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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 25
Considerando 8 bis (novo)

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

Or. en

Justificação

Reposição da alteração da primeira leitura. Está amplamente comprovado que a 
aplicação de políticas inadequadas de ordenamento do território, de urbanização e 
de industrialização tem uma forte incidência no aumento do risco de inundação. A 
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fim de obter uma gestão eficaz do risco de inundação, essa gestão deve ser integrada 
com outras políticas relevantes, em conformidade com o princípio da gestão 
integrada das bacias hidrográficas. Deve haver uma coordenação sólida com outras 
medidas que possam ter um impacto na gestão do risco de inundação, bem como com 
medidas potencialmente afectadas pela gestão do risco de inundação.

Alteração apresentada por Jill Evans

Alteração 26
Considerando 11

(11) A fim de dispor de um instrumento de 
informação eficaz, bem como de uma base 
valiosa para estabelecer prioridades e para 
tomar decisões técnicas, financeiras e 
políticas ulteriores em matéria de gestão de 
riscos de inundações, é necessário prever a 
elaboração de cartas de zonas inundáveis e 
de cartas de riscos de inundações indicativas 
das potenciais consequências prejudiciais 
associadas a diferentes cenários de 
inundações.

(11) A fim de dispor de um instrumento de 
informação eficaz, bem como de uma base 
valiosa para estabelecer prioridades e para 
tomar decisões técnicas, financeiras e 
políticas ulteriores em matéria de gestão de 
riscos de inundações, é necessário prever a 
elaboração de cartas de zonas inundáveis e 
de cartas de riscos de inundações indicativas 
das potenciais consequências prejudiciais 
associadas a diferentes cenários de 
inundações. Neste contexto, os 
Estados-Membros devem reapreciar os 
subsídios directos ou indirectos a favor de 
actividades que têm por efeito aumentar os 
riscos de inundação.

Or. en

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 27
Considerando 12

(12) A fim de evitar e reduzir os impactos 
negativos das inundações nas zonas em 
causa, convém prever planos de gestão dos 
riscos de inundações. As causas e 
consequências das inundações variam entre 
os países e regiões da Comunidade. Por isso, 
os planos de gestão dos riscos de inundações 
deverão ter em conta as características 
próprias das zonas a que se referem e prever 
soluções específicas para cada caso, de 
acordo com as necessidades e prioridades de 

(12) A fim de evitar e reduzir os impactos 
negativos das inundações nas zonas em 
causa, convém prever planos de gestão dos 
riscos de inundações. As causas e 
consequências das inundações variam entre 
os países e regiões da Comunidade. Por isso, 
os planos de gestão dos riscos de inundações 
deverão ter em conta as características 
próprias das zonas a que se referem e prever 
soluções específicas para cada caso, de 
acordo com as necessidades e prioridades de 
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tais zonas, assegurando ao mesmo tempo 
uma coordenação adequada no interior das 
regiões hidrográficas.

tais zonas, assegurando ao mesmo tempo 
uma coordenação adequada no interior das 
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

Reposição da alteração da primeira leitura (alteração 18). As inundações são 
fenómenos naturais e só representam um risco para as actividades humanas ou 
utilizações nas planícies aluviais. 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 Dorette Corbey

Alteração 28
Considerando 12

(12) A fim de evitar e reduzir os impactos 
negativos das inundações nas zonas em 
causa, convém prever planos de gestão dos 
riscos de inundações. As causas e 
consequências das inundações variam entre 
os países e regiões da Comunidade. Por isso, 
os planos de gestão dos riscos de inundações 
deverão ter em conta as características 
próprias das zonas a que se referem e prever 
soluções específicas para cada caso, de 
acordo com as necessidades e prioridades de 
tais zonas, assegurando ao mesmo tempo 
uma coordenação adequada no interior das 
regiões hidrográficas.

(12) A fim de evitar e reduzir os impactos 
negativos das inundações nas zonas em 
causa, convém prever planos de gestão dos 
riscos de inundações. As causas e 
consequências das inundações variam entre 
os países e regiões da Comunidade. Por isso, 
os planos de gestão dos riscos de inundações 
deverão ter em conta as características 
próprias das zonas a que se referem e prever 
soluções específicas para cada caso, de 
acordo com as necessidades e prioridades de 
tais zonas, assegurando ao mesmo tempo 
uma coordenação adequada no interior das 
regiões hidrográficas. Em especial, os 
Estados-Membros renunciarão a medidas 
que façam aumentar o risco de inundações 
noutros Estados-Membros e procurarão 
compensar, no seu próprio território, as 
limitações impostas ao curso natural dos 
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rios. 

Or. nl

Justificação

A presente alteração retoma, com modificações, a alteração 47 aprovada em 
primeira leitura.

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 29
Considerando 13

(13) Os planos de gestão dos riscos de 
inundações deverão centrar-se na prevenção, 
protecção e preparação. Os elementos dos 
planos de gestão dos riscos de inundações 
deverão ser periodicamente revistos e, se 
necessário, actualizados, tendo em 
consideração os efeitos prováveis das 
alterações climáticas sobre a ocorrência de 
inundações.

(13) Os planos de gestão dos riscos de 
inundações deverão centrar-se na prevenção, 
protecção, preparação e resposta de 
emergência. Os elementos dos planos de 
gestão dos riscos de inundações deverão ser 
periodicamente revistos e, se necessário, 
actualizados, tendo em consideração os 
efeitos prováveis das alterações climáticas 
sobre a ocorrência de inundações.

Or. pt

Justificação

O plano de gestão de riscos de inundação deverá também contemplar medidas sobre 
a implementação de planos resposta de emergência adequados, em coordenação com 
a protecção civil.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 30
Considerando 14

(14) O princípio da solidariedade é muito 
importante no contexto da gestão dos riscos 
de inundações. À luz desse princípio, os 
Estados-Membros deverão ser incentivados 
a procurar uma repartição equitativa de 
responsabilidades, nos casos em que 
determinadas medidas são decididas 
conjuntamente para benefício de todos, no 

(14) O princípio da solidariedade é muito 
importante no contexto da gestão dos riscos 
de inundações. À luz desse princípio, os 
Estados-Membros deverão ser incentivados 
a adoptar conjuntamente medidas para 
benefício de todos, procurando ao mesmo 
tempo uma repartição equitativa de 
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que se refere à gestão dos riscos de 
inundações ao longo dos cursos de água.

responsabilidades.

Or. nl

Justificação

O considerando da posição comum do Conselho incentiva os Estados-Membros a 
procurarem, para além das fronteiras, uma repartição equitativa de 
responsabilidades, nos casos em que determinadas medidas comuns produzem efeitos 
em ambos (ou em vários) países. Prevalece aí a repartição equitativa de 
responsabilidades, e não a procura de medidas comuns. Uma mais-valia importante 
da directiva deve consistir no estímulo dado aos Estados-Membros para que 
procurem medidas transfronteiras com efeitos comuns em dois ou mais países.  

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 31
Considerando 14

(14) O princípio da solidariedade é muito 
importante no contexto da gestão dos riscos 
de inundações. À luz desse princípio, os 
Estados-Membros deverão ser incentivados 
a procurar uma repartição equitativa de 
responsabilidades, nos casos em que 
determinadas medidas são decididas 
conjuntamente para benefício de todos, no 
que se refere à gestão dos riscos de 
inundações ao longo dos cursos de água.

(14) O princípio da solidariedade é muito 
importante no contexto da gestão dos riscos 
de inundações. À luz desse princípio, os 
Estados-Membros deverão ser incentivados 
a procurar uma repartição equitativa de 
responsabilidades, nos casos em que 
determinadas medidas são decididas 
conjuntamente para benefício de todos, no 
que se refere à gestão dos riscos de 
inundações ao longo dos cursos de água. O 
princípio da solidariedade prevê igualmente 
que os Estados-Membros cooperem na 
elaboração de planos e na adopção de 
medidas tendentes a prevenir inundações, e 
ainda que renunciem a adoptar medidas 
que aumentem o risco de inundação noutro 
Estado-Membro, salvo no caso de tais 
medidas fazerem parte de um plano 
comum. 

Or. nl

Justificação

A presente alteração liga-se à posição comum e, designadamente, à alteração 219 da 
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primeira leitura.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 32
Considerando 16

(16) A elaboração de planos de gestão de 
bacias hidrográficas no âmbito da 
Directiva 2000/60/CE e de planos de gestão 
dos riscos de inundações no âmbito da 
presente directiva são elementos de uma 
gestão integrada das bacias hidrográficas. 
Ambos os processos deverão, pois, explorar 
o potencial mútuo para obter sinergias e 
benefícios comuns, tendo em conta os 
objectivos ambientais da 
Directiva 2000/60/CE, e assegurar uma 
utilização eficiente e sensata dos recursos, 
reconhecendo contudo que as autoridades 
competentes e as unidades de gestão 
possam ser distintas no âmbito da presente 
directiva e da Directiva 2000/60/CE.

(16) A elaboração de planos de gestão de 
bacias hidrográficas no âmbito da 
Directiva 2000/60/CE e de planos de gestão 
dos riscos de inundações no âmbito da 
presente directiva são elementos de uma 
gestão integrada das bacias hidrográficas. 
Ambos os processos deverão, pois, explorar 
o potencial mútuo para obter sinergias e 
benefícios comuns, tendo em conta os 
objectivos ambientais da 
Directiva 2000/60/CE, e assegurar uma
utilização eficiente e sensata dos recursos.

Or. en

Justificação

A gestão do risco de inundação é um elemento importante da gestão integrada das 
bacias hidrográficas, como prevê a Directiva 2000/60/CE. A fim de explorar o 
potencial mútuo para obter sinergias e benefícios comuns entre as directivas, 
assegurando a eficácia e uma utilização sensata dos recursos, deve aplicar-se a 
mesma unidade de gestão no âmbito da presente directiva. 

Alteração apresentada por Jill Evans

Alteração 33
Considerando 17

(17) Nos casos de múltiplas utilizações de 
massas de água para várias formas de 
actividades humanas sustentáveis (como a 
gestão dos riscos de inundações, a ecologia, 

(17) Nos casos de múltiplas utilizações de 
massas de água para várias formas de 
actividades humanas sustentáveis (como a 
gestão dos riscos de inundações, a ecologia, 
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a navegação interior ou a energia 
hidroeléctrica) e de impacto dessas 
utilizações nas massas de água, a 
Directiva 2000/60/CE prevê, no artigo 4.º, 
uma abordagem clara e transparente dessas 
utilizações e impactos, que inclui eventuais
derrogações aos objectivos de "bom estado" 
e de "não deterioração" das massas de água.

a navegação interior ou a energia 
hidroeléctrica) e de impacto dessas 
utilizações nas massas de água, a 
Directiva 2000/60/CE prevê, no artigo 4.º, 
uma abordagem clara e transparente dessas 
utilizações e impactos, que inclui eventuais 
derrogações aos objectivos de "bom estado" 
e de "não deterioração" das massas de água. 
O princípio da recuperação dos custos, 
incluindo os custos ambientais e os custos 
em recursos, deve aplicar-se às medidas e 
infra-estruturas de gestão dos riscos de 
inundação, em conformidade com a 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 34
Artigo 1

O objectivo da presente directiva é 
estabelecer um quadro para a avaliação e 
gestão dos riscos de inundações, a fim de 
reduzir as consequências prejudiciais 
associadas às inundações na Comunidade 
para a saúde humana, o ambiente, o 
património cultural e as actividades 
económicas.

O objectivo da presente directiva é 
estabelecer um quadro para a avaliação e 
gestão dos riscos de inundações, a fim de 
reduzir as consequências prejudiciais 
associadas às inundações na Comunidade 
para a saúde humana, o ambiente, o 
património cultural e as actividades 
económicas. Além disso, ajudará a atingir 
os objectivos ambientais presentes na 
legislação comunitária em vigor.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração da primeira leitura (antiga alteração 27). É essencial que o 
quadro de gestão dos riscos de inundação apoie a consecução dos objectivos da 
restante legislação comunitária.
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 35
Artigo 3, nº 2, parágrafo 1

2. No entanto, para efeitos da aplicação da 
presente directiva, os Estados-Membros 
podem:

2. No entanto, para efeitos da aplicação da 
presente directiva, os Estados-Membros 
podem nomear autoridades competentes 
diferentes das que são identificadas no n° 2 
do artigo 3º da Directiva 2000/60/CE.

a) Designar autoridades competentes 
distintas das identificadas nos termos do 
n.º 2 do artigo 3.º da Directiva 2000/60/CE;

b) Identificar zonas costeiras ou bacias 
hidrográficas específicas e afectá-las a 
unidades de gestão distintas daquelas a que 
foram afectadas nos termos do n.º 1 do 
artigo 3.º da Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

A gestão do risco de inundação é um elemento importante da gestão integrada das 
bacias hidrográficas, como prevê a Directiva 2000/60/CE. A fim de explorar o 
potencial mútuo para obter sinergias e benefícios comuns entre as duas directivas, 
assegurando a eficácia e uma utilização sensata dos recursos, deve aplicar-se a 
mesma unidade de gestão no âmbito da presente directiva.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 36
Artigo 4, nº 2, alínea a) 

a) Cartas da região hidrográfica à escala 
apropriada, incluindo os limites das bacias 
hidrográficas, das sub-bacias hidrográficas e, 
quando aplicável, das zonas costeiras, com a 
indicação de dados topográficos e da 
afectação dos solos;

a) Cartas da região hidrográfica à escala 
apropriada, incluindo os limites das bacias 
hidrográficas, das sub-bacias hidrográficas e 
das zonas costeiras, com a indicação de 
dados topográficos e da afectação dos solos;

Or. en
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Justificação

As actividades humanas concentram-se nas zonas costeiras, que estão 
particularmente expostas aos eventuais efeitos das alterações climáticas. Por 
conseguinte, todas as zonas costeiras devem ser incluídas na avaliação preliminar 
dos riscos de inundação.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 37
Artigo 4, nº 2, alínea b)

b) Uma descrição das inundações ocorridas 
no passado que tenham tido impactos 
negativos importantes na saúde humana, no 
ambiente, no património cultural e nas 
actividades económicas, nos casos em que 
continue a existir uma probabilidade 
significativa de inundações semelhantes 
voltarem a ocorrer no futuro, incluindo a 
amplitude das inundações e as vias de 
evacuação das águas, e uma avaliação dos 
impactos negativos que causaram;

b) Uma descrição das inundações ocorridas 
no passado que tenham tido impactos 
negativos importantes na saúde humana, no 
ambiente, no património cultural e nas 
actividades económicas, nos casos em que 
continue a existir uma probabilidade 
significativa de inundações semelhantes 
voltarem a ocorrer no futuro, incluindo a 
amplitude das inundações, a sensibilidade à 
mudança, especialmente a subsidência,
uma avaliação dos impactos negativos que 
causaram 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

Reposição da alteração da primeira leitura (alteração 34). As zonas 
subdesenvolvidas que podem inundar naturalmente (por exemplo, as planícies 
aluviais) desempenham uma função valiosa de retenção das águas e devem ser 
tomadas em consideração no processo de planeamento da presente directiva. A 
subsidência tem de ser tida em conta, visto que agrava o risco de inundação. 
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 38
Artigo 4, nº 2, alínea d bis) (nova)

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

Or. en

Justificação

Reposição da alteração da primeira leitura (alteração 36). Com o aumento dos níveis 
de inundação, os diques, barragens e outras infra-estruturas tradicionais não 
oferecem protecção contra as inundações e representam um risco ainda maior por 
poderem ceder. Por conseguinte, a eficácia das actuais infra-estruturas deve ser 
avaliada de maneira global, incluindo os custos em termos ambientais e de recursos.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 39
Artigo 6, nº 4, alínea c bis) (nova)

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

Or. en

Justificação

Reposição da alteração da primeira leitura (alteração 156). 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. 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 Edite Estrela, Karin Scheele e Christa Prets

Alteração 40
Artigo 6, nº 5, alínea b bis) (nova)

b bis) Património cultural classificado;

Or. en

Justificação

As cartas de riscos de inundações também devem conter informações sobre o 
património cultural, incluindo o arqueológico, com vista a proteger melhor esse 
património dos efeitos das catástrofes naturais. 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 41
Artigo 6, nº 5, alínea c)

c) Instalações, referidas no Anexo I da 
Directiva 96/61/CE do Conselho, 
de 24 de Setembro de 1996, relativa à 
prevenção e controlo integrados da poluição, 
que possam causar poluição acidental em 
caso de inundações, e zonas protegidas 
identificadas no Anexo IV 1) i), iii) e v) da 
Directiva 2000/60/CE potencialmente 
afectadas;

c) Instalações, referidas no Anexo I da 
Directiva 96/61/CE do Conselho, 
de 24 de Setembro de 1996, relativa à 
prevenção e controlo integrados da poluição, 
que possam causar poluição acidental em 
caso de inundações, e zonas protegidas 
identificadas no Anexo IV 1) da 
Directiva 2000/60/CE potencialmente 
afectadas;

Or. en

Justificação

Reposição da alteração da primeira leitura (alteração 49). O registo das zonas 
protegidas previsto no artigo 6º da Directiva 2000/60/CE deve também incluir as 
zonas sensíveis em termos de nutrientes e as zonas designadas para a protecção de 
espécies aquáticas de interesse económico. Em conformidade com o disposto no 
artigo 10º da Directiva 2000/60/CE, os Estados-Membros deverão adoptar uma 
abordagem combinada relativamente às emissões de fontes tópicas e difusas.
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Alteração apresentada por Jill Evans

Alteração 42
Artigo 6, nº 5, alínea d)

d) Outras informações que os Estados-
Membros considerem úteis, como a 
indicação das zonas onde podem ocorrer 
inundações que arrastem um elevado volume 
de sedimentos e detritos.

d) Informações sobre outras potenciais
fontes pontuais ou difusas de poluição, 
quando disponíveis, e outras informações 
que os Estados-Membros considerem úteis, 
como a indicação das zonas onde podem 
ocorrer inundações que arrastem um elevado 
volume de sedimentos e detritos.

Or. en

Justificação

As fontes pontuais não abrangidas pela directiva relativa à prevenção e controlo 
integrados da poluição ou as potenciais fontes difusas de poluição devem ser 
excluídas, se houver informações disponíveis nos Estados-Membros.

Alteração apresentada por Jill Evans

Alteração 43
Artigo 6, nº 6

6. Os Estados-Membros podem decidir que,
para as zonas costeiras com um nível 
adequado de protecção, a elaboração de 
cartas de zonas inundáveis se limite às 
zonas a que respeite o cenário referido na 
alínea a) do n.º 3.

Suprimido

Or. en

Justificação

Limitar o âmbito das cartas de zonas inundáveis apenas aos fenómenos de 
inundações extremas não oferecerá protecção adequada aos cidadãos, à economia e 
aos bens, em conformidade com o disposto na presente directiva. Estando as zonas 
costeiras especialmente expostas aos prováveis efeitos das alterações climáticas, 
devem ser elaboradas cartas de riscos de inundações para todos os cenários.
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Alteração apresentada por Jill Evans

Alteração 44
Artigo 6, nº 7

7. Os Estados-Membros podem decidir que, 
para as zonas onde as inundações provêm 
de águas subterrâneas, a elaboração de 
cartas de zonas inundáveis se limite às 
zonas a que respeite o cenário referido na 
alínea a) do n.º 3.

Suprimido

Or. en

Justificação

Limitar o âmbito das cartas de zonas inundáveis apenas aos fenómenos de 
inundações extremas não oferecerá protecção adequada aos cidadãos, à economia e 
aos bens, em conformidade com o disposto na presente directiva. As inundações 
causadas por fontes de águas subterrâneas estão a aumentar, em frequência e 
intensidade, e, a fim de proteger os cidadãos, a economia e os bens, devem ser 
elaboradas cartas de riscos de inundações para todos os cenários.

Alteração apresentada por Jill Evans

Alteração 45
Artigo 7, nº 1

1. Com base nas cartas referidas no 
artigo 6.º, os Estados-Membros devem 
elaborar, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do 
presente artigo, planos de gestão dos riscos 
de inundações coordenados a nível da região 
hidrográfica ou da unidade de gestão a que 
se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º 
para as zonas identificadas nos termos do 
n.º 1 do artigo 5.º e as zonas abrangidas pela
alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º.

1. Com base nas cartas referidas no artigo 
6.º, os Estados-Membros devem elaborar e 
implementar, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do 
presente artigo, planos de gestão dos riscos 
de inundações coordenados a nível da região 
hidrográfica ou da unidade de gestão a que 
se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º 
para as zonas identificadas nos termos do n.º 
1 do artigo 5.º e as zonas abrangidas pela 
alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º.

Or. en

Justificação

Reintroduz a formulação original da Comissão para clarificar que existe a obrigação 
não só de elaborar os planos, mas também de os implementar.
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 46
Artigo 7, nº 2

2. Os Estados-Membros estabelecem 
objectivos adequados para a gestão dos 
riscos de inundações para as zonas 
identificadas nos termos do n.º 1 do 
artigo 5.º e as zonas abrangidas pela 
alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º, 
concentrando esforços na redução das 
potenciais consequências prejudiciais das 
inundações para a saúde humana, o 
ambiente, o património cultural e as 
actividades económicas, e, se forem 
consideradas adequadas, em iniciativas não 
estruturais e/ou na redução da probabilidade 
de inundações.

2. Os Estados-Membros estabelecem 
objectivos adequados para a gestão dos 
riscos de inundações para as zonas 
identificadas nos termos do n.º 1 do artigo 
5.º e as zonas abrangidas pela alínea b) do 
n.º 1 do artigo 13.º, concentrando esforços 
na redução das potenciais consequências 
prejudiciais das inundações para a saúde 
humana, o ambiente, o património cultural e 
as actividades económicas, e em iniciativas 
não estruturais e/ou na redução da 
probabilidade de inundações. As utilizações 
humanas das planícies aluviais devem ser 
adaptadas aos riscos de inundação 
identificados.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração da primeira leitura. É necessário que o paradigma
tradicional, de curto prazo, de protecções artificiais contra as inundações, que muitas 
vezes não cumprem a sua função, dê lugar a uma gestão integrada e abrangente do 
risco de inundação, realizada ao nível das bacias hidrográficas, que atribua uma 
importância acrescida às medidas não estruturais e relacionadas com a natureza. A 
gestão sustentável do risco de inundação trata as causas das inundações e os seus 
efeitos devastadores, e não apenas os sintomas.

Alteração apresentada por Jill Evans

Alteração 47
Artigo 7, nº 3, parágrafos 1 e 2

3. Os planos de gestão dos riscos de 
inundações devem incluir medidas 
destinadas a alcançar os objectivos 
estabelecidos nos termos do n.º 2 e os 
elementos previstos na parte A do Anexo.

3. Os planos de gestão dos riscos de 
inundações devem incluir medidas que 
alcancem os objectivos estabelecidos nos 
termos do n.º 2 e os elementos previstos na 
parte A do Anexo.

Os planos de gestão dos riscos de Os planos de gestão dos riscos de 
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inundações devem ter em conta aspectos 
relevantes como os custos e benefícios, a 
amplitude das inundações, as vias de 
evacuação das águas e as zonas com 
potencialidades de retenção de águas das 
cheias, os objectivos ambientais do 
artigo 4.º da Directiva 2000/60/CE, a gestão 
dos solos e das águas, o ordenamento do 
território, a afectação dos solos, a 
conservação da natureza, a navegação e as 
infra-estruturas portuárias.

inundações devem ter em conta aspectos 
relevantes como os custos e benefícios, a 
amplitude das inundações, o papel das 
planícies aluviais como zonas de 
retenção/tampão natural das inundações e 
as vias de evacuação das águas presentes ou 
futuras, os objectivos ambientais dos artigos 
1º e 4º da Directiva 2000/60/CE, os 
objectivos da Directiva 79/409/CEE do 
Conselho, de 2 de Abril de 1979, relativa à 
conservação das aves selvagens1 e da 
Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de 
Maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora 
selvagens2, a gestão dos solos e das águas, o 
ordenamento do território, a afectação dos 
solos, a conservação da natureza, a 
navegação e as infra-estruturas portuárias.
1 JO L 103 de 25.4.1979, p. 1. Directiva com a 
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento 
(CE) nº 807/2003 (JO L 122 de 16.5.2003, p. 36).
2 JO L 206 de 22.7.1992, p. 7. Directiva com a 
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento 
(CE) nº 1882/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (JO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

Or. en

Justificação

As disposições do artigo 1º da Directiva-Quadro "Água" e os objectivos das 
directivas "Aves selvagens" e "Habitats" também são relevantes.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 48
Artigo 7, nº 3, parágrafo 1

3. Os planos de gestão dos riscos de 
inundações devem incluir medidas 
destinadas a alcançar os objectivos
estabelecidos nos termos do n.º 2 e os 
elementos previstos na parte A do Anexo.

3. Os planos de gestão dos riscos de 
inundações devem alcançar os níveis de 
protecção estabelecidos nos termos do n.º 2 
e incluir medidas que funcionem com 
processos naturais, tais como a 
manutenção e/ou restauração de planícies 
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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

Reposição da alteração da primeira leitura (antiga alteração 57). Ver justificação do 
artigo 7º, nº 2 (Lienemann).

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 49
Artigo 7, nº 3, parágrafo 2

Os planos de gestão dos riscos de 
inundações devem ter em conta aspectos 
relevantes como os custos e benefícios, a 
amplitude das inundações, as vias de 
evacuação das águas e as zonas com 
potencialidades de retenção de águas das 
cheias, os objectivos ambientais do 
artigo 4.º da Directiva 2000/60/CE, a gestão 
dos solos e das águas, o ordenamento do 
território, a afectação dos solos, a 
conservação da natureza, a navegação e as 
infra-estruturas portuárias.

Os planos de gestão dos riscos de 
inundações devem ter em conta aspectos 
relevantes como os custos e benefícios, a 
amplitude das inundações, o papel das 
planícies aluviais como zonas de 
retenção/tampão natural das inundações e 
as vias de evacuação das águas presentes ou 
futuras, os objectivos dos artigos 1º e 4º da 
Directiva 2000/60/CE, os objectivos da 
Directiva 79/409/CEE do Conselho, de 2 de 
Abril de 1979, relativa à conservação das 
aves selvagens1 e da Directiva 92/43/CEE 
do Conselho, de 21 de Maio de 1992, 
relativa à preservação dos habitats naturais 
e da fauna e da flora selvagens2, a gestão 
dos solos e das águas, o ordenamento do 
território, a afectação dos solos, a 
conservação da natureza, a navegação e as 
infra-estruturas portuárias.
1 JO L 103 de 25.4.1979, p. 1. Directiva com a 
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento 
(CE) nº 807/2003 (JO L 122 de 16.5.2003, p. 36).
2 JO L 206 de 22.7.1992, p. 7. Directiva com a 
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento 
(CE) nº 1882/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho (JO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

Or. en
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Justificação

Reposição da alteração da primeira leitura (alterações 53 e 54). As zonas 
subdesenvolvidas que podem inundar naturalmente (por exemplo, as planícies 
aluviais) desempenham uma função valiosa de retenção das águas. Se não forem 
consideradas nos 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. As disposições do artigo 1º da Directiva-Quadro "Água" e os objectivos das 
directivas "Aves selvagens" e "Habitats" também são relevantes.

Alteração apresentada por Edite Estrela

Alteração 50
Artigo 7, nº 3, parágrafo 3

Os planos de gestão dos riscos de 
inundações abrangem todos os aspectos da 
gestão dos riscos de cheia e inundações 
provocadas pelo mar, centrando-se na 
prevenção, protecção e preparação, 
incluindo sistemas de previsão e de alerta 
precoce, tendo em conta as características de 
cada bacia ou sub-bacia hidrográfica. Os 
planos de gestão dos riscos de inundações 
podem também incluir a inundação 
controlada de determinadas zonas em caso 
de cheia.

Os planos de gestão dos riscos de 
inundações abrangem todos os aspectos da 
gestão dos riscos de cheia e inundações 
provocadas pelo mar, centrando-se na 
prevenção, protecção, preparação e resposta 
de emergência, incluindo sistemas de 
previsão e de alerta precoce, tendo em conta 
as características de cada bacia ou sub-bacia 
hidrográfica. Os planos de gestão dos riscos 
de inundações podem também incluir a 
inundação controlada de determinadas zonas 
em caso de cheia.

Or. pt

Justificação

O plano de gestão de riscos de inundação deverá também contemplar medidas sobre 
a implementação de planos resposta de emergência adequados, em coordenação com 
a protecção civil.
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 51
Artigo 7, nº 3 bis (novo)

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 
viabilidade a longo prazo do seu serviço aos 
cidadãos e às empresas, tendo em conta o 
princípio da recuperação de custos, 
incluindo os custos ambientais e os custos 
em recursos.

Or. en

Justificação

Reposição da alteração da primeira leitura (alteração 60). Com o aumento dos níveis 
de inundação, as infra-estruturas tradicionais não oferecem protecção contra as 
inundações e representam um risco ainda maior por poderem ceder. Por conseguinte, 
a eficácia das actuais infra-estruturas deve ser avaliada de maneira global, incluindo 
os custos em termos ambientais e de recursos. Além disso, as novas medidas de 
gestão das inundações, para proporcionarem benefícios à sociedade, devem estar 
sujeitas a uma sólida avaliação económica, que deve incluir também os custos 
ambientais e os custos em recursos.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 52
Artigo 7, nº 4

4. Os planos de gestão dos riscos de 
inundações estabelecidos nos 
Estados-Membros não podem incluir 
medidas que, pela sua amplitude e impacto, 
aumentem significativamente os riscos de 
inundações, a montante ou a jusante, noutros 
países da mesma bacia ou sub-bacia 
hidrográfica, salvo se essas medidas tiverem 
sido coordenadas e se os Estados-Membros 
envolvidos tiverem acordado uma solução 
nos termos do artigo 8.º.

4. Em consonância com o princípio da 
solidariedade, os planos de gestão dos 
riscos de inundações devem ter em conta, 
sempre que necessário, as medidas 
adoptadas nas regiões situadas a montante 
ou a jusante. Os planos de gestão dos riscos 
de inundações estabelecidos nos 
Estados-Membros não podem incluir 
medidas que, pela sua amplitude e impacto, 
aumentem significativamente os riscos de 
inundações, a montante ou a jusante, noutros 
países da mesma bacia ou sub-bacia 
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hidrográfica, salvo se essas medidas tiverem 
sido coordenadas e se os Estados-Membros 
envolvidos tiverem acordado uma solução 
nos termos do artigo 8.º.

Or. nl

Justificação

A presente alteração visa conferir maior relevância ao princípio da solidariedade, de 
acordo com a alteração 61, aprovada em primeira leitura. Está relacionada com a 
alteração 1 ao considerando 14, apresentada pelo autor.

Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 53
Artigo 8, nº 1

1. No caso das regiões hidrográficas ou 
unidades de gestão a que se refere a alínea b) 
do n.º 2 do artigo 3.º inteiramente situadas 
no seu território, os Estados-Membros 
devem assegurar que seja elaborado um 
único plano de gestão dos riscos de 
inundações ou um conjunto de planos de 
gestão dos riscos de inundações coordenado 
a nível da região hidrográfica. 

1. No caso das regiões hidrográficas ou 
unidades de gestão a que se refere a alínea b) 
do n.º 2 do artigo 3.º inteiramente situadas 
no seu território, os Estados-Membros 
devem assegurar que seja elaborado um 
único plano de gestão dos riscos de 
inundações ou um conjunto de planos de 
gestão dos riscos de inundações coordenado 
a nível da região hidrográfica. Nesse 
contexto, na aplicação dos artigos 4º, 5º, 6º 
e 7º, os Estados-Membros podem utilizar 
planos e instrumentos existentes, desde que 
os mesmos ofereçam uma protecção 
comparável contra inundações.

Or. nl

Justificação

A presente alteração evita a adopção de medidas suplementares desnecessárias nos 
Estados-Membros que já estabeleceram planos e adoptaram medidas por sua 
iniciativa. Liga-se à posição comum, designadamente ao considerando 21.
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Alteração apresentada por Dorette Corbey

Alteração 54
Artigo 8, nº 2

2. Quando as regiões hidrográficas 
internacionais ou as unidades de gestão a 
que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º 
estiverem inteiramente situadas na 
Comunidade, os Estados-Membros devem 
assegurar a coordenação, com vista a 
elaborar um plano internacional único de 
gestão dos riscos de inundações ou um 
conjunto de planos de gestão dos riscos de 
inundações coordenado a nível da região 
hidrográfica internacional. Caso esses planos 
não existam, os Estados-Membros devem 
elaborar planos de gestão dos riscos de 
inundações que abranjam pelo menos as 
partes da região hidrográfica internacional 
situadas no seu território, coordenados, na 
medida do possível, a nível da região 
hidrográfica internacional. 

2. Quando as regiões hidrográficas 
internacionais ou as unidades de gestão a 
que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º 
estiverem inteiramente situadas na 
Comunidade, os Estados-Membros devem 
assegurar a coordenação, com vista a 
elaborar um plano internacional único de 
gestão dos riscos de inundações ou um 
conjunto de planos de gestão dos riscos de 
inundações coordenado a nível da região 
hidrográfica internacional. Caso esses planos 
não existam, os Estados-Membros devem 
elaborar planos de gestão dos riscos de 
inundações que abranjam pelo menos as 
partes da região hidrográfica internacional 
situadas no seu território, coordenados, na 
medida do possível, a nível da região 
hidrográfica internacional. Os 
Estados-Membros renunciam a medidas ou 
acções susceptíveis de aumentar o risco de 
inundação em regiões situadas a montante 
ou a jusante, salvo no caso de aquelas 
fazerem parte de um plano comum 
destinado a reduzir os riscos de 
inundações.

Or. nl

Justificação

A presente alteração liga-se à posição comum.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 55
Capítulo V, Título

Coordenação com a Directiva 2000/60/CE, 
informação e consulta do público

Coordenação com a Directiva 2000/60/CE, 
participação e consulta do público
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Or. en

Justificação

A participação activa de todas as partes interessadas relevantes deve ser um 
elemento decisivo para a gestão do risco de inundação, pois permite a integração e a 
apreciação dos pontos de vista, necessidades e interesses dos utilizadores da água e 
das pessoas afectadas pelas inundações. A informação não basta.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 56
Artigo 9, nº 1

1) A elaboração das primeiras cartas de 
zonas inundáveis e das primeiras cartas de 
riscos de inundações e os seus subsequentes 
reexames, previstos nos artigos 6.º e 14.º da 
presente directiva, devem ser efectuados por 
forma a que a informação neles contida seja 
coerente com a informação relevante 
apresentada nos termos da 
Directiva 2000/60/CE. Se tal for 
considerado adequado, podem ainda ser
coordenados e integrados nas análises 
previstas no n.º 2 do artigo 5.º da 
Directiva 2000/60/CE.

1) A elaboração das primeiras cartas de 
zonas inundáveis e das primeiras cartas de 
riscos de inundações e os seus subsequentes 
reexames, previstos nos artigos 6.º e 14.º da 
presente directiva, devem ser efectuados por 
forma a que a informação neles contida seja 
coerente com a informação relevante 
apresentada nos termos da 
Directiva 2000/60/CE. Serão ainda 
coordenados e poderão ser integrados nas 
análises previstas no n.º 2 do artigo 5.º da 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

A elaboração das primeiras cartas de zonas inundáveis e das primeiras cartas de 
riscos de inundações e os seus subsequentes reexames, previstos nos artigos 6.º e 14.º 
da presente directiva, serão efectuados por forma a que a informação neles contida 
seja coerente com a informação relevante apresentada nos termos da Directiva 
2000/60/CE.
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 57
Artigo 9, nº 2

2) A elaboração dos primeiros planos de 
gestão dos riscos de inundações e os seus 
subsequentes reexames, previstos nos 
artigos 7.º e 14.º da presente directiva, são 
efectuados, se tal for considerado 
adequado, em coordenação com as 
avaliações dos planos de gestão das bacias 
hidrográficas previstos no n.º 7 do 
artigo 13.º da Directiva 2000/60/CE, e 
podem ser integrados nessas avaliações.

2) A elaboração dos primeiros planos de 
gestão dos riscos de inundações e os seus 
subsequentes reexames, previstos nos 
artigos 7.º e 14.º da presente directiva, são 
efectuados em coordenação com as 
avaliações dos planos de gestão das bacias 
hidrográficas previstos no n.º 7 do 
artigo 13.º da Directiva 2000/60/CE, e 
podem ser integrados nessas avaliações.

Or. en

Justificação

A elaboração de planos de gestão das bacias hidrográficas, nos termos da Directiva 
2000/60/CE, e de planos de gestão dos riscos de inundações, nos termos da presente 
directiva, são elementos da gestão integrada das bacias hidrográficas. Por 
conseguinte, os dois processos devem explorar o potencial mútuo para obter 
sinergias e benefícios comuns. A forma mais rentável e sustentável de elaborar 
medidas de gestão dos riscos de inundações é integrar os dois processos de 
planificação e comunicação, com vista a evitar o desperdício de recursos 
administrativos e públicos.

Alteração apresentada por Jill Evans

Alteração 58
Artigo 9, nº 2)

2) A elaboração dos primeiros planos de 
gestão dos riscos de inundações e os seus 
subsequentes reexames, previstos nos 
artigos 7.º e 14.º da presente directiva, são 
efectuados, se tal for considerado 
adequado, em coordenação com as 
avaliações dos planos de gestão das bacias 
hidrográficas previstos no n.º 7 do 
artigo 13.º da Directiva 2000/60/CE, e 
podem ser integrados nessas avaliações.

2) A elaboração dos primeiros planos de 
gestão dos riscos de inundações e os seus 
subsequentes reexames, previstos nos 
artigos 7.º e 14.º da presente directiva, são 
efectuados em coordenação com as 
avaliações dos planos de gestão das bacias 
hidrográficas previstos no n.º 7 do 
artigo 13.º da Directiva 2000/60/CE, e 
podem ser integrados nessas avaliações.

Or. en
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 59
Artigo 9, nº 3)

3) A participação activa de todas as partes 
interessadas prevista no artigo 10.º da 
presente directiva é coordenada, se 
adequado, com a participação activa das 
partes interessadas prevista no artigo 14.º da 
Directiva 2000/60/CE.

3) A participação activa de todas as partes 
interessadas prevista no artigo 10.º da 
presente directiva é coordenada com a 
participação activa das partes interessadas 
prevista no artigo 14.º da 
Directiva 2000/60/CE.

Or. en

Justificação

A elaboração de planos de gestão das bacias hidrográficas, nos termos da Directiva 
2000/60/CE, e de planos de gestão dos riscos de inundações, nos termos da presente 
directiva, são elementos da gestão integrada das bacias hidrográficas. Por 
conseguinte, os dois processos devem explorar o potencial mútuo para obter 
sinergias e benefícios comuns. A forma mais rentável e sustentável de elaborar 
medidas de gestão dos riscos de inundações é integrar os dois processos de 
planificação e comunicação, com vista a evitar o desperdício de recursos 
administrativos e públicos, incluindo exigências de participação do público.

Alteração apresentada por Péter Olajos

Alteração 60
Artigo 10, nº 2

2. Os Estados-Membros devem encorajar a 
participação activa das partes interessadas na 
elaboração, no reexame e na actualização 
dos planos de gestão dos riscos de 
inundações previstos no Capítulo IV.

2. Os Estados-Membros devem assegurar a 
participação activa das partes interessadas na 
elaboração, no reexame e na actualização 
dos planos de gestão dos riscos de 
inundações previstos no Capítulo IV.

Or. en

Justificação

A participação activa de todas as partes interessadas relevantes deve ser um 
elemento decisivo para a gestão do risco de inundação, pois permite a integração e a 
apreciação dos pontos de vista, necessidades e interesses dos utilizadores da água e 
das pessoas afectadas pelas inundações. A informação não basta.
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 61
Anexo, parte A, secção I, nº 4 bis (novo)

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

Or. en

Justificação

Reposição da alteração da primeira leitura (alteração 37). Ver justificação do artigo 
7º, nº 2 (Lienemann).
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Alteração apresentada por Jill Evans

Alteração 62
Anexo, parte A, secção I, nº 4 bis (novo) 

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

Or. en

Justificação

Os planos de gestão do risco de inundação devem avaliar e dar prioridade às 
medidas em função dos seus efeitos ambientais.


