação dos solos ou da 
repartição da população e distribuição das 
actividades económicas que resulte num 
aumento dos riscos de inundação nessa 
mesma zona ou em regiões situadas a 
montante ou a jusante;

i) o papel das planícies aluviais como zonas 
de retenção/tampão natural das 
inundações, bem como das vias de 
evacuação das águas de inundação;

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;

ii) planos de afectação dos solos e 
tendências em matéria de afectação dos 
solos;

f) uma previsão das consequências 
estimadas de futuras inundações para a 
saúde humana, o ambiente e a actividade 
económica tendo em conta 
desenvolvimentos a longo prazo incluindo as 
alterações climáticas.

iii) potenciais consequências para a saúde 
humana, o ambiente e a actividade 
económica tendo em conta, se possível,
desenvolvimentos a longo prazo incluindo as 
alterações climáticas.

Or. en

Justificação

O texto proposto pela Comissão no nº 2 contém demasiados requisitos pormenorizados. A 
presente alteração visa reduzir esses requisitos a um nível que esteja ao alcance dos Estados-
Membros, assegurando em simultâneo que continuará a ser fornecida suficiente informação 
relevante. 

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 106
Artigo 4, nº 2, parte introdutória
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2. A avaliação preliminar dos riscos de 
inundação inclui, pelo menos, os seguintes 
elementos:

2. A avaliação preliminar dos riscos de 
inundação abrange todas as bacias 
hidrográficas, dando prioridade àquelas 
que apresentam maior risco, e inclui, pelo 
menos, os seguintes elementos:

Or. es

Justificação

O objectivo desta alteração é dissipar a confusão que poderá surgir entre as medidas que 
devem ser tratadas como prioritárias e as conclusões de uma avaliação parcial, tendo em 
conta que a não adopção de uma abordagem exaustiva poderá comprometer o princípio da 
precaução.

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 107
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 e a caracterização das bacias 
hidrográficas, sub-bacias hidrográficas e, 
quando aplicável, zonas costeiras 
associadas; o mapa deve indicar os dados 
topográficos, a afectação dos solos e as 
tendências em matéria de afectação dos 
solos, os padrões meteorológicos e o 
impacto previsto das alterações climáticas, 
as infra-estruturas hidráulicas existentes e 
a sua função, as obras fluviais e, se for o 
caso, marítimas, bem como os
desenvolvimentos urbanos e industriais 
previstos.
O mapa indicará igualmente o papel que as 
zonas húmidas e as planícies aluviais (se 
existirem) poderão desempenhar na 
mitigação dos efeitos das inundações.

Or. es

Justificação

Ampliação dos pormenores que se considera necessário incluir na cartografia básica do 
risco de inundação.
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Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 108
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 zonas costeiras, 
indicando dados topográficos e a afectação 
dos solos;

Or. en

Justificação

Existe uma tendência para a concentração das actividades humanas nas zonas costeiras. 
Dado que estas zonas estão particularmente expostas aos eventuais efeitos das alterações 
climáticas, todas as zonas costeiras sem excepção devem ser incluídas na avaliação 
preliminar dos riscos de inundação.

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 109
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 zonas costeiras, 
indicando dados topográficos e a afectação 
dos solos;

Or. pt

Justificação

Face às alterações climáticas e à previsível subida das águas do mar é fundamental que a 
presente Directiva contemple o risco de inundação em zonas costeiras.

Alteração apresentada por Jillian Evans, em nome do Grupo Verts/ALE

Alteração 110
Artigo 4, nº 2, alínea a)

a) um mapa da região hidrográfica incluindo 
as fronteiras das bacias hidrográficas, sub-
bacias hidrográficas e, quando aplicável,

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

associadas, indicando dados topográficos e a 
afectação dos solos;

Or. en

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 111
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 zonas costeiras, 
indicando dados topográficos e a afectação 
dos solos;

Or. en

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 112
Artigo 4, nº 2, alínea b)

b) uma descrição das inundações ocorridas 
no passado;

b) uma descrição das inundações 
significativas ocorridas no passado e que 
tenham tido um impacto negativo 
significativo nas vidas humanas, nas 
actividades económicas e no ambiente, e 
cuja probabilidade de ocorrência no futuro 
anida é relevante, incluindo as vias de 
evacuação das águas dessas inundações e 
uma avaliação dos impactos negativos que 
tiveram;

Or. en

Justificação

Para avaliar as áreas de perigo potencial, são necessários dados relativos às inundações 
significativas mesmo que estas não tenham causado prejuízos, pois poderão causá-los no 
futuro.
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Alteração apresentada por Vasco Graça Moura

Alteração 113
Artigo 4, nº 2, alínea b)

b) uma descrição das inundações ocorridas 
no passado;

b) uma descrição das inundações ocorridas 
nos últimos 30 anos e, caso exista, risco de 
nova ocorrência;

Or. pt

Justificação

Simplifica os procedimentos. A descrição das inundações passadas apenas faz sentido se 
existir o risco de repetição do mesmo fenómeno.

Alteração apresentada por Richard Seeber, Vittorio Prodi e Edite Estrela

Alteração 114
Artigo 4, nº 2, alínea c)

c) uma descrição dos processos de 
inundação e da sua sensibilidade à mudança, 
incluindo o papel das planícies aluviais 
como zonas de retenção/tampão natural das 
inundações, bem como das vias de 
evacuação das águas de inundação 
existentes ou futuras;

c) uma descrição dos processos de 
inundação, incluindo a sua sensibilidade à 
mudança, em particular, a subsidência, e o 
papel que as planícies aluviais 
desempenham como zonas de 
retenção/tampão natural das inundações, 
bem como uma descrição das vias de 
evacuação das águas de inundação actuais e 
futuras;

Or. en

Justificação

A subsidência tem de ser considerada, uma vez que agrava o risco de inundação.

Alteração apresentada por Liam Aylward

Alteração 115
Artigo 4, nº 2, alínea c)

c) uma descrição dos processos de 
inundação e da sua sensibilidade à mudança, 
incluindo o papel das planícies aluviais 
como zonas de retenção/tampão natural das 

c) uma descrição dos processos de 
inundação, incluindo a sua sensibilidade à 
mudança, em particular, a subsidência, e o 
papel que as planícies aluviais 
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inundações, bem como das vias de 
evacuação das águas de inundação 
existentes ou futuras;

desempenham como zonas de 
retenção/tampão natural das inundações, 
bem como uma descrição das vias de 
evacuação das águas de inundação actuais e 
futuras;

Or. en

Justificação

A subsidência tem de ser considerada, uma vez que agrava o risco de inundação.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 116
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, 
tipos de inundações e impacto projectado 
das tendências em matéria de alterações 
climáticas;

Or. de

Justificação

Numerosos estudos demonstraram que as futuras alterações em matéria de afectação dos 
solos têm apenas uma influência muito reduzida na ocorrência de inundações extremas.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 117
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, 
tipos de inundações e impacto projectado 
das alterações climáticas e das tendências 
em matéria de construção;

Or. de

Justificação

A evolução futura em matéria de construção numa dada área deverá ser tida em conta na 
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avaliação preliminar dos riscos de inundação: as outras alterações futuras na afectação dos 
solos têm apenas uma influência muito reduzida na ocorrência de inundações extremas.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 118
Artigo 4, nº 2, alínea f)

f) uma previsão das consequências 
estimadas de futuras inundações para a 
saúde humana, o ambiente e a actividade 
económica tendo em conta 
desenvolvimentos a longo prazo incluindo 
as alterações climáticas.

f) uma previsão das consequências 
estimadas de futuras inundações para a 
saúde humana, o ambiente e a actividade 
económica tendo em conta 
desenvolvimentos a longo prazo.

Or. de

Justificação

A previsão das consequências estimadas das inundações futuras para a saúde, o ambiente e a 
economia à luz das alterações climáticas incluiria a concepção de cenários para os vários 
bens ambientais. Tendo em conta o estado actual dos dados, particularmente ao nível das 
sub-bacias hidrográficas, essas previsões seriam de natureza muito especulativa, e não 
produziriam quaisquer resultados fiáveis.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Alteração 119
Artigo 4, nº 2, alínea f)

f) uma previsão das consequências 
estimadas de futuras inundações para a 
saúde humana, o ambiente e a actividade 
económica tendo em conta 
desenvolvimentos a longo prazo incluindo 
as alterações climáticas.

Suprimido

Or. de

Justificação

Dado que as consequências estimadas decorrentes de alterações climáticas concebíveis só 
podem ser especulativas, não podem ser utilizadas como base para eventuais planos de 
gestão a muito longo prazo.
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Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 120
Artigo 4, nº 2, alínea f bis) (nova)

f bis) as medidas de gestão dos riscos de 
inundação, especialmente as que estão 
relacionadas com a construção de infra-
estruturas, devem ser sujeitas a uma 
avaliação económica e ambiental sólida e 
transparente, de modo a assegurar a sua 
viabilidade a longo prazo para os cidadãos 
e as empresas, tendo em conta o princípio 
da recuperação dos custos, incluindo os 
custos ambientais e os custos em recursos.

Or. en

Justificação

Nas áreas propensas a inundações, o desenvolvimento de novas actividades humanas deve 
suportar os custos das medidas de gestão dos riscos. Isto pode levar a que os cidadãos e as 
empresas das áreas de risco de inundação tomem medidas de precaução para reduzir os 
prejuízos. O nível de recuperação de custos e quem suporta esses custos são questões que têm 
de ser decididas a nível nacional.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 121
Artigo 4, nº 2, alínea f bis) (nova)

f bis) a possibilidade de controlar a 
evolução de uma onda de inundação 
através de um desvio planeado da 
inundação, com vista a minimizar o 
impacto desta, ou seja, para proteger áreas 
densamente povoadas, monumentos 
culturais, ecossistemas, estruturas 
económicas e infra-estruturas.

Or. pl

Justificação

Um dos objectivos da gestão de inundações é restringir o impacto das mesmas. Um 
conhecimento da paisagem e da localização de instalações hidráulicas, incluindo diques 
contra inundações, bem como das áreas densamente povoadas, monumentos culturais, 
ecossistemas, estruturas económicas e infra-estruturas, permite a tomada de decisões no 
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sentido de abrir brechas nos diques de protecção contra inundações e canalizar a onda de 
inundação para áreas não habitadas (operação designada como "desvio do caudal de cheia") 
a fim de minimizar a dimensão e o impacto da inundação.

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 122
Artigo 4, nº 2, alínea f bis) (nova)

f bis) A fim de permitir igualmente a 
adaptação da gestão dos riscos de 
inundação à natureza específica da região 
mediterrânica, a avaliação preliminar dos 
riscos de inundação para essa região pode 
incluir uma análise do “binómio 
inundação-seca”, de modo a ter em conta
os efeitos produzidos quando situações 
provocadas pelo excesso de água 
(inundação) alternam com faltas de água 
sazonais, anuais ou prolongadas (seca). 

Or. es

Justificação

A exposição de motivos e os objectivos da directiva fazem referência a rios do norte e centro 
da Europa, mas também há que prestar atenção às inundações graves que ocorrem nas 
bacias hidrográficas mediterrânicas, as quais, paradoxalmente e ao contrário do que sucede 
no resto da Europa, também sofrem longos períodos de seca. 

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 123
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros podem requerer 
derrogações do n.º 2 do artigo 4º, e dos 
artigos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º com base 
naquele artigo, em relação às bacias 
hidrológicas totalmente localizadas no seu 
território, caso possam demonstrar que os 
residentes do seu território, as actividades 
económicas e o ambiente são alvo de uma 
protecção equivalente à prevista nos 
referidos artigos.
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Or. nl

Justificação

De acordo com o princípio da subsidiariedade.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 124
Artigo 5

1. Com base na avaliação prevista no artigo 
4º, cada bacia hidrográfica, sub-bacia 
hidrográfica ou extensão de linha costeira
abrangida por uma região hidrográfica deve 
ser classificada numa das seguintes 
categorias:

1. Com base na avaliação prevista no artigo 
4º, cada zona abrangida por uma região 
hidrográfica deve ser classificada numa das 
seguintes categorias:

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) zonas 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;

b) bacia hidrográfica, sub-bacia 
hidrográfica ou extensão de linha costeira
cujo risco potencial de inundação se conclua 
ser significativo ou cuja ocorrência seja 
considerada razoavelmente provável.

b) zonas cujo risco potencial de inundação 
se conclua ser significativo ou cuja 
ocorrência seja considerada razoavelmente 
provável.

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 zona de uma região fluvial 
internacional será coordenada entre os
Estados-Membros em causa.

Or. nl

Justificação

Numa secção de uma bacia hidrográfica, pode haver algumas zonas em que existe um risco 
de inundação e outras em que não existe qualquer risco significativo.



AM\610916PT.doc 47/113 PE 370.124v03-00

PT

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 125
Artigo 5, nº 1

1. Com base na avaliação prevista no artigo 
4º, cada bacia hidrográfica, sub-bacia 
hidrográfica ou extensão de linha costeira
abrangida por uma região hidrográfica deve 
ser classificada numa das seguintes 
categorias:

1. Com base na avaliação prevista no artigo 
4º, cada bacia hidrográfica abrangida por 
uma região hidrográfica deve ser classificada 
numa das seguintes categorias:

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 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;

b) bacia hidrográfica, sub-bacia 
hidrográfica ou extensão de linha costeira
cujo risco potencial de inundação se conclua 
ser significativo ou cuja ocorrência seja 
considerada razoavelmente provável.

b) bacia hidrográfica cujo risco potencial de 
inundação se conclua ser significativo ou 
cuja ocorrência seja considerada 
razoavelmente provável.

Or. de

Justificação

A proposta de directiva viola o princípio da subsidiariedade. De acordo com esse princípio, 
as regras da UE devem aplicar-se apenas às bacias hidrográficas transfronteiriças que 
careçam de regulamentação. A protecção costeira difere consideravelmente da protecção 
contra inundações causadas por águas interiores. Na protecção costeira, a avaliação dos 
riscos não tem por base a probabilidade de ocorrência de uma inundação num certo espaço 
de tempo, mas a determinação dos níveis das águas com base na medição que são acordados 
entre os Estados costeiros e verificados periodicamente. A directiva não pode, por 
conseguinte, ser aplicada à protecção costeira. As expressões “sub-bacia hidrográfica” e 
“extensão de linha costeira” devem, por isso, ser suprimidas.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 126
Artigo 5, nº 1

1. Com base na avaliação prevista no artigo 
4º, cada bacia hidrográfica, sub-bacia 

1. Com base na avaliação prevista no artigo 
4º, cada bacia hidrográfica e cada extensão 
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hidrográfica ou extensão de linha costeira 
abrangida por uma região hidrográfica deve
ser classificada numa das seguintes 
categorias:

de linha costeira não ligada a uma região 
hidrográfica deve ser classificada numa das 
seguintes zonas:

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 
e zonas 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;

b) bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica 
ou extensão de linha costeira cujo risco 
potencial de inundação se conclua ser 
significativo ou cuja ocorrência seja 
considerada razoavelmente provável.

b) bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica 
e zonas de linha costeira cujo risco potencial 
de inundação se conclua ser significativo ou 
cuja ocorrência seja considerada 
razoavelmente provável.

Or. de

Justificação

A referência específica a "zonas” procura clarificar o texto. Após uma avaliação inicial de 
toda a bacia hidrográfica, os mapas previstos no artigo 7º deverão ser elaborados 
unicamente para aquelas sub-bacias hidrográficas nas quais existe verdadeiramente um 
risco, por exemplo, devido à ocupação residencial. Não faz sentido elaborar mapas de 
extensas bacias ou sub-bacias hidrográficas que não apresentem qualquer risco potencial

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 127
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 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, tendo em conta as 
alterações previsíveis da afectação dos 
solos e do clima;
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Or. en

Justificação

As áreas para as quais estejam previstas alterações a nível da afectação dos solos, ou em que 
sejam esperadas alterações previsíveis nos volumes e padrões da precipitação em 
consequência das alterações climáticas, deverão ser abrangidas por uma avaliação mais 
minuciosa a fim de assegurar uma adequada informação de planeamento.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 128
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 extensão de linha costeira cujo risco 
potencial de inundação se conclua não ser 
significativo ou susceptível de ocorrência, 
tendo em conta as alterações previsíveis da 
afectação dos solos e do clima;

Or. en

Justificação

Devido à sua ambiguidade, a formulação actual não asseguraria uma abordagem comum a 
nível da UE na selecção das bacias hidrográficas para as quais devem ser desenvolvidos 
mapas de riscos de inundação e planos de gestão dos riscos de inundação. As áreas para as 
quais estejam previstas alterações a nível da afectação dos solos (ou seja, novos 
estabelecimentos, mudança de uma agricultura extensiva para uma agricultura intensiva) 
sejam esperadas alterações previsíveis nos volumes e padrões da precipitação em 
consequência das alterações climáticas, deverão ser abrangidas por uma avaliação mais 
minuciosa a fim de assegurar uma adequada informação de planeamento.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 129
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

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

tendo em conta as alterações previsíveis da 
afectação dos solos e do clima;

Or. en

Justificação

Devido à sua ambiguidade, a formulação actual não asseguraria uma abordagem comum a 
nível da UE na selecção das bacias hidrográficas para as quais devem ser desenvolvidos 
mapas de riscos de inundação e planos de gestão dos riscos de inundação. As áreas para as 
quais estejam previstas alterações a nível da afectação dos solos (ou seja, novos 
estabelecimentos, mudança de uma agricultura extensiva para uma agricultura intensiva) 
sejam esperadas alterações previsíveis nos volumes e padrões da precipitação em 
consequência das alterações climáticas, deverão ser abrangidas por uma avaliação mais 
minuciosa a fim de assegurar uma adequada informação de planeamento.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 130
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 extensão de linha costeira cujo risco 
potencial de inundação se conclua não ser 
significativo ou cujas consequências 
potenciais para a saúde humana, o ambiente 
ou a actividade económica sejam 
consideradas aceitavelmente limitadas;

Or. en

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 131
Artigo 5, nº 1, alínea b)

b) bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica
ou extensão de linha costeira cujo risco 
potencial de inundação se conclua ser 
significativo ou cuja ocorrência seja 

b) bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas ou extensões de linha costeira 
cujo risco potencial de inundação se conclua 
ser significativo ou cuja ocorrência seja 
considerada razoavelmente provável, tendo 
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considerada razoavelmente provável. em conta as alterações previsíveis da 
afectação dos solos e do clima.

Or. en

Justificação

As áreas para as quais estejam previstas alterações a nível da afectação dos solos sejam 
esperadas alterações previsíveis nos volumes e padrões da precipitação em consequência das 
alterações climáticas, deverão ser abrangidas por uma avaliação mais minuciosa a fim de 
assegurar uma adequada informação de planeamento.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 132
Artigo 5, nº 1, alínea b)

b) bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica
ou extensão de linha costeira cujo risco 
potencial de inundação se conclua ser 
significativo ou cuja ocorrência seja
considerada razoavelmente provável.

b) bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica
ou extensão de linha costeira cujo risco 
potencial de inundação se conclua ser 
significativo ou susceptível de ocorrência,
tendo em conta as alterações previsíveis da 
afectação dos solos e do clima.

Or. en

Justificação

Devido à sua ambiguidade, a formulação actual não asseguraria uma abordagem comum a 
nível da UE na selecção das bacias hidrográficas para as quais devem ser desenvolvidos 
mapas de riscos de inundação e planos de gestão dos riscos de inundação. As áreas para as 
quais estejam previstas alterações a nível da afectação dos solos (ou seja, novos 
estabelecimentos, mudança de uma agricultura extensiva para uma agricultura intensiva) 
sejam esperadas alterações previsíveis nos volumes e padrões da precipitação em 
consequência das alterações climáticas, deverão ser abrangidas por uma avaliação mais 
minuciosa a fim de assegurar uma adequada informação de planeamento.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 133
Artigo 5, nº 1, alínea b)

b) bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica
ou extensão de linha costeira cujo risco 
potencial de inundação se conclua ser 
significativo ou cuja ocorrência seja

b) bacia hidrográfica, sub-bacia hidrográfica
ou extensão de linha costeira cujo risco 
potencial de inundação se conclua ser 
significativo ou susceptível de ocorrência,



PE 370.124v03-00 52/113 AM\610916PT.doc

PT

considerada razoavelmente provável. tendo em conta as alterações previsíveis da 
afectação dos solos e do clima.

Or. en

Justificação

Devido à sua ambiguidade, a formulação actual não asseguraria uma abordagem comum a 
nível da UE na selecção das bacias hidrográficas para as quais devem ser desenvolvidos 
mapas de riscos de inundação e planos de gestão dos riscos de inundação. As áreas para as 
quais estejam previstas alterações a nível da afectação dos solos (ou seja, novos 
estabelecimentos, mudança de uma agricultura extensiva para uma agricultura intensiva) 
sejam esperadas alterações previsíveis nos volumes e padrões da precipitação em 
consequência das alterações climáticas, deverão ser abrangidas por uma avaliação mais 
minuciosa a fim de assegurar uma adequada informação de planeamento.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 134
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. Quando aplicável, as extensões de 
linha costeira podem ser incluídas pelos 
Estados-Membros na avaliação da (sub) 
bacia hidrográfica.

Or. en

Justificação

Por analogia com a Directiva 2000/60/CE, os Estados-Membros devem ter a opção de 
integrar a avaliação dos riscos de inundações costeiras e dos riscos de inundações fluviais.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 135
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 
transfronteiriça ou de extensões da linha 
costeira de uma região fluvial internacional 
será coordenada entre os Estados-Membros 
em causa.
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Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao n.º 1 do artigo 5.º.

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 136
Artigo 6, nº 1 bis (novo)

1 bis. Para abranger o período que 
antecede esse prazo, enquanto os Estados-
Membros concluem as suas avaliações 
preliminares, a Comissão divulgará as 
medidas preventivas e incentivará 
intercâmbios de experiências relativamente 
à prevenção e gestão das inundações com 
vista a assegurar que novos incidentes e 
catástrofes possam ser evitados na medida 
do possível.

Or. es

Justificação

Dada a natureza diversa das diferentes regiões da UE e a necessidade imediata de fornecer 
às áreas mais vulneráveis instrumentos de prevenção e gestão, a Comissão deverá acelerar e 
incentivar um intercâmbio de boas práticas, uma vez que tal seria indubitavelmente muito útil 
até à conclusão dos planos preliminares.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Alteração 137
Artigo 6, nº 2

2. Os Estados-Membros procederão ao 
reexame e actualização, se necessário, da 
avaliação prevista no n.º 1 o mais tardar em 
2018 e, seguidamente, de seis em seis anos.

2. Os Estados-Membros procederão ao 
reexame e actualização, se necessário, da 
avaliação prevista no n.º 1 o mais tardar em 
2018 e, seguidamente, de dez em dez anos.

Or. de
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Justificação

A elaboração e avaliação dos mapas de riscos e dos planos de gestão dos riscos constituem 
um empreendimento muito dispendioso. A revisão das medidas adoptadas deverá, por 
conseguinte, ser feita de acordo com a periodicidade referida no n.º 2 do artigo 7.º para as 
inundações com probabilidade muito elevada. Esse alargamento do período da revisão é 
também apropriado numa perspectiva de proporcionalidade.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 138
Artigo 5, nº 2, parágrafo 1 bis (novo)

Para efeitos de aplicação do presente
artigo, os Estados-Membros assegurarão a 
transferência dos dados pertinentes no 
âmbito das bacias hidrográficas
partilhadas.

Or. en

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 139
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 
bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas e extensões de linha costeira
identificadas no n.º 1, alínea b), do artigo 5º.

1. Os Estados-Membros elaborarão, a nível 
da região hidrográfica, mapas de perigo de 
inundações relativos às bacias hidrográficas 
identificadas no n.º 1, alínea b), do artigo 5º.
Serão igualmente elaborados mapas de 
risco de inundação para as áreas com 
elevado potencial de prejuízos.

Or. de

Justificação

Deve ser feita uma distinção entre mapas de perigo de inundação e mapas de risco de 
inundação, devendo estes últimos ser restringidos às áreas que apresentem um elevado 
potencial de prejuízos.
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 140
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 
bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas e extensões de linha costeira
identificadas no n.º 1, alínea b), do artigo 5º.

1. Os Estados-Membros elaborarão, a nível 
da região hidrográfica, mapas de perigo de 
inundações relativos às bacias hidrográficas 
identificadas no n.º 1, alínea b), do artigo 5º.
Serão igualmente elaborados mapas de 
risco de inundação para as áreas com 
elevado potencial de prejuízos.

Or. de

Justificação

A proposta de directiva viola o princípio da subsidiariedade. De acordo com esse princípio, 
as regras da UE devem aplicar-se apenas às bacias hidrográficas transfronteiriças que 
careçam de regulamentação. A protecção costeira difere consideravelmente da protecção 
contra inundações causadas por águas interiores. Na protecção costeira, a avaliação dos 
riscos não tem por base a probabilidade de ocorrência de uma inundação num certo espaço 
de tempo, mas a determinação dos níveis das águas com base na medição que são acordados 
entre os Estados costeiros e verificados periodicamente. A directiva não pode, por 
conseguinte, ser aplicada à protecção costeira. As expressões “sub-bacia hidrográfica” e 
“extensão de linha costeira” devem, por isso, ser suprimidas.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 141
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 bacias 
hidrográficas, sub-bacias hidrográficas e 
extensões de linha costeira identificadas no 
n.º 1, alínea b), do artigo 5º.

1. Os Estados-Membros elaborarão, ao nível 
mais apropriado, mapas de inundações e 
mapas indicativos dos danos causados pelas 
inundações, a seguir denominados “mapas 
de risco de inundação”, relativos à bacia 
hidrográfica, sub-bacia hidrográfica e 
zonas de linha costeira previstas no n.º 1, 
alínea b), do artigo 5º.

Or. de

Justificação

Ver justificação da alteração ao n.º 1 do artigo 5.º.
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Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Alteração 142
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 
bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas e extensões de linha costeira 
identificadas no n.º 1, alínea b), do artigo 5º.

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

Or. de

Justificação

Para as regiões hidrográficas totalmente localizadas no território de um Estado-Membro, 
devem ser os próprios Estados-Membros a proceder à avaliação preliminar dos riscos de 
inundação de acordo com o princípio da subsidiariedade.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Alteração 143
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 
bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas e extensões de linha costeira 
identificadas no n.º 1, alínea b), do artigo 5º.

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 
bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas e extensões de linha costeira 
identificadas no n.º 1, alínea b), do artigo 5º. 
Os mapas de risco de inundação existentes 
serão considerados como “mapas de risco 
de inundação” na acepção do presente 
artigo e cumprirão a obrigação de 
informação nos termos do artigo 17.º. 

Or. de
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Justificação

A fim de evitar despesas adicionais com a elaboração de mapas de risco de inundação nos 
termos da presente directiva, deverão ser utilizados os mapas de risco de inundação 
existentes.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 144
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 
bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas e extensões de linha costeira 
identificadas no n.º 1, alínea b), do artigo 5º.

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 
bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas e extensões de linha costeira 
identificadas no n.º 1, alínea b), do artigo 5º,
e utilizarão os mapas de risco de inundação 
para suprimir gradualmente os subsídios 
directos ou indirectos que tenham por 
efeito aumentar os riscos de inundação.

Or. en

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 145
Artigo 7, nº 2

2. Os mapas de inundações cobrirão as zonas 
geográficas com o risco de serem inundadas 
de acordo com os seguintes cenários:

2. Os mapas de inundações cobrirão as zonas 
geográficas com o risco de serem inundadas 
de acordo com os seguintes cenários:

a) inundações de probabilidade elevada 
(periodicidade provável: uma de 10 em 10 
anos);

a) inundações de probabilidade elevada;

b) inundações de probabilidade média 
(periodicidade provável: uma de 100 em 
100 anos);

b) inundações de probabilidade média;

c) inundações de fraca probabilidade 
(fenómenos extremos).

c) inundações de fraca probabilidade 
(fenómenos extremos).

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

Para cada um destes cenários devem indicar-
se os seguintes elementos, quando aplicável:
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a) níveis de água projectados; a) níveis de água projectados;

b) velocidade de fluxo, quando aplicável; b) velocidade de fluxo;
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.

Or. en

Justificação

Devem ser os Estados-Membros a definir aquilo que consideram como probabilidade 
elevada, média ou fraca. É geralmente aceite que a definição dessas probabilidades pode 
divergir até dentro de um Estado-Membro, devido às diferenças a nível do risco associado à 
inundação de diferentes áreas.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 146
Artigo 7, nº 2, parágrafo 1, alínea a)

a) inundações de probabilidade elevada 
(periodicidade provável: uma de 10 em 10 
anos);

Suprimido

Or. de

Justificação

As inundações com uma periodicidade de sete anos muito raramente são relevantes para as 
avaliações dos riscos.

Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 147
Artigo 7, nº 2, parágrafo 1, alínea a)

a) inundações de probabilidade elevada 
(periodicidade provável: uma de 10 em 10
anos);

a) inundações com uma periodicidade
provável de 10 a 30 anos;

Or. de

Justificação

Na maioria dos Estados-Membros não há necessidade de fazer o mapa de inundações com 
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uma periodicidade de dez anos, que na prática são geralmente menos relevantes. Os Estados-
Membros deverão, por conseguinte, dispor de algum poder discricionário para decidir sobre 
o período de investigação ou a periodicidade provável que desejam utilizar como base para 
os seus mapas de inundações de probabilidade elevada.

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 148
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2, parte introdutória

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

Para o cenário da alínea b) do primeiro 
parágrafo devem indicar-se os seguintes 
elementos:

Or. de

Justificação

Dados como a profundidade das águas e a velocidade do fluxo previstos apenas são 
relevantes para inundações que ocorram de 100 em 100 anos. Para inundações “extremas” 
(inundações que ocorrem de 1000 em 1000 anos) estes dados não necessitam na prática de 
ser especificamente calculados e seriam meramente especulativos. 

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 149
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2, alínea a bis) (nova)

a bis) duração da emergência, dados 
sinópticos (localização dos sistemas de 
pressões, previsão do volume e intensidade 
da precipitação);

Or. pl

Justificação

Para além dos mapas de risco de inundação e dos planos de gestão dos riscos de inundação, 
as previsões meteorológicas são importantes para assegurar a adopção de medidas 
adequadas em ligação com as inundações. O que é importante é a localização, a quantidade 
e a duração das chuvas, especialmente durante as chuvas torrenciais, que são a causa 
principal das inundações na Europa.

A informação sinóptica sobre a ocorrência repentina de tempo mais quente no fim do Inverno 
em zonas baixas da Europa pode ser um sinal útil para que os Estados-Membros dessa 
região da Europa tomem medidas tendentes a minimizar o impacto da inundação.
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As previsões de frentes meteorológicas que se movem rapidamente são informações 
essenciais para os Estados-Membros que possam estar expostos aos efeitos de ciclones e 
tempestades. Essas previsões permitem-lhes adoptar medidas de prevenção contra 
inundações costeiras, especialmente nas áreas baixas (por exemplo, nos Países Baixos).

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 150
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2, alínea c)

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 
dos terraços de inundação e declives de 
vales fluviais e a erosão das margens e a 
deposição de fluxos de detritos.

Or. pl

Justificação

A versão anterior referia apenas os danos causados nas áreas costeiras, embora a maior 
parte das inundações na Europa afecte vales fluviais. Durante a inundação, todas as partes 
de um vale – leito, terraços de inundação e declives – sofrem danos. 

Alteração apresentada por Anja Weisgerber

Alteração 151
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2, alínea c)

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

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

Or. de

Justificação

Nomeadamente nos Alpes, todos os rios têm muitas zonas em que a erosão das margens e a 
deposição são possíveis. Não é pertinente enumerar aqui todas essas zonas. A sua cartografia 
pormenorizada deve ser feita apenas quando estes fenómenos representam um perigo.

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 152
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2, alínea c)
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c) zonas que possam estar sujeitas a erosão 
das margens e a deposição de fluxos de 
detritos.

c) zonas que possam estar sujeitas a 
alterações morfológicas, tais como a erosão 
das margens ou a deposição de fluxos de 
detritos.

Or. es

Justificação

As alterações morfológicas susceptíveis de terem um peso na gestão das inundações não se 
limitam à erosão e à deposição de fluxos de detritos (outros exemplos incluem deslizamentos 
de terras, subsidência, desnivelamento repentino do solo devido a movimentos sísmicos, etc.).

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 153
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2, alínea c bis) (nova)

c bis) zonas que possam servir como bacias 
de retenção de inundações ou como zonas 
tampão em caso de inundação.

Or. nl

Justificação

As zonas com uma função potencialmente valiosa como bacias de retenção de inundações ou 
zonas tampão poderão ser edificadas e perder assim essa função. Importa que essas zonas 
sejam incluídas nos planos de inundações e de gestão das inundações, a elaborar nos termos 
da presente directiva. 

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 154
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2, alínea c bis) (nova)

c bis) zonas em declive acentuado que 
possam estar sujeitas a inundações com 
velocidade de fluxo elevada e grandes 
quantidades de detritos.

Or. es

Justificação

É igualmente necessário contemplar as inundações que ocorrem em algumas regiões 
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mediterrânicas causadas principalmente por chuvas torrenciais intensas e de curta duração, 
cujos efeitos são agravados por declives acentuados.

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 155
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2, alínea c bis) (nova)

c bis) agentes potencialmente capazes de 
causar inundações que podem ou poderão 
encontrar-se na zona delimitada no mapa 
de risco. 

Or. es

Justificação

Para efeitos de avaliação e gestão de inundações, torna-se necessário definir e analisar os 
agentes causais, abrangendo todas as suas implicações. Para além de serem mencionados 
nos planos de gestão, devem também figurar nos mapas de risco. 

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 156
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2, alínea c bis) (nova)

c bis) planícies aluviais e outras zonas 
naturais que possam servir como zona 
tampão e de retenção no presente ou no 
futuro.

Or. en

Justificação

As zonas subdesenvolvidas que podem inundar naturalmente (por exemplo, as planícies 
aluviais) e desempenham uma função valiosa de retenção das águas, se não forem 
consideradas nos mapas e planos de gestão dos riscos de inundação, poderão ser destinadas 
à urbanização. Nessa altura, a sua importante função de redução do risco de inundação 
ficará anulada ou enfraquecida, e os novos bens ali instalados ficarão em risco. Logo, 
importa prever uma disposição de “não-deterioração” aplicável a essas zonas a fim de evitar 
um aumento dos riscos. Daí a necessidade de assegurar que essas zonas e as funções que 
desempenham sejam incluídas/consideradas nos mapas e planos de gestão dos riscos de 
inundação a elaborar nos termos da presente directiva. 
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Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 157
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2, alínea c bis) (nova)

c bis) planícies aluviais e outras zonas 
naturais que possam servir como zona 
tampão de retenção no presente ou no 
futuro.

Or. en

Justificação

As planícies aluviais desempenham uma função valiosa de retenção das águas e, se não 
forem consideradas nos mapas de risco de inundação, poderão ser destinadas à urbanização. 
É importante prever uma disposição de “não-deterioração” aplicável a essas zonas a fim de 
evitar um aumento dos riscos, pelo que terão de ser mencionadas nos mapas e planos 
relevantes.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 158
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2, alínea c bis) (nova)

c bis) planícies aluviais e outras zonas 
naturais que possam servir como zona 
tampão de retenção no presente ou no 
futuro.

Or. en

Justificação

As zonas subdesenvolvidas que podem inundar naturalmente (por exemplo, as planícies 
aluviais) e desempenham uma função valiosa de retenção das águas, se não forem 
consideradas nos mapas e planos de gestão dos riscos de inundação, poderão ser destinadas 
à urbanização. Nessa altura, a sua importante função de redução do risco de inundação 
ficará anulada ou enfraquecida, e os novos bens ali instalados ficarão em risco. Logo, 
importa prever uma disposição de “não-deterioração” aplicável a essas zonas a fim de evitar 
um aumento dos riscos. Daí a necessidade de assegurar que essas zonas e as funções que 
desempenham sejam incluídas/consideradas nos mapas e planos de gestão dos riscos de 
inundação a elaborar nos termos da presente directiva.
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Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 159
Artigo 7, nº 2, parágrafo 2, alínea c ter) (nova)

c ter) recursos disponíveis para fazer face
aos níveis de risco correspondentes aos três 
cenários referidos nas alíneas a), b) e c) do 
primeiro parágrafo.

Or. es

Justificação

Os recursos disponíveis (equipas de protecção civil, unidades médicas a operar na zona, etc.) 
para lidar com as inundações correspondentes aos diferentes níveis de risco deverão ser 
indicados em pormenor, não só nos planos de gestão dos riscos, mas também nos mapas de 
risco.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 160
Artigo 7, nº 3

3. Os mapas indicativos dos danos causados 
pelas inundações indicarão os danos
potenciais associados às inundações no 
âmbito dos cenários referidos no n.º 2 e 
expressos em termos de:

3. Os mapas de risco de inundação
indicarão os riscos potenciais associados às 
inundações nos cenários referidos nas 
alíneas b) e c) do n.º 2 e expressos, tendo 
em conta:

a) número de habitantes potencialmente 
afectados;

a) número de habitantes potencialmente 
afectados;

b) potenciais danos económicos na zona; b) potenciais danos económicos na zona;

c) potenciais danos causados ao ambiente.

Or. de

Justificação

O custo da elaboração de mapas de risco de inundação para três cenários diferentes tendo 
em conta todos os aspectos referidos nos artigos 2.º e 4.º seria considerável e desnecessário 
em bacias hidrográficas com pequeno potencial de danos causados. A cartografia dos 
potenciais danos ambientais pressupõe métodos de cálculo complexos e modelos que só 
poderiam ser obtidos para toda a zona com custos enormes bastante desproporcionados em 
relação aos conhecimentos adquiridos.
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Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 161
Artigo 7, nº 3

3. Os mapas indicativos dos danos causados 
pelas inundações indicarão os danos
potenciais associados às inundações no 
âmbito dos cenários referidos no n.º 2 e 
expressos em termos de:

3. Os mapas indicativos dos danos causados 
pelas inundações indicarão as
consequências negativas potenciais 
associadas às inundações no âmbito dos 
cenários referidos no n.º 2 e expressos em 
termos de:

a) número de habitantes potencialmente 
afectados;

a) número de habitantes potencialmente 
afectados;

b) potenciais danos económicos na zona; b) potenciais danos económicos na zona;
c) potenciais danos causados ao ambiente. c) instalações técnicas referidas no Anexo I 

da Directiva 96/61/CE do Conselho de 24 
de Setembro de 1996 relativa à prevenção e 
controlo integrados da poluição1 e 
abrangidas pela Directiva 96/82/CE do 
Conselho de 9 de Dezembro de 1996 
relativa ao controlo dos perigos associados 
a acidentes graves que envolvem 
substâncias perigosas2, susceptíveis de 
provocar poluição acidental em caso de 
inundação e áreas protegidas identificadas 
pelo artigo 6.º da Directiva 2000/60/CE
___________
1 JO L 257 de 10.10.1996, p. 26. Directiva com a 
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) 
n.º 166/2006 (JO L 33 de 4.2.2006, p. 1).
2 JO L 10, 14.1.1997. p. 13. Directiva com a 
redacção que lhe foi dada pela Directiva 
2003/105/CE (JO L 345 de 31.12.2003, p. 97).

Or. en

Justificação

Os mapas de inundações deverão mostrar as instalações susceptíveis de provocar poluição 
ambiental acidental em consequência das inundações. Os instrumentos para identificar as 
instalações que apresentam um risco potencial são as classificações das supracitadas 
Directiva Seveso II e Directiva IPPC. As zonas protegidas identificadas na Directiva-Quadro 
da Água devem ser igualmente apresentadas nos mapas de inundações. 
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Alteração apresentada por Vasco Graça Moura

Alteração 162
Artigo 7, nº 3, alínea b)

b) potenciais danos económicos na zona; b) potenciais danos a actividades 
económicas na zona;

Or. pt

Justificação

Quantificar em termos económicos os prejuízos causados parece ser demasiado exigente. A 
eliminação deste procedimento simplifica a elaboração dos "Mapas de Risco de Avaliação". 
Uma descrição das actividades económicas que podem ser afectadas deverá ser suficiente 
para o efeito.

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 163
Artigo 7, nº 3, alínea b)

b) potenciais danos económicos na zona; b) potenciais danos económicos na zona, 
discriminados por sector de actividade;

Or. es

Justificação

Consoante o grau de probabilidade corresponda ao cenário a), b) ou c), uma inundação não 
terá obviamente o mesmo impacto nas explorações agrícolas, instalações industriais ou infra-
estruturas de serviços (electricidade, canais de comunicação, serviço telefónico). Seria útil se 
as indicações a incluir nos mapas de risco permitissem, desde o início, discriminar os danos 
potenciais de acordo com os sectores a operar numa zona em risco. 

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 164
Artigo 7, nº 3, alíneas b) e c)

b) potenciais danos económicos na zona; b) actividades económicas potencialmente 
afectadas na zona;

c) potenciais danos causados ao ambiente. c) potenciais efeitos negativos no ambiente.

Or. en
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Justificação

É muito difícil, ou mesmo impossível, expressar em termos financeiros os efeitos de uma 
inundação. Por isso, é preferível evitar o termo “danos”.

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 165
Artigo 7, nº 3, alínea c)

c) potenciais danos causados ao ambiente. c) potenciais danos causados ao ambiente e 
riscos para a saúde humana.

Or. es

Justificação

Se, devido ao facto de determinadas instalações estarem localizadas na zona, houvesse a 
probabilidade de as inundações provocarem problemas ambientais específicos tais como 
contaminação das águas, esse risco deveria ser incluído nos mapas desde o início.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Alteração 166
Artigo 7, nº 3, alínea c)

c) potenciais danos causados ao ambiente. Suprimido

Or. de

Justificação

A cartografia dos potenciais danos ambientais pressupõe métodos de cálculo complexos e 
modelos que só poderiam ser obtidos para toda a zona com custos enormes bastante 
desproporcionais aos conhecimentos adquiridos.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 167
Artigo 7, nº 3, alínea c)

c) potenciais danos causados ao ambiente. c) potenciais danos causados ao ambiente, 
incluindo as zonas classificadas como 
zonas protegidas nos termos do artigo 6.º 
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da Directiva 2000/60/CE, tendo em conta a 
localização das fontes pontuais ou difusas 
de poluição e os riscos associados para os 
ecossistemas aquáticos ou terrestres em 
caso de inundações .

Or. en

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 168
Artigo 7, nº 3, alínea c bis) (nova)

c bis) identificação das zonas de perigo 
onde podem ocorrer inundações de alta 
densidade e inundações de detritos.

Or. en

Justificação

A identificação de inundações de alta densidade e de inundações de detritos é absolutamente 
necessária. Estes tipos de inundações são muito perigosos para as populações e os bens, e 
devem ser analisados não só do ponto de vista hidráulico, mas também numa perspectiva 
geomorfológica.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 169
Artigo 7, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros determinarão 
os pontos específicos nos quais o risco de 
inundação é mais elevado. Essa 
informação deve ser tida em consideração 
no planeamento relativo à afectação dos 
solos. 

Or. es

Justificação

Há sempre pontos específicos expostos a um risco mais elevado. A informação sobre esses 
pontos deve ser utilizada para assegurar um melhor planeamento da afectação dos solos 
para fins agrícolas, industriais, de desenvolvimento urbano e construção de infra-estruturas.
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Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 170
Artigo 7, nº 3 bis (novo)

3 bis. Em função das características 
específicas das suas regiões, os Estados-
Membros podem, se considerarem 
adequado, incluir disposições específicas 
nos seus mapas de risco. 

Or. es

Justificação

A directiva estabelece algumas regras básicas que devem ser observadas. Todavia, poderá 
ser muito útil para cada Estado-Membro individual estabelecer medidas específicas para 
zonas com características especiais.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Alteração 171
Artigo 8, nº 2

2. Estes mapas serão reexaminados e, se 
necessário, actualizados, o mais tardar até 22 
de Dezembro de 2019 e, seguidamente, de 
seis em seis anos.

2. Estes mapas serão reexaminados e, se 
necessário, actualizados, o mais tardar até 22 
de Dezembro de 2019 e, seguidamente, de 
dez em dez anos.

Or. de

Justificação

A elaboração e avaliação dos mapas de riscos e dos planos de gestão dos riscos constituem 
um empreendimento muito dispendioso. A revisão das medidas adoptadas deverá, por 
conseguinte, ser feita de acordo com a periodicidade referida no n.º 2 do artigo 7.º para as 
inundações com probabilidade muito elevada. Esse alargamento do período da revisão é 
também apropriado numa perspectiva de proporcionalidade.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 172
Artigo 9, nº 1
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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 estabelecerão 
planos de gestão dos riscos de inundação a 
nível da região hidrográfica para as bacias 
hidrográficas, sub-bacias hidrográficas e 
extensões de linha costeira, ou porções das 
mesmas, identificadas no n.º 1, alínea b), do 
artigo 5º em conformidade com os n.ºs 2 e 3 
do presente artigo. Quando aplicável, as 
extensões de linha costeira podem ser 
integradas nos planos das (sub) bacias 
hidrográficas, ou, no caso de estas não 
estarem associadas a uma região 
hidrográfica, podem ser tratadas 
separadamente.

Or. en

Justificação

A implementação dos planos de investimentos subjacentes e das políticas de ordenamento do 
território não deverá ser abrangida pela legislação da UE. Se a implementação desses planos 
e programas fosse abrangida por obrigações legais da UE, é provável que os países fizessem 
planos muito pouco ambiciosos, por temerem infringir procedimentos quando não 
conseguissem realizar um plano contendo medidas mais ambiciosas.

Em vez disso, é mais eficaz dar maior ênfase à transparência do processo de implementação; 
para esse efeito, os planos deverão:

1. indicar os objectivos da gestão dos riscos de inundação; 
2. enumerar as medidas; 
3. indicar as modalidades de acompanhamento dos progressos.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 173
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 identificadas no 
n.º 1, alínea b), do artigo 5º em 
conformidade com os n.ºs 2 e 3 do presente 
artigo.

Or. de
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Justificação

A proposta de directiva viola o princípio da subsidiariedade. De acordo com esse princípio, 
as regras da UE devem aplicar-se apenas às bacias hidrográficas transfronteiriças que 
careçam de regulamentação. A protecção costeira difere consideravelmente da protecção 
contra inundações causadas por águas interiores. Na protecção costeira, a avaliação dos 
riscos não tem por base a probabilidade de ocorrência de uma inundação num certo espaço 
de tempo, mas a determinação dos níveis das águas com base na medição que são acordados 
entre os Estados costeiros e verificados periodicamente. A directiva não pode, por 
conseguinte, ser aplicada à protecção costeira. As expressões “sub-bacia hidrográfica” e 
“extensão de linha costeira” devem, por isso, ser suprimidas.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Alteração 174
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 
que não esteja totalmente localizada no seu 
território 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.

Or. de

Justificação

Para as regiões hidrográficas totalmente localizadas no território de um Estado-Membro, 
devem ser os próprios Estados-Membros a proceder à avaliação preliminar dos riscos de 
inundação de acordo com o princípio da subsidiariedade.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Alteração 175
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 

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 
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em conformidade com os n.ºs 2 e 3 do 
presente artigo.

em conformidade com os n.ºs 2 e 3 do 
presente artigo. Os planos de gestão dos 
riscos de inundação já existentes serão 
considerados como planos na acepção do 
presente artigo e cumprirão a obrigação de 
notificação nos termos do artigo 17.º. 

Or. de

Justificação

Com vista a evitar despesas adicionais com a avaliação prevista pela presente directiva, 
deverão ser utilizadas as avaliações existentes.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 176
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 adoptarão 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, bem como com os objectivos 
estabelecidos nos artigos 1.º e 4.º da 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 177
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, extensões de linha costeira e 
zonas urbanas identificadas no n.º 1, alínea 
b), do artigo 5º em conformidade com os n.ºs 
2 e 3 do presente artigo.
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Or. pl

Justificação

Dado que o considerando 8 da proposta faz referência às inundações urbanas, estas devem 
também ser incluídas no articulado da directiva.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 178
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 
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.

2. Os Estados-Membros estabelecerão os 
níveis de protecção adequados específicos 
para cada bacia hidrográfica, sub-bacia 
hidrográfica, zona urbana 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 
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.

Or. pl

Justificação

Dado que o considerando 8 da proposta faz referência às inundações urbanas, estas devem 
também ser incluídas no articulado da directiva.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 179
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 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 
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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.

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. As utilizações humanas das 
planícies aluviais devem ser adaptadas aos 
riscos de inundação identificados.

Or. en

Justificação

As inundações são fenómenos naturais. As inundações apresentam um risco apenas para as 
actividades ou utilizações humanas desenvolvidas nas planícies aluviais. Logo, a 
minimização das consequências potenciais das inundações deve implicar também um 
ajustamento dessas actividades humanas aos riscos de inundação existentes.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 180
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 
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.

2. Os Estados-Membros, em estreita 
associação com as autoridades locais e 
regionais, estabelecerão os níveis de 
prevenção do risco e de protecção 
adequados específicos para cada bacia 
hidrográfica, sub-bacia hidrográfica ou 
extensão de linha costeira, concentrando 
esforços numa redução da probabilidade de 
inundação e das potenciais consequências da 
inundação para a saúde humana, o ambiente 
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 e a 
conservação da natureza.

Or. en

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 181
Artigo 9, nº 2

2. Os Estados-Membros estabelecerão os 2. Os Estados-Membros estabelecerão os 
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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 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.

objectivos da gestão dos riscos de 
inundação específicos para cada bacia 
hidrográfica, sub-bacia hidrográfica ou 
extensão de linha costeira, ou porções das 
mesmas, 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.

Or. en

Justificação

Consequência da alteração ao artigo 1.º proposta pelos mesmos autores. A frase 
“concentrando esforços... actividade económica” pode ser suprimida, visto ser uma 
duplicação da definição de risco de inundação prevista no artigo 2.º

Alteração apresentada por Thomas Ulmer

Alteração 182
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 
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.

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

Or. de

Justificação

A proposta de directiva viola o princípio da subsidiariedade. De acordo com esse princípio, 
as regras da UE devem aplicar-se apenas às bacias hidrográficas transfronteiriças que 
careçam de regulamentação. A protecção costeira difere consideravelmente da protecção 
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contra inundações causadas por águas interiores. Na protecção costeira, a avaliação dos 
riscos não tem por base a probabilidade de ocorrência de uma inundação num certo espaço 
de tempo, mas a determinação dos níveis das águas com base na medição que são acordados 
entre os Estados costeiros e verificados periodicamente. A directiva não pode, por 
conseguinte, ser aplicada à protecção costeira. As expressões “sub-bacia hidrográfica” e 
“extensão de linha costeira” devem, por isso, ser suprimidas.

Alteração apresentada por María Sornosa Martínez

Alteração 183
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 
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.

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 das 
potenciais consequências da inundação para 
a saúde humana, o ambiente e a actividade 
económica, utilizando de preferência 
iniciativas não estruturais e, sempre que 
necessário, a redução da probabilidade de 
inundação. Estas acções devem ter 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.

Or. en

Justificação

As inundações são ocorrências naturais na dinâmica fluvial que desempenham um papel 
importante. Torna-se por isso, necessário, chamar a atenção para a importância de utilizar 
preferencialmente acções não estruturais. Significa isto que o risco de inundação pode ser 
reduzido através da redução da vulnerabilidade. Apenas quando estas acções se revelarem 
insuficientes é que a redução da probabilidade de inundação deverá envolver acções 
estruturais. 

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 184
Artigo 9, nº 2

2. Os Estados-Membros estabelecerão os 
níveis de protecção adequados específicos 

2. Os Estados-Membros, em estreita 
associação com as autoridades locais e 
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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 
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.

regionais, 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 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.

Or. en

Justificação

Para assegurar a participação o mais ampla possível das autoridades locais que geralmente 
conhecem melhor as necessidades de gestão das bacias hidrográficas.

Alteração apresentada por Linda McAvan

Alteração 185
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 
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.

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, a propriedade 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 e a 
conservação da natureza.

Or. en

Justificação

A protecção da propriedade é um elemento essencial da gestão de inundações, e deve ser 
aqui referida.
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Alteração apresentada por Ambroise Guellec

Alteração 186
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 
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.

2. Os Estados-Membros estabelecerão os 
níveis de gestão dos riscos de inundação
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 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.

Or. fr

Justificação

O termo “protecção” é demasiado restrito, ao passo que “gestão dos riscos de inundação” 
implica prevenção, protecção e preparação conforme especificado no nº 3 do artigo 9.º.

Alteração apresentada por María del Pilar Ayuso González

Alteração 187
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 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.

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 dos danos 
estimados para a saúde humana, o ambiente 
e a actividade económica e, sempre que 
possível, da probabilidade de inundação. As 
medidas em questão devem ser 
implementadas 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.

Or. es
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Justificação

Por vezes não é possível reduzir a probabilidade da inundação. Seria mais realista para os 
Estados-Membros concentrarem os seus esforços na redução dos danos causados pelas 
inundações.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi e Péter Olajos

Alteração 188
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 
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.

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 
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, bem como os custos e benefícios. 
No caso de bacias hidrográficas, sub-bacias 
hidrográficas ou extensões de linha 
costeira partilhadas, os Estados-Membros 
cooperarão na implementação das 
obrigações supracitadas.

Or. en

Justificação

A alteração visa assegurar que, no caso de bacias hidrográficas partilhadas, os Estados-
Membros são obrigados a coordenarem-se entre si ao procederem à fixação dos níveis de 
protecção. Esta é uma salvaguarda particularmente importante para os países situados a 
jusante. Além disso, o conjunto de condições a ter em conta nos exercícios referidos deverá 
ser estendido aos custos e benefícios das medidas.

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 189
Artigo 9, nº 2 bis (novo)

2 bis. Especificamente, dado que o 
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planeamento urbanístico é uma questão 
que diz respeito a cada Estado-Membro e 
as suas administrações regionais e locais, 
as autoridades nacionais devem prever nos 
seus planos medidas preventivas ou 
correctivas para um ordenamento 
urbanístico e territorial adequado das 
zonas de risco, tendo como objectivos 
específicos a integração ambiental dos rios 
nos centros urbanos, a execução de 
programas destinados a regenerar os 
recursos hídricos e florestais, a 
conservação dos leitos dos rios ou a 
sensibilização da opinião pública, entre 
outros objectivos.

Or. es

Justificação

Tendo em conta os inúmeros casos de inundações em centros urbanos, este número deve ser 
incluído.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 190
Artigo 9, nº 3

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 níveis de prevenção dos riscos e
de protecção estabelecidos nos termos do n.º 
2, e um calendário para a sua aplicação.

O plano de gestão dos riscos de inundação 
abrange todas as fases do ciclo de gestão do 
risco de inundação dando destaque à 
prevenção, protecção, preparação, e tendo 
em conta as características de cada bacia ou 
sub-bacia hidrográfica.

O plano de gestão dos riscos de inundação 
abrange todas as fases do ciclo de gestão do 
risco de inundação dando destaque à 
prevenção, protecção, preparação, incluindo 
a previsão de inundações e sistemas de 
alerta precoce, e tendo em conta as 
características de cada bacia ou sub-bacia 
hidrográfica.

Os planos incluirão uma avaliação da 
eficácia ambiental e económica das 
medidas técnicas de protecção contra 
inundações, bem como do potencial natural 
de retenção das águas das inundações das 
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planícies aluviais existentes ou a recuperar. 
Os planos promoverão uma afectação dos 
solos e práticas agrícolas e silvícolas 
adequadas em toda a região hidrográfica. 
As medidas de gestão dos riscos de 
inundação podem incluir medidas de 
recuperação dos custos, de modo a que as 
actividades económicas em zonas de risco 
de inundação paguem os custos da 
protecção contra inundações e dos serviços 
de emergência, bem como os custos 
ambientais e em recursos, e podem fixar 
obrigações para que as populações que 
vivem nas zonas de risco de inundação 
tomem as melhores medidas preventivas de 
acordo com as suas capacidades a fim de 
reduzir os danos.

Or. en

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 191
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 serão aplicados com base numa 
abordagem integrada, tendo em conta os 
outros instrumentos, legislação ou 
programas que possam ser úteis. Estes
planos incluirão medidas destinadas a 
alcançar os níveis de protecção estabelecidos 
nos termos do n.º 2.

Or. es

Justificação

Toda a directiva, e em especial as disposições relativas à implementação dos planos de 
gestão, deve basear-se numa gestão de riscos integrada destinada a coordenar os objectivos, 
métodos e técnicas subjacentes aos diferentes instrumentos comunitários e nacionais. Uma 
forma de conseguir esse objectivo consistiria em utilizar dados coligidos pelo sistema 
INSPIRE ou pelo GEO (um grupo de observação da Terra via satélite).
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Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 192
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 que funcionem 
com processos naturais, tais como a 
manutenção e/ou restauração de planícies 
aluviais, de modo a devolver o espaço aos 
rios, sempre que possível, e promover uma 
afectação dos solos e práticas agrícolas e 
silvícolas adequadas em toda a bacia 
hidrográfica.

Or. en

Justificação

As áreas subdesenvolvidas que podem inundar naturalmente (por exemplo, as planícies 
aluviais) desempenham uma valiosa função de retenção das águas das inundações e 
deveriam ser tidas em consideração nos planos de gestão dos riscos de inundação.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 193
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 da gestão dos riscos 
de inundação estabelecidos nos termos do 
n.º 2, bem como as modalidades e meios 
que permitam controlar a execução dessas 
medidas.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração relativa ao n.º 1 do artigo 9.º apresentada pelos mesmos 
autores. 
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Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 194
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 da gestão dos riscos 
de inundação estabelecidos nos termos do 
n.º 2, bem como as modalidades e meios 
que permitam controlar a execução dessas 
medidas. Em princípio, os benefícios das 
medidas de gestão dos riscos de inundação 
devem compensar os seus custos e as 
medidas devem ser limitadas àquelas cujos 
custos sejam socialmente aceitáveis. 

Or. en

Justificação

Torna-se necessário incorporar na presente directiva os princípios da relação custo/eficácia 
e de medidas cujos custos sejam socialmente aceitáveis. Estes princípios são evidentes para 
todos os Estados-Membros quando se ocupam de problemas nacionais ligados aos riscos de 
inundações, mas nem sempre são aplicados aos problemas relacionados com riscos de 
inundação transfronteiras. O primeiro princípio da relação custo/eficácia também se pode 
encontrar na Directiva 2000/60/CE. Os dois princípios em conjunto constituem uma base 
para a utilização e desenvolvimento de análises da relação custo/eficácia do ponto de vista 
social. O facto de serem declarados como princípios e não como obrigações garantem a 
possibilidade de isenção quando justificada ou para medidas com efeitos não significativos.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 195
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 que:

a) funcionem com processos naturais, tais 
como a manutenção e/ou restauração de 
planícies aluviais, de modo a devolver o 
espaço aos rios, sempre que possível, e 
promover uma afectação dos solos e 
práticas agrícolas e silvícolas adequadas 
em toda a bacia hidrográfica;
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b) garantam uma gestão dos riscos de 
inundação viável do ponto de vista 
ecológico e financeiro, tendo em conta a 
recuperação dos custos dos serviços de 
gestão das inundações junto dos 
utilizadores, incluindo os seus custos 
ambientais; 
c) contribuam para a gestão das 
inundações nas regiões a montante e a 
jusante ou, pelo menos, não afectem os 
riscos de inundação de tal modo que as 
regiões a montante ou a jusante incorram 
em custos desproporcionados para alcançar 
o nível adequado de prevenção e protecção 
contra os riscos;
d) tenham em conta a eficácia das infra-
estruturas existentes construídas pelo 
homem para protecção contra as 
inundações, incluindo a sua eficácia 
económica e ambiental.

Or. en

Justificação

a) As zonas subdesenvolvidas que podem inundar naturalmente (por exemplo, as planícies 
aluviais) e desempenham uma função valiosa de retenção das águas, se não forem 
consideradas nos mapas e planos de gestão dos riscos de inundação, poderão ser destinadas 
ao desenvolvimento. Nessa altura, a sua importante função de redução do risco de inundação 
ficará anulada ou enfraquecida, e os novos bens ali instalados ficarão em risco. Logo, 
importa prever uma disposição de “não-deterioração” aplicável a essas zonas a fim de evitar 
um aumento dos riscos. Daí a necessidade de assegurar que essas zonas e as funções que 
desempenham sejam incluídas/consideradas nos mapas e planos de gestão dos riscos de 
inundação a elaborar nos termos da presente directiva.

b)-c) As medidas de gestão dos riscos de inundação são um serviço importante para os 
cidadãos e as empresas, e o seu custo tem de ser recuperado por forma a proporcionar 
benefícios duradouros à sociedade. Nas áreas propensas a inundações, o desenvolvimento de 
novas actividades humanas deve suportar os custos dessas medidas bem como os custos 
ambientais e de recursos dos seus impactos a montante e a jusante. Isto também pode levar a 
que os cidadãos e as empresas das áreas de risco de inundação tomem as melhores medidas 
de precaução que lhes for possível para reduzir os prejuízos. O nível de recuperação de 
custos e quem suporta esses custos são questões que devem ser decididas a nível nacional 
mas de forma transparente.

d) As estratégias tradicionais de gestão de inundações, baseadas na sua maior parte em 
infra-estruturas de engenharia, não conseguiram sobretudo proporcionar a segurança a 
longo prazo que prometiam e têm um impacto negativo no ambiente aquático. Será 
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necessário fazer uma avaliação minuciosa da sua eficácia se se pretender que os riscos de 
inundação sejam geridos de forma adequada.

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 196
Artigo 9, nº 3, parágrafo 2

O plano de gestão dos riscos de inundação 
abrange todas as fases do ciclo de gestão do 
risco de inundação dando destaque à 
prevenção, protecção, preparação, e tendo 
em conta as características de cada bacia ou 
sub-bacia hidrográfica.

O plano de gestão dos riscos de inundação 
abrange todas as fases do ciclo de gestão do 
risco de inundação dando destaque à 
prevenção, protecção, preparação, resposta 
de emergência e recuperação, e tendo em 
conta as características de cada bacia ou sub-
bacia hidrográfica.

Or. en

Justificação

O plano de gestão dos riscos de inundação também deverá contemplar medidas sobre 
respostas de emergência (= implementação de planos de resposta de emergência adequados 
e uma resposta coordenada da protecção civil às situações de inundação) e recuperação (= 
prestação de assistência ao regresso à normalidade o mais rapidamente possível, mitigação 
dos impactos quer sociais quer económicos sobre as populações, os bens e o ambiente).

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 197
Artigo 9, nº 3, parágrafo 2

O plano de gestão dos riscos de inundação 
abrange todas as fases do ciclo de gestão do 
risco de inundação dando destaque à 
prevenção, protecção, preparação, e tendo 
em conta as características de cada bacia ou 
sub-bacia hidrográfica.

O plano de gestão dos riscos de inundação 
abrange todas as fases do ciclo de gestão do 
risco de inundação dando destaque à 
prevenção, protecção, preparação, e tendo 
em conta as características de cada bacia ou 
sub-bacia hidrográfica. O plano de gestão 
dos riscos de inundação também incluirá a 
avaliação das medidas de salvamento e 
recuperação. 

Or. en

Justificação

Embora o foco dos planos de gestão dos riscos incida sobre a prevenção, a protecção e a 
preparação, uma avaliação minuciosa das operações de salvamento e recuperação pode 
ajudar a aumentar a sensibilização para os custos da inexistência de medidas de prevenção.  
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Alteração apresentada por Vasco Graça Moura

Alteração 198
Artigo 9, nº 3, parágrafo 2

O plano de gestão dos riscos de inundação 
abrange todas as fases do ciclo de gestão do 
risco de inundação dando destaque à 
prevenção, protecção, preparação, e tendo 
em conta as características de cada bacia ou 
sub-bacia hidrográfica.

O plano de gestão dos riscos de inundação 
abrange todas as fases do ciclo de gestão do 
risco de inundação dando destaque à 
prevenção, protecção, preparação, 
minimização e recuperação, tendo em conta 
as características de cada bacia ou sub-bacia 
hidrográfica.

Or. pt

Justificação

A definição à priori das medidas de Minimização e Recuperação, são essenciais para o 
sucesso do plano no período de pós-inundação.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 199
Artigo 9, nº 3, parágrafo 2

O plano de gestão dos riscos de inundação 
abrange todas as fases do ciclo de gestão do 
risco de inundação dando destaque à 
prevenção, protecção, preparação, e tendo 
em conta as características de cada bacia ou 
sub-bacia hidrográfica.

O plano de gestão dos riscos de inundação 
abrange todas as fases do ciclo de gestão do 
risco de inundação dando destaque à 
prevenção, protecção, preparação, resposta 
de emergência e recuperação, e tendo em 
conta as características de cada bacia ou sub-
bacia hidrográfica.

Or. en

Justificação

Os planos de gestão dos riscos de inundação também deverão contemplar medidas sobre 
respostas de emergência (= implementação de planos de resposta de emergência adequados 
e uma resposta coordenada da protecção civil às situações de inundação) e recuperação (= 
prestação de assistência ao regresso à normalidade o mais rapidamente possível, mitigação 
dos impactos quer sociais quer económicos sobre as populações, os bens e o ambiente). Não 
há sistema de defesa que num dado momento possa evitar o fracasso, especialmente se 
tivermos em conta os efeitos imprevisíveis das alterações climáticas. É essencial estar 
preparado para o fracasso, e é necessário incluir medidas de resposta de emergência e de 
recuperação no plano de gestão dos riscos de inundação.  
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 200
Artigo 9, nº 3, parágrafo 2

O plano de gestão dos riscos de inundação 
abrange todas as fases do ciclo de gestão do 
risco de inundação dando destaque à 
prevenção, protecção, preparação, e tendo 
em conta as características de cada bacia ou 
sub-bacia hidrográfica.

O plano de gestão dos riscos de inundação 
abrange todas as fases do ciclo de gestão do 
risco de inundação dando destaque à 
prevenção, protecção, preparação e às 
medidas tendentes a minimizar o impacto 
da inundação, e tendo em conta as 
características de cada bacia ou sub-bacia 
hidrográfica.

Or. pl

Justificação

A minimização do impacto de todas as catástrofes naturais, incluindo as inundações, está 
abrangida pelo documento da UE referente a um "instrumento de preparação e de resposta 
rápida para emergências graves" (COM (2005) 0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), 
T6-0075/2006)). Isso é importante para limitar as perdas e repor o estado em que se 
encontravam o ambiente, a economia e as infra-estruturas antes da inundação.

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 201
Artigo 9, nº 3, parágrafo 2

O plano de gestão dos riscos de inundação 
abrange todas as fases do ciclo de gestão do 
risco de inundação dando destaque à 
prevenção, protecção, preparação, e tendo 
em conta as características de cada bacia ou 
sub-bacia hidrográfica.

O plano de gestão dos riscos de inundação 
abrange todas as fases do ciclo de gestão do 
risco de inundação dando destaque à 
prevenção, protecção, preparação, resposta 
de emergência e recuperação, e tendo em 
conta as características de cada bacia ou sub-
bacia hidrográfica.

Or. en

Justificação

O plano de gestão dos riscos de inundação também deverá contemplar medidas sobre 
respostas de emergência (= implementação de planos de resposta de emergência adequados 
e uma resposta coordenada da protecção civil às situações de inundação) e recuperação (= 
prestação de assistência ao regresso à normalidade o mais rapidamente possível, mitigação 
dos impactos quer sociais quer económicos sobre as populações, os bens e o ambiente). Não 



PE 370.124v03-00 88/113 AM\610916PT.doc

PT

há sistema de defesa que num dado momento possa evitar o fracasso, especialmente se 
tivermos em conta os efeitos imprevisíveis das alterações climáticas. É essencial estar 
preparado para o fracasso, e é necessário incluir medidas de resposta de emergência e de 
recuperação no plano de gestão dos riscos de inundação.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 202
Artigo 9, nº 3, parágrafo 2 bis (novo)

Os Estados-Membros zelarão por que o rio 
possa manter-se no seu curso natural na 
medida do possível. Nos casos em que o 
curso natural não possa ser seguido, os 
Estados-Membros zelarão por que sejam 
proporcionadas ao rio áreas do seu 
território que compensem a área perdida.

Or. nl

Justificação

Clarificação do princípio do “não-desvio”.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 203
Artigo 9, nº 3, parágrafo 2 bis (novo)

Os planos de gestão dos riscos de 
inundação darão prioridade a medidas que:
a) funcionem com processos naturais, tais 
como a manutenção e/ou restauração de 
planícies aluviais, de modo a devolver o 
espaço aos rios, sempre que possível, e 
promover uma afectação dos solos e 
práticas agrícolas e silvícolas adequadas 
em toda a bacia hidrográfica;
b) contribuam para a gestão das 
inundações nas regiões a montante e a 
jusante ou, pelo menos, não afectem os 
riscos de inundação de tal modo que as 
regiões a montante ou a jusante incorram 
em custos desproporcionados para alcançar 
o nível adequado de prevenção e protecção 
contra os riscos;
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c) tenham em conta a eficácia das infra-
estruturas existentes e construídas pelo 
homem para protecção contra as 
inundações, incluindo a sua eficácia 
económica e ambiental.

Or. en

Justificação

A função de retenção das águas desempenhada por áreas subdesenvolvidas, tais como as 
florestas, é valiosa para mitigar os riscos de inundação e deve ser tida em consideração na 
concepção de planos de gestão dos riscos de inundação – especialmente porque as 
estratégias tradicionais de gestão de inundações, na sua maioria baseadas em infra-
estruturas de engenharia, são frequentemente ineficazes e podem causar graves problemas 
mais a jusante.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 204
Artigo 9, nº 3, parágrafo 2 bis (novo)

O plano de gestão dos riscos de inundação 
incluirá medidas tendentes a prevenir a 
poluição acidental causada pelas 
instalações técnicas referidas no Anexo I 
da Directiva 96/61/CE do Conselho e 
abrangidas pela Directiva 96/82/CE em 
consequência de uma inundação.

Or. en

Justificação

Considerando que as inundações são frequentemente seguidas de poluições ambientais 
acidentais devido a instalações industriais, agrícolas e outras na zona atingida, os planos de 
gestão dos riscos de inundação deverão ter em conta as eventuais fontes de poluição. Os 
instrumentos para identificar as instalações que apresentam um risco potencial são as 
classificações das supracitadas Directiva Seveso II e Directiva IPPC.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 205
Artigo 9, nº 3 bis (novo)
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n 3 bis. As medidas de gestão dos riscos de 
inundação, especialmente as que estão 
relacionadas com a construção de infra-
estruturas, devem ser objecto de uma 
avaliação económica e ambiental sólida e 
transparente, a fim de assegurar a sua 
viabilidade a longo prazo para os cidadãos 
e as empresas, tendo em conta o princípio 
da recuperação de custos, incluindo os 
custos ambientais e os custos em recursos.

Or. en

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 206
Artigo 9, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os planos de gestão dos riscos devem
prever a coordenação entre os diferentes 
órgãos administrativos responsáveis em 
matéria de inundações (autoridades no 
domínio da água, ordenamento territorial, 
desenvolvimento urbano e protecção civil).

Or. es

Justificação

É essencial prever nos planos de gestão a coordenação entre as diferentes autoridades e 
especificamente com as autoridades da protecção civil.

Alteração apresentada por Vasco Graça Moura

Alteração 207
Artigo 9, nº 4

4. As medidas de gestão do risco de 
inundação adoptadas num Estado-Membro 
não devem aumentar o risco de inundação 
nos países vizinhos.

Suprimido

Or. pt
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Justificação

Este parágrafo faz mais sentido no artigo que trata do enquadramento internacional das 
medidas de gestão do risco de inundação.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 208
Artigo 9, nº 4

4. As medidas de gestão do risco de 
inundação adoptadas num Estado-Membro 
não devem aumentar o risco de inundação 
nos países vizinhos.

4. Em virtude do princípio da solidariedade, 
deve ser considerada, quando aplicável, a 
adopção de medidas nas zonas a montante 
ou a jusante, no âmbito dos planos de 
gestão do risco de inundação. As medidas 
de gestão do risco de inundação, ou 
quaisquer outras medidas, adoptadas num 
Estado-Membro não devem aumentar o risco 
de inundação nos países vizinhos.

Or. en

Alteração apresentada por Frederika Brepoels

Alteração 209
Artigo 9, nº 4

4. As medidas de gestão do risco de 
inundação adoptadas num Estado-Membro 
não devem aumentar o risco de inundação 
nos países vizinhos.

4. Por princípio, as medidas de gestão do 
risco de inundação adoptadas num Estado-
Membro não devem aumentar o risco de 
inundação a montante ou a jusante nos 
outros países que partilhem a mesma bacia 
ou sub-bacia hidrográfica.

Or. en

Justificação

O artigo deve ser reformulado de modo a afirmar este princípio, para o problema de 
eventuais processos por infracção devido a efeitos negativos além-fronteiras muito reduzidos 
e sem significado, e para evitar que a compensação acordada entre países vizinhos para os 
efeitos negativos além-fronteiras resultantes de determinadas medidas se torne impossível. 
Tem de haver um entendimento comum sobre o modo como os efeitos além-fronteiras serão 
avaliados pelos Estados-Membros que partilham bacias hidrográficas.
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Alteração apresentada por Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 210
Artigo 9, nº 4 bis (novo)

4 bis. Os Estados-Membros que disponham 
de planos de gestão (acordados a nível 
internacional) apropriados para alcançar 
os objectivos estabelecidos no artigo 1.º e 
no n.º 2 do artigo 9.º não serão obrigados a 
elaborar novos planos em conformidade 
com o disposto no Capítulo IV da presente 
directiva. 

Or. de

Justificação

Já existem, para muitas águas internacionais, planos de acção contra inundações acordados 
que cumprem os objectivos estabelecidos na directiva. Deve-se permitir que esses planos 
continuem a ser executados e fiquem isentos do cumprimento das disposições formais da 
directiva.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 211
Artigo 9, nº 4 bis (novo)

4 bis. Os planos de gestão do risco de 
inundação incluirão medidas específicas 
que:
a) funcionem com processos naturais, tais 
como a manutenção e/ou restauração de 
planícies aluviais, de modo a devolver o 
espaço aos rios, sempre que possível, e 
promover uma afectação dos solos e 
práticas agrícolas e silvícolas adequadas 
em toda a bacia hidrográfica;
b) contribuam para a gestão das 
inundações nas regiões a montante e a 
jusante ou, pelo menos, não afectem os 
riscos de inundação de tal modo que as 
regiões a montante ou a jusante incorram 
em custos desproporcionados para alcançar 
o nível adequado de prevenção e protecção 
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contra os riscos;
c) tenham em conta a eficácia das infra-
estruturas existentes e construídas pelo 
homem para protecção contra as 
inundações, incluindo a sua eficácia 
económica e ambiental.

Or. en

Justificação

Há que salientar a importância das planícies aluviais e da sua função, bem como os custos 
das operações e infra-estruturas para fazer face ao risco de inundação.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 212
Artigo 9, nº 4 bis (novo)

4 bis. Caso um Estado-Membro tencione 
alterar significativamente as medidas de 
execução ou o calendário fixado para essa 
execução a meio do período de revisão 
previsto no n.º 2 do artigo 11.º, os Estados-
Membros adoptarão as medidas necessárias 
a fim de garantir a coordenação com os 
outros Estados-Membros no âmbito da 
região hidrográfica internacional, bem 
como a informação e participação do 
público.

Or. en

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 213
Artigo 10, nº 2

2. Os Estados-Membros transmitirão à 
Comissão, no prazo de três anos a contar 
da publicação de cada plano de gestão dos 
riscos de inundação ou respectiva 
actualização, um relatório intercalar em 
que descrevem os progressos na 
implementação das medidas planeadas.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Esta disposição está já incluída no n.º 3 do artigo 9.º. Ver também a alteração a este número 
elaborada pelos mesmos autores.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Alteração 214
Artigo 11, nº 2

2. O(s) plano(s) de gestão dos riscos de 
inundação serão reexaminados e 
actualizados o mais tardar em 2021 e, 
seguidamente, de seis em seis anos.

2. O(s) plano(s) de gestão dos riscos de 
inundação serão reexaminados e 
actualizados o mais tardar em 2021 e, 
seguidamente, de dez em dez anos.

Or. de

Justificação

A elaboração e avaliação dos mapas de riscos e dos planos de gestão dos riscos constituem 
um empreendimento muito dispendioso. A revisão das medidas adoptadas deverá, por 
conseguinte, ser feita de acordo com a periodicidade referida no n.º 2 do artigo 7.º para as 
inundações com probabilidade muito elevada. Esse alargamento do período da revisão é 
também apropriado numa perspectiva de proporcionalidade.

Alteração apresentada por Elisabeth Jeggle e Lutz Goepel

Alteração 215
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.

Suprimido

Or. de

Justificação

Tratando-se de regiões hidrográficas inteiramente situadas em território nacional, os 
Estados-Membros conservam aqui as suas competências no âmbito do princípio da 
subsidiariedade.
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Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 216
Artigo 12

Cooperação transnacional
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.
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, com vista a elaborar um único 
plano internacional de gestão dos riscos de 
inundação, ou um conjunto de planos de 
gestão dos riscos de inundação a nível da 
região hidrográfica internacional, à escala 
mais apropriada.

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.

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.

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, os Estados-
Membros procurarão elaborar um plano 
internacional de gestão dos riscos de 
inundação único ou um conjunto de planos 
de gestão dos riscos de inundação 
coordenados a nível da região hidrográfica 
internacional, à escala mais apropriada; 
quando tal não seja possível, 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 bis. Um Estado-Membro que identifique 
uma questão que tenha um impacto na 
gestão dos riscos de inundação das suas 
águas e que não lhe seja possível resolver 
pode transmitir essa questão à Comissão e 
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a qualquer outro Estado-Membro 
interessado e pode fazer recomendações 
para a sua resolução.
A Comissão responderá, num prazo de seis 
meses, aos relatórios de recomendações que 
lhe forem apresentados pelos Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

A directiva deverá proporcionar um quadro para a cooperação transfronteiras. Os riscos de 
inundação podem ser tratados com maior eficácia no âmbito de estruturas de bacias 
hidrográficas internacionais, e por autoridades nacionais e regionais. O valor acrescentado 
da UE reside no âmbito dos aspectos transfronteiras, de modo que a presente directiva 
deveria tratar apenas destes tipos de questões.

Alteração apresentada por Albert Jan Maat

Alteração 217
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, com vista a elaborar um ou 
mais planos internacionais de gestão dos 
riscos de inundação.

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.

Na ausência desses planos, 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.

Or. en

Justificação

Na sua coordenação dos planos de gestão dos riscos de inundação, os Estados-Membros 
deveriam ter a liberdade de escolher as medidas mais eficientes. Nesse sentido, também 
deveria ser possível elaborar mais do que um plano de gestão dos riscos de inundação.



AM\610916PT.doc 97/113 PE 370.124v03-00

PT

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 218
Artigo 12, nº 2, parágrafo 1

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, com vista a elaborar um único 
plano internacional coerente de gestão dos 
riscos de inundação.

Or. pl

Justificação

É necessária uma acção sincronizada e coerente para elaborar um plano internacional 
abrangente de gestão dos riscos de inundação e, em caso de emergência, para implementar 
procedimentos homogéneos e coordenados, em ligação com medidas de prevenção, protecção 
preparação e intervenção com vista a minimizar o impacto da inundação.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 219
Artigo 12, nº 2, parágrafo 2

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.

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. Na 
elaboração desses planos, consultarão os 
Estados-Membros situados na bacia 
hidrográfica internacional, elaborarão um 
relatório sobre os pontos de vista desses 
Estados-Membros e tomarão em 
consideração o impacto dos seus planos nos 
Estados-Membros vizinhos.

Or. nl

Justificação

Em todos os casos, a consulta deve realizar-se, mesmo que não exista qualquer plano comum.
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Alteração apresentada por Gyula Hegyi e Péter Olajos

Alteração 220
Artigo 12, nº 2, parágrafo 2

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.

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, 
garantindo a coordenação da estratégia de 
gestão dos riscos de inundação entre os 
Estados-Membros que partilham a região 
hidrográfica internacional.

Or. en

Justificação

Mesmo nos casos em que não seja possível a elaboração de um plano único entre os Estados-
Membros, deverá ser assegurada como requisito mínimo a coordenação das estratégias de 
gestão dos riscos de inundação.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi e Péter Olajos

Alteração 221
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, em conformidade com o n.º 2.

Or. en

Justificação

Importa deixar claro, por meio de uma referência ao n.º 2 do mesmo artigo, que os Estados-
Membros estabelecerão entre si uma coordenação com vista à elaboração de um plano para 
as suas próprias secções da região hidrográfica internacional, mesmo que as negociações 
com outros países não comunitários não conduzam a um plano global de gestão dos riscos de 
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inundação.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 222
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 em estreita 
coordenação com as análises previstas no n.º 
2 do artigo 5º da Directiva 2000/60/CE e, se
necessário, nelas integrados, quando 
aplicável.

Or. de

Justificação

O objectivo deve ser uma partilha mútua de planos a título informativo. Qualquer outra 
ligação seria contraproducente. Os dois processos de planificação apenas interfeririam um 
com o outro devido aos seus objectivos divergentes e às situações divergentes dos seus 
participantes e partes interessadas. Não há dúvida de que seria útil explorar as sinergias 
resultantes do tratamento dos planos de gestão no âmbito da Directiva-Quadro da Água. 
Todavia, tal implica simplesmente uma base comum de apresentação de relatórios. Assim, 
esta alteração é o mínimo exigido.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 223
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 em estreita 
coordenação com as análises previstas no n.º 
2 do artigo 5º da Directiva 2000/60/CE e 
nelas integrados.

Or. en
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Justificação

A fim de reduzir a burocracia e a apresentação de relatórios em duplicado, deve evitar-se a 
elaboração de planos paralelos para a gestão dos riscos de inundação e para a gestão de 
bacias hidrográficas da DQA. Este é um passo crucial para se avançar no sentido de uma 
“melhor regulamentação”.

Alteração apresentada por Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten e Jules Maaten

Alteração 224
Artigo 13, nºs 1 e 2

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 em coordenação 
com as análises previstas no n.º 2 do artigo 
5º da Directiva 2000/60/CE e podem ser
nelas integrados.

2. A elaboração dos primeiros planos de 
gestão dos riscos de inundação, e os seus 
subsequentes reexames previstos no artigo 
10º da presente directiva, serão efectuados 
em estreita coordenação com as avaliações 
dos planos de gestão das bacias 
hidrográficas previstos no n.º 7 do artigo 13º 
da Directiva 2000/60/CE e, se tal for 
considerado adequado, nelas integrados.

2. A elaboração dos primeiros planos de 
gestão dos riscos de inundação, e os seus 
subsequentes reexames previstos no artigo 
10º da presente directiva, serão efectuados 
em coordenação com as avaliações dos 
planos de gestão das bacias hidrográficas 
previstos no n.º 7 do artigo 13º da Directiva 
2000/60/CE e podem ser nelas integrados.

Or. en

Justificação

A coordenação com a Directiva 2000/60/CE deve ser sempre assegurada. A integração, 
contudo, deve permanecer uma opção. Os Estados-Membros também poderão optar por 
dispor de um plano separado. 

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 225
Artigo 13, nºs 1 e 2

1. A elaboração dos primeiros mapas de 
risco de inundação, e os seus subsequentes 
reexames previstos no artigo 8º da presente 

1. A partir da data da entrada em vigor da 
presente directiva, a elaboração dos 
primeiros mapas de risco de inundação, e os 
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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.

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 nelas integrados.

2. A elaboração dos primeiros planos de 
gestão dos riscos de inundação, e os seus 
subsequentes reexames previstos no artigo 
10º da presente directiva, serão efectuados 
em estreita coordenação com as avaliações 
dos planos de gestão das bacias 
hidrográficas previstos no n.º 7 do artigo 13º 
da Directiva 2000/60/CE e, se tal for 
considerado adequado, nelas integrados.

2. A partir da data da entrada em vigor da 
presente directiva, a elaboração dos 
primeiros planos de gestão dos riscos de 
inundação, e os seus subsequentes reexames 
previstos no artigo 10º da presente directiva, 
serão efectuados em estreita coordenação 
com as avaliações dos planos de gestão das 
bacias hidrográficas previstos no n.º 7 do 
artigo 13º da Directiva 2000/60/CE e nelas 
integrados.

Or. en

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 226
Artigo 13, nº 2

2. A elaboração dos primeiros planos de 
gestão dos riscos de inundação, e os seus 
subsequentes reexames previstos no artigo 
10º da presente directiva, serão efectuados 
em estreita coordenação com as avaliações 
dos planos de gestão das bacias 
hidrográficas previstos no n.º 7 do artigo 13º 
da Directiva 2000/60/CE e, se tal for 
considerado adequado, nelas integrados.

2. A elaboração dos primeiros planos de 
gestão dos riscos de inundação, e os seus 
subsequentes reexames previstos no artigo 
10º da presente directiva, serão efectuados 
em estreita coordenação com as avaliações 
dos planos de gestão das bacias 
hidrográficas previstos no n.º 7 do artigo 13º 
da Directiva 2000/60/CE e nelas integrados.

Or. en

Justificação

A fim de reduzir a burocracia e a apresentação de relatórios em duplicado, deve evitar-se a 
elaboração de planos paralelos para a gestão dos riscos de inundação e para a gestão de 
bacias hidrográficas da DQA. Este é um passo crucial para se avançar no sentido de uma 
“melhor regulamentação”.
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Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 227
Artigo 13, nº 2

2. A elaboração dos primeiros planos de 
gestão dos riscos de inundação, e os seus 
subsequentes reexames previstos no artigo 
10º da presente directiva, serão efectuados 
em estreita coordenação com as avaliações 
dos planos de gestão das bacias 
hidrográficas previstos no n.º 7 do artigo 13º 
da Directiva 2000/60/CE e, se tal for 
considerado adequado, nelas integrados.

2. A elaboração dos primeiros planos de 
gestão dos riscos de inundação, e os seus 
subsequentes reexames previstos no artigo 
10º da presente directiva, serão efectuados 
em estreita coordenação com as avaliações 
dos planos de gestão das bacias 
hidrográficas previstos no n.º 7 do artigo 13º 
da Directiva 2000/60/CE e nelas integrados.

Or. en

Justificação

A fim de reduzir a burocracia e a apresentação de relatórios em duplicado, deve evitar-se a 
elaboração de planos paralelos para a gestão dos riscos de inundação e para a gestão de 
bacias hidrográficas da DQA. Este é um passo crucial para se avançar no sentido de uma 
“melhor regulamentação”.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 228
Artigo 13, nº 2

2. A elaboração dos primeiros planos de 
gestão dos riscos de inundação, e os seus 
subsequentes reexames previstos no artigo 
10º da presente directiva, serão efectuados, 
em estreita coordenação com as avaliações 
dos planos de gestão das bacias 
hidrográficas previstos no n.º 7 do artigo 13º 
da Directiva 2000/60/CE e, se tal for 
considerado adequado, nelas integrados.

2. A elaboração dos primeiros planos de 
gestão dos riscos de inundação, e os seus 
subsequentes reexames previstos no artigo 
10º da presente directiva, serão efectuados,
se necessário, em estreita coordenação com 
as avaliações dos planos de gestão das 
bacias hidrográficas previstos no n.º 7 do 
artigo 13º da Directiva 2000/60/CE e, 
quando aplicável, nelas integrados.

Or. de

Justificação

O objectivo deve ser uma partilha mútua de planos a título informativo. Qualquer outra 
ligação seria contraproducente. Os dois processos de planificação apenas interfeririam um 
com o outro devido aos seus objectivos divergentes e às situações divergentes dos seus 
participantes e partes interessadas. Não há dúvida de que seria útil explorar as sinergias 
resultantes do tratamento dos planos de gestão no âmbito da Directiva-Quadro da Água. 
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Todavia, isto implica simplesmente uma base comum de apresentação de relatórios. Assim, a 
presente alteração constitui o mínimo exigido.

Alteração apresentada por Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Alteração 229
Artigo 13, nº 3

3. Os Estados-Membros assegurarão que a 
participação activa de todas as partes 
interessadas no âmbito do artigo 14º da 
presente directiva seja coordenada com a 
participação activa de todas as partes 
interessadas no âmbito do artigo 14º da 
Directiva 2000/60/CE.

3. Os Estados-Membros assegurarão, se
necessário, que a participação activa de 
todas as partes interessadas no âmbito do 
artigo 14º da presente directiva seja 
coordenada com a participação activa de 
todas as partes interessadas no âmbito do 
artigo 14º da Directiva 2000/60/CE.

Or. de

Justificação

O objectivo deve ser uma partilha mútua de planos a título informativo. Qualquer outra 
ligação seria contraproducente. Os dois processos de planificação apenas interfeririam um 
com o outro devido aos seus objectivos divergentes e às situações divergentes dos seus 
participantes e partes interessadas. Não há dúvida de que seria útil explorar as sinergias 
resultantes do tratamento dos planos de gestão no âmbito da Directiva-Quadro da Água. 
Todavia, isto implica simplesmente uma base comum de apresentação de relatórios. Assim, a 
presente alteração constitui o mínimo exigido.

Alteração apresentada por Vasco Graça Moura

Alteração 230
Artigo 12, nº 3 bis (novo)

3bis. As medidas de gestão do risco de 
inundação adoptadas por um Estado-
Membro não deverão, de forma alguma, 
aumentar o risco de inundação nos países 
vizinhos.

Or. pt

Justificação

Este parágrafo enquadra-se melhor no contexto das regiões hidrográficas internacionais. As 
medidas tomadas pelos Estados-Membros não deverão prejudicar os países vizinhos. A 
partilha de uma região hidrográfica deverá presumir uma acção concertada para a obtenção 
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de uma estratégia comum.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 231
Artigo 13, nº 3 bis (novo)

3 bis. Os Estados-Membros incluirão 
requisitos em matéria da gestão sustentável 
dos riscos de inundação na definição e 
aplicação de todas as outras políticas 
pertinentes.

Or. en

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 232
Artigo 14, nº 1

1. Os Estados-Membros colocarão à 
disposição do público a avaliação preliminar 
do risco de inundação, os mapas de risco de 
inundação e os planos de gestão dos riscos 
de inundação.

1. Os Estados-Membros colocarão à 
disposição do público a avaliação preliminar 
do risco de inundação, os mapas de risco de 
inundação e os planos de gestão dos riscos 
de inundação, em conformidade com a 
Convenção de Aarhus.

Or. pl

Justificação

A aplicação da Convenção de Aarhus às instituições e organismos comunitários e, por 
extensão, aos cidadãos da UE, assegurará o acesso à informação, à participação do público 
no processo decisório, bem como o acesso à justiça em questões ambientais, inclusivamente 
em ligação com as inundações e o seu impacto.

Alteração apresentada por Albert Jan Maat

Alteração 233
Artigo 14, nº 2

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

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

actualização dos planos de gestão dos riscos 
de inundação previstos no capítulo IV, tendo 
em conta as estruturas consultivas e 
directivas já existentes.

Or. en

Justificação

A fim de evitar novas estruturas e burocracia desnecessárias, deverá ser dado às estruturas 
consultivas e directivas já existentes um papel activo na elaboração de avaliações dos riscos, 
mapas de risco de inundação e planos de gestão dos riscos de inundação.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 234
Artigo 14, nº 2, parágrafo 1 bis (novo)

Mediante pedido, será concedido acesso aos 
documentos e à informação de base 
utilizados na concepção dos projectos de 
mapas de risco de inundação e dos
projectos de planos de gestão dos riscos de 
inundação.

Or. en

Alteração apresentada por Adamos Adamou

Alteração 235
Artigo 14, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros informarão e 
envolverão activamente o público, a fim de 
assegurar um elevado nível de preparação 
no âmbito dos planos de gestão dos riscos 
de inundação, de modo a minimizar os 
efeitos prejudiciais das inundações.

Or. en

Justificação

Muito dos efeitos nefastos das inundações podem ser minimizados se a sociedade tiver 
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conhecimento dos riscos e estiver preparada para responder de modo coordenado a uma 
situação de inundação.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 236
Artigo 14, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros informarão e 
envolverão activamente o público, a fim de 
assegurar um elevado nível de preparação 
no âmbito dos planos de gestão dos riscos 
de inundação, de modo a minimizar os 
efeitos prejudiciais das inundações.

Or. en

Justificação

Muito dos efeitos nefastos das inundações podem ser minimizados se a sociedade tiver 
conhecimento dos riscos e estiver preparada para responder de modo coordenado a uma 
situação de inundação.

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 237
Artigo 14, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros informarão e 
envolverão activamente o público, a fim de 
assegurar um elevado nível de preparação 
no âmbito dos planos de gestão dos riscos 
de inundação, de modo a minimizar os 
efeitos prejudiciais das inundações.

Or. en

Justificação

Muito dos efeitos nefastos das inundações podem ser minimizados se a sociedade tiver 
conhecimento dos riscos e estiver preparada para responder de modo coordenado a uma 
situação de inundação.
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Alteração apresentada por Karl-Heinz Florenz

Alteração 238
Artigo 16 bis (novo)

Artigo 16.º bis
1. Os Estados-Membros podem decidir não 
elaborar a avaliação preliminar do risco de 
inundação referida no artigo 4.º para as 
bacias hidrográficas e extensões de linha 
costeira relativamente às quais tenha sido 
estabelecido até [data de entrada em vigor] 
que existe um risco potencial de inundação 
significativo ou cuja ocorrência pode ser 
considerada razoavelmente provável, 
devendo, portanto, ser identificadas como 
zonas referidas na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 5.º.
2. Os Estados-Membros podem decidir até 
[data de entrada em vigor] utilizar os 
mapas de risco de inundação existentes,
caso estes cumpram o objectivo dos mapas 
referidos no artigo 7.º. 
3. Os Estados-Membros podem decidir não 
elaborar os planos de gestão dos riscos de 
inundação referidos no artigo 9.º, caso os 
planos existentes em [data de entrada em 
vigor] sejam adequados para realizar os 
objectivos estabelecidos nos artigos 1.º e 9.º
4. Os Estados-Membros notificarão a 
Comissão das suas decisões em 
conformidade com os n.ºs 1, 2 e 3, dentro 
dos prazos previstos no n.º 3 do artigo 5.º, 
no n.º 1 do artigo 8.º e no n.º 1 do artigo 
11.º.

Or. de

Justificação

O novo artigo 16.º bis contém as regras relativas ao reconhecimento de trabalho preliminar 
realizado nos Estados-membros de modo a que esse possa ser reconhecido, mesmo que não 
cumpra os termos exactos da directiva, mas atinja o objectivo das respectivas medidas. Já 
existem, para muitas águas internacionais, planos de acção harmonizados relacionados com 
as inundações que cumprem os objectivos fixados na directiva. Esses planos devem poder 
continuar a ser executadas e devem ficar isentos do cumprimento das disposições formais da 
directiva.
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 239
Artigo 17

Os Estados-Membros transmitirão à 
Comissão a avaliação preliminar do risco de 
inundação, os mapas de risco de inundação e 
os planos de gestão dos riscos de inundação 
no prazo de três meses após a sua conclusão.

Os Estados-Membros transmitirão à 
Comissão a avaliação preliminar do risco de 
inundação, os mapas de risco de inundação e 
os planos de gestão dos riscos de inundação, 
incluindo os riscos de inundação 
transfronteiras, no prazo de três meses após 
a sua conclusão.

Or. el

Justificação

Tem de haver uma disposição que inclua expressamente os riscos transfronteiras que podem 
advir quer dos Estados-Membros vizinhos quer de países não comunitários. 

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 240
Anexo, Secção A, ponto 2

2. os mapas de risco de inundação 
elaborados nos termos do capítulo III, e as 
conclusões que podem ser extraídas desses 
mapas;

2. os mapas de risco de inundação 
elaborados nos termos do capítulo III, e as 
conclusões que podem ser extraídas desses 
mapas, definindo os diferentes níveis de 
risco em conformidade com o artigo 7.º.

Or. es

Justificação

Esta clarificação visa apenas ter em conta a escala dos riscos tal como definida no texto da 
proposta de directiva.

Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 241
Anexo, Secção A, ponto 2

2. os mapas de risco de inundação 2. os mapas de risco de inundação 
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elaborados nos termos do capítulo III, e as 
conclusões que podem ser extraídas desses 
mapas;

elaborados nos termos do capítulo III, e as 
conclusões que podem ser extraídas desses 
mapas; uma descrição de eventuais meios 
alternativos para controlar as ondas de 
inundação; 

Or. pl

Justificação

Para além dos mapas de risco de inundação, é importante ter um conhecimento da paisagem 
e da localização de instalações hidráulicas, incluindo diques contra inundações, bem como 
das áreas densamente povoadas, monumentos culturais, ecossistemas, estruturas económicas 
e infra-estruturas.

As ondas de inundação são dificilmente controláveis, mas podem ser tomadas decisões, numa 
base racional, no sentido de abrir brechas nos diques de protecção contra inundações e 
canalizar a onda de inundação para áreas não habitadas (operação designada como "desvio 
do caudal de cheia") a fim de minimizar a dimensão e o impacto da inundação.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 242
Anexo, Secção 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 adequado de
prevenção dos riscos e de protecção, 
estabelecido em conformidade com o n.º 2 
do artigo 9º;

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 243
Anexo, Secção A, ponto 3 bis (novo)

3 bis. identificação de todas as políticas e 
mecanismos financeiros pertinentes que é 
necessário integrar com vista a assegurar 
uma gestão sustentável dos riscos de 
inundação.

Or. en
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Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 244
Anexo, Secção A, ponto 3 ter (novo)

3 ter. uma avaliação do impacto das opções 
políticas sobre o estado ecológico das 
massas de água afectadas, bem como das 
suas consequências económicas, incluindo 
a totalidade dos custos em recursos e 
ambientais; 

Or. en

Alteração apresentada por Albert Jan Maat

Alteração 245
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 necessárias 
para atingir os níveis de protecção 
adequados;

Or. en

Justificação

A fim de melhorar a eficácia, há que evitar descrições desnecessárias.

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 246
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 

4. uma descrição das medidas necessárias 
para atingir os níveis adequados de 
prevenção dos riscos e de protecção, 
nomeadamente as medidas adoptadas em 
conformidade com o artigo 9º, as medidas 
destinadas as serem integradas e 
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comunitários; notificadas em paralelo com o “Programa 
de Medidas” incluído nos planos de gestão 
de bacias hidrográficas nos termos da 
Directiva 2000/60/CE, as medidas de 
recuperação dos custos e as medidas de 
combate às inundações adoptadas ao abrigo 
de outros actos comunitários;

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 247
Anexo, Secção A, ponto 4 bis (novo)

4 bis. uma hierarquia de prioridades das 
medidas que promovem a prevenção de 
danos em conformidade com os objectivos 
de “não-deterioração” e/ou de “bom estado 
ecológico, químico e quantitativo” previstos 
na Directiva 2000/60/CE, tais como:
- proteger as terras húmidas e as planícies 
aluviais;
- recuperar as terras húmidas e planícies 
aluviais degradadas (incluindo os 
meandros dos rios), especialmente as que 
restabelecem a ligação dos rios com as suas 
planícies aluviais;
- remover dos rios as infra-estruturas 
obsoletas de protecção contra inundações 
construídas pelo homem;
- impedir novas construções (infra-
estruturas, habitações, etc.) nas planícies 
aluviais;
- apoiar práticas sustentáveis de afectação
dos solos em zonas de captação, a fim de
melhorar a retenção natural das águas e a 
recarga das águas subterrâneas; 
- autorização ou registo prévio para 
actividades nas planícies aluviais;

Or. en
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Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 248
Anexo, Secção A, ponto 4 ter (novo)

4 ter. uma avaliação do impacto directo e 
indirecto das medidas de gestão dos riscos 
de inundações na composição química das 
águas subterrâneas;.

Or. en

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 249
Anexo, Secção A, ponto 4 quater (novo)

4 quater. uma descrição do envolvimento 
de todas as autoridades competentes;

Or. en

Alteração apresentada por María Isabel Salinas García

Alteração 250
Anexo, Secção A, ponto 6

6. uma descrição do processo de 
coordenação no interior de qualquer região 
hidrográfica internacional e do processo de 
coordenação com a Directiva 2000/60/CE, e 
uma lista das autoridades competentes.

6. uma descrição do processo de 
coordenação no interior de qualquer região 
hidrográfica internacional e do processo de 
coordenação com a Directiva 2000/60/CE e 
as outras directivas, medidas ou programas 
relacionados com a avaliação e gestão dos 
riscos colocados pelos agentes naturais e 
actividades humanas, e uma lista das 
autoridades competentes.

Or. es

Justificação

Toda a directiva, e de modo especial as disposições relativas à implementação dos planos de 
gestão, deveria basear-se numa gestão integrada dos riscos destinada a coordenar os 
objectivos, métodos e técnicas subjacentes aos diferentes instrumentos comunitários e 
nacionais.
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Alteração apresentada por Albert Jan Maat

Alteração 251
Anexo, Secção A, ponto 6

6. uma descrição do processo de 
coordenação no interior de qualquer região 
hidrográfica internacional e do processo de 
coordenação com a Directiva 2000/60/CE, 
e uma lista das autoridades competentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

A Directiva 2000/60/CE está direccionada para a gestão da qualidade das águas, pelo que 
nem sempre está directamente ligada às questões de gestão da água mais relacionadas com a 
quantidade de que trata a presente directiva. Logo, é supérflua a inclusão do processo de 
coordenação com a Directiva 2000/60/CE. 

Alteração apresentada por Jillian Evans

Alteração 252
Anexo, Secção 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 ;

Or. en


