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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à avaliação 
e gestão das inundações
(COM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0015)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0020/2006),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e da 
Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

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

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Título

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à avaliação 
e gestão das inundações

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à avaliação 
e gestão dos riscos de inundação
(A presente alteração aplica-se ao 
conjunto deste texto legislativo; a 
aprovação da presente alteração requer a 
necessidade de adaptações técnicas em 
todo o texto.)

  
1 Ainda não publicada em JO.
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Justificação

O texto legislativo ocupa-se essencialmente dos riscos, e não de casos concretos de 
inundação.

Alteração 2
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 podem provocar a perda 
de vidas e a deslocação de populações,
causar danos ao ambiente, comprometer 
gravemente o desenvolvimento económico 
e minar as actividades económicas da 
Comunidade.

Justificação

Em conformidade com o artigo 1º da proposta da Comissão (disposições gerais), cabe 
também aqui fazer referência ao domínio do ambiente. 

Alteração 3
Considerando 3

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

(3) É possível e desejável reduzir o risco 
(supressão) 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.

Alteração 4
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) Os cientistas referem de forma 
unânime que a frequência das
precipitações extremas tem aumentado 
nos últimos anos.
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Alteração 5
Considerando 3 ter (novo)

(3 ter) O Conselho (Ambiente) 
reconheceu nas suas conclusões de 14 de 
Outubro de 2004 que "a actividade 
humana contribui para um aumento da 
probabilidade de ocorrência de 
inundações (extremas) e das suas 
repercussões negativas [e que] as 
alterações climáticas provocarão também 
um acréscimo inundações”. Dado que, em 
conformidade com o princípio do
desenvolvimento sustentável, nos termos 
do artigo 37º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, todas 
as políticas de União devem integrar um 
elevado nível de protecção do ambiente, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
adoptar medidas destinadas a melhorar a 
prevenção contra inundações, a protecção 
contra os riscos de inundação e a 
limitação dos respectivos danos.        

Justificação

Tal como o Conselho apurou nas suas conclusões de 14 de Outubro de 2004, existe uma 
articulação entre alterações climáticas e o aumento da frequência de inundações. Uma vez 
que este dado é incontroverso, impõe-se a tomada de medidas destinadas a limitar o impacto 
das inundações.

Alteração 6
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, 

(4) Até à data não existe ao nível europeu 
um instrumento jurídico de protecção 
contra o risco de inundação. 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 
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que também não tem em conta os futuros 
riscos causados pelas alterações climáticas.

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.

Alteração 7
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 ou de porção de uma 
região hidrográfica internacional 
localizada no território do respectivo 
Estado-Membro, a fim de determinar em 
cada caso o risco de inundação e de avaliar 
a necessidade de medidas suplementares.

Justificação

Uma parte da presente alteração aplica-se apenas à versão alemã.

Alteração 8
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) Face às possibilidades existentes 
de acordo com o princípio de 
subsidiariedade, deveria ser garantido aos 
Estados-Membros um elevado nível de 
flexibilidade a nível local e regional, em 
particular no que diz respeito à 
organização e à responsabilidade das 
autoridades, aos planos de gestão em caso 
de inundação e aos mapas de risco, ao 
nível de protecção, assim como às 
medidas e aos calendários visando a 
realização dos objectivos estabelecidos.  
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Justificação

Ver as conclusões do Conselho (Ambiente) de 14 de Outubro de 2004.

Alteração 9
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, topográficas 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.

Alteração 10
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 

Suprimido
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“bom estado” e de “não deterioração”.

Justificação

O princípio aqui referido não é aplicável à gestão das inundações, pelo que esta indicação 
não é pertinente. 

Alteração 11
Considerando 17

(17) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, em especial, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Procura, nomeadamente, 
promover a integração nas políticas 
comunitárias de um elevado nível de 
protecção ambiental em conformidade com 
o princípio do desenvolvimento sustentável 
consagrado no artigo 37º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia.

Suprimido

Justificação

Ver considerando 3 ter (novo).

Alteração 12
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 

(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 
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necessário para atingir esses objectivos, necessário para atingir esses objectivos. Na 
primeira etapa que se prolonga até à data 
referida no nº 2 do artigo 6º, os Estados-
Membros também podem recorrer  aos 
planos de gestão aos seus planos 
existentes, se estes preencherem os 
critérios mínimos estabelecidos no artigo 
4º.    

Justificação

Na acepção da subsidiariedade, considera-se conforme com a presente directiva os trabalhos 
desenvolvidos pelos Estados-Membros até à primeira revisão da avaliação preliminar do 
risco de inundação, desde que esses trabalhos preencham os critérios mínimos. 

Alteração 13
Considerando 18 bis (novo)

(18 bis) As disposições do Protocolo (nº 
30) anexo ao Tratado que institui a 
Comunidade Europeia relativo à 
aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade 
foram amplamente tomadas em 
consideração na elaboração da presente 
directiva. 

Alteração 14
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 visa estabelecer um 
quadro para a avaliação e a gestão dos 
riscos para a saúde humana, o ambiente e a 
actividade económica associados às 
inundações na Comunidade.

Alteração 15
Artigo 2, n° 2



PE 370.124v03-00 12/23 PR\605639PT.doc

PT

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 humana, o 
ambiente e a actividade económica 
associados a uma tal inundação.

Justificação

O aditamento dos termos “dessa gravidade” contribui para gerar falta de clareza linguística.

Alteração 16
Artigo 3, parágrafo 1 bis (novo)

Se os Estados-Membros nomearem uma 
outra autoridade competente para dar 
aplicação à presente directiva, serão 
aplicáveis as disposições previstas nos nºs 
6, 8 e 9 do artigo 3º da Directiva 
2000/60/CE. 

Justificação

Cabe aqui garantir uma certa flexibilidade dos Estados-Membros. 

Alteração 17
Artigo 4, nº 1

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

1. Para cada região hidrográfica ou porção 
de uma região hidrográfica internacional 
localizada no seu território, os 
Estados-Membros efectuarão uma 
avaliação preliminar dos riscos de 
inundação em conformidade com o n.º 2. 
Para o efeito, basear-se-ão nos 
conhecimentos existentes e recorrerão aos 
estudos já disponíveis.
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Justificação

Os Estados-Membros que já realizaram trabalhos neste domínio devem ter a possibilidade de 
os utilizar. 

Alteração 18
Artigo 4, nº 2, alínea b)

b) uma descrição das inundações ocorridas 
no passado;

b) uma descrição das inundações ocorridas
durante os últimos 30 anos;

Justificação

Os cientistas estão de acordo quanto ao facto de a dimensão e a frequência das inundações 
tenderem a aumentar. Por isso, a descrição das inundações ocorridas há mais de 30 anos 
não acrescenta qualquer valor.

Alteração 19
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;

Suprimido

Justificação

Este critério é demasiado científico para uma avaliação preliminar; deve apenas ser referido
aquando da elaboração dos planos de gestão dos riscos de inundação. 

Alteração 20
Artigo 4, nº 2, alínea d)

d) uma descrição dos planos de 
desenvolvimento que possam implicar uma 

Suprimido
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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;

Justificação

Este critério é demasiado científico para uma avaliação preliminar; deve apenas ser referido
aquando da elaboração dos planos de gestão dos riscos de inundação. 

Alteração 21
Artigo 4, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os Estados-Membros podem 
decidir, para cada bacia hidrográfica, 
sub-bacia  hidrográfica e zonas costeiras, 
em relação às quais já se possa admitir a 
existência de um risco potencial 
suficiente, prescindir da avaliação 
preliminar, referida no nº 1, dos riscos de 
inundação, desde que:  
a) já sejam disponíveis mapas de risco de 
inundação ou planos de gestão dos riscos 
de inundação dentro do prazo 
estabelecido no nº 1 do artigo 6º;  
b) os Estados-Membros informem a 
Comissão, dentro do prazo estabelecido 
no nº 1 do artigo 6º, de que utilizarão esta 
disposição excepcional;   
c) a revisão da avaliação preliminar dos
riscos de inundação, dos mapas de riscos
de inundação e dos planos de gestão dos 
riscos de inundação, nos termos dos 
capítulos II, III e IV, seja levada a cabo 
dentro dos prazos estabelecidos no nº 2 do 
artigo 2º, no nº 2 do artigo 8º e no nº 2 do 
artigo 10º.   
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Justificação

Ver justificação referente à alteração 15.

Alteração 22
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 bacia hidrográfica, sub-bacia 
hidrográfica ou extensão de linha costeira 
abrangida por uma região hidrográfica ou 
parte dela 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, sub-bacia 
hidrográfica ou extensão de linha costeira
ou parte dela 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 ou extensão de linha costeira
ou parte dela 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 bacia ou sub-bacia hidrográfica 
internacional ou de extensões da linha 
costeira ou parte dela, localizada dentro
de uma região fluvial internacional, será 
coordenada entre os Estados-Membros em 
causa.

Justificação

As consequências para a saúde humana nunca são aceitáveis.
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Alteração 23
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.

Alteração 24
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 ou de porção de 
uma região hidrográfica internacional 
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.

Alteração 25
Artigo 7, nº 2, alínea a)

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

a) inundações de periodicidade provável de
10 em 10 anos;

Justificação

Conceitos como “probabilidade elevada/média” não fazem parte da terminologia relativa à
gestão das águas.
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Alteração 26
Artigo 7, nº 2, alínea b)

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

b) inundações de periodicidade provável de 
100 em 100 anos;

Justificação

Conceitos como “probabilidade elevada/média” não fazem parte da terminologia relativa à
gestão das águas.

Alteração 27
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.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 28
Artigo 9, nº 1 bis (novo)

1 bis. Para a elaboração destes planos, os 
Estados-Membros procederão a 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. Além disso, 
procederão a uma descrição dos planos de 
desenvolvimento que possam implicar 
uma alteração da afectação dos solos ou 
da repartição da população e da 
distribuição das actividades económicas 
de que resulte um aumento dos riscos de 
inundação nessa mesma zona ou em 
regiões situadas a montante ou a jusante. 
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Alteração 29
Artigo 9, nº 1 ter (novo)

1 ter. Se já forem disponíveis mapas ou 
planos relativos a uma região 
hidrográfica ou a parte dela que 
preencham os requisitos da presente 
directiva, os Estados-Membros poderão 
utilizar esses mapas ou planos para os 
objectivos da presente directiva. Não fica 
anulada a possibilidade de revisão ou de 
actualização.

Justificação

Os Estados-Membros que já realizaram trabalhos neste domínio devem ter a possibilidade de 
os utilizar. 

Alteração 30
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. As medidas de gestão do risco de 
inundação adoptadas num Estado-Membro 
ou as actividades levadas a cabo com 
outro objectivo não devem aumentar o 
risco de inundação em todos os países a 
montante ou a jusante.

Justificação

Não basta fazer aqui apenas referência aos países vizinhos, mas devem ser tomados em 
consideração todos os efeitos, tanto a montante como a jusante.

Alteração 31
Artigo 12, nº 2 bis (novo)
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2 bis. Os Estados-Membros assegurarão 
que os requisitos previstos na presente 
directiva sejam coordenados para a 
totalidade da região hidrográfica. Para as 
regiões hidrográficas internacionais, os 
Estados-Membros envolvidos assegurarão 
a referida coordenação conjuntamente, 
podendo para o efeito utilizar estruturas 
já existentes decorrentes de acordos 
internacionais.  

Justificação

Adaptação ao disposto no nº 4 do artigo 3º da Directiva-Quadro Água. 

Alteração 32
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, o 
Estado-Membro ou os Estados-Membros
envolvidos esforçar-se-ão por estabelecer 
uma coordenação adequada com os 
estados terceiros em causa, a fim de 
alcançar os objectivos da presente 
directiva em toda a região hidrográfica.

Justificação

Adaptação ao disposto no nº 5 do artigo 3º da Directiva-Quadro Água. 

Alteração 33
Artigo 12, nº 3 bis (novo)

3 bis. Em relação a eventuais problemas 
que tenham impacto sobre a gestão dos 
riscos de inundação num Estado-
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Membro, mas que não possam ser 
tratadas a nível dos Estados-Membros, 
remete-se para o artigo 12º da Directiva 
2000/60/CE . 

Justificação

Adaptação à Directiva-Quadro Água.

Alteração 34
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, em conformidade 
com a Directiva 2003/4/CE relativa ao 
acesso do público às informações sobre o 
ambiente, 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.

Alteração 35
Artigo 18

A Comissão transmitirá ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a implementação da presente directiva, o 
mais tardar, até 22 de Dezembro de 2018 e, 
seguidamente, de seis em seis anos.

A Comissão transmitirá ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a implementação da presente directiva, o 
mais tardar, até 22 de Dezembro de 2018 e, 
seguidamente, de seis em seis anos. Na 
elaboração deste relatório serão tomados 
em consideração os efeitos das alterações 
climáticas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

As inundações são as catástrofes naturais mais frequentes na Europa. As inundações que se 
registaram na Europa nos anos de 2002 e 2005 tiveram consequências devastadoras para a 
maioria das regiões afectadas: vidas humanas que se perderam, pessoas que tiveram de ser
evacuadas, habitações e infra-estruturas que ficaram fortemente danificadas. Registaram-se, 
além disso, danos ambientais em parte a longo prazo e prejuízos económicos incalculáveis. Só 
as precipitações ocorridas em Agosto de 2005 vitimaram mais de 70 pessoas.

É tomado como cientificamente garantido que são vários os factores que decorrem da 
actividade humana que contribuem para reforçar a frequência e a intensidade das fortes 
precipitações:

² a urbanização intensa, sobretudo nas regiões de risco (desenvolvimento de terrenos e de 
vias de circulação urbanas, desvio do curso dos rios, construção irreflectida em terrenos 
destinados à retenção das águas); 

² a desflorestação, nomeadamente o abate autorizado de árvores em vales para edificar
habitações de férias, zonas industriais e centros comerciais nas margens de rios de 
montanha, onde anteriormente existiam florestas;

² a agricultura intensiva, que é objecto de crítica, devido à selagem das camadas 
superficiais do solo, à redução dos terrenos ribeirinhos e de retenção de águas, à 
construção em terrenos de pastagem e ao desenvolvimento de culturas primaveris;

² a erosão dos solos.

A Comissão Europeia apresentou, após as inundações registadas em 2002, um programa de 
acção comunitário relativo às inundações, em cujo quadro cumpria melhorar, nomeadamente, 
a investigação e a informação. Seguiu-se uma comunicação da Comissão relativa à gestão dos 
riscos de inundação (COM(2004) 472), em que se procede a uma análise e são propostas 
acções concertadas. Uma destas medidas constitui a presente proposta de directiva que, no 
essencial, visa reduzir e controlar os riscos para a saúde humana, o ambiente, as infra-
estruturas e a economia associados às inundações.

O relator saúda a iniciativa da Comissão. Face ao crescente risco de danos associados às 
inundações, o relator considera essencial elaborar um quadro de regulamentação europeia. O 
relator chama igualmente a atenção para o facto de que, face à circunstância de a grande 
maioria das regiões hidrográficas europeias estar dividida entre dois ou mais Estados (ver 
ilustração na página que se segue), uma concepção estritamente nacional não é suficiente para 
uma gestão do risco das inundações.

Este quadro de regulamentação europeia deveria, na opinião do relator, ser elaborado tendo 
escrupulosamente em conta o princípio de subsidiariedade. Numerosas decisões importantes, 
como por exemplo o nível de protecção e a selecção das medidas de protecção, podem e 
devem ser tomadas pelos próprios Estados-Membros.
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As obrigações decorrentes da presente directiva estão limitadas às seguintes acções: avaliação 
preliminar do risco de inundação, elaboração de mapas de riscos de inundação e elaboração de 
planos com vista à gestão dos riscos de inundação. A avaliação preliminar dos riscos de 
inundação (artigo 4º) garante que as regiões que não enfrentam riscos de inundação sejam 
excluídas e, deste modo, se possa economizar custos, por exemplo, ao nível do mapeamento.

Além disso, na aplicação da directiva, os Estados-Membros devem ter de suportar um ónus 
administrativo e técnico tão reduzido quanto possível. Um dos aspectos mais importantes 
constitui a garantia de protecção dos direitos adquiridos, ou seja, dar aos Estados-Membros 
a possibilidade de recorrer ao trabalho realizado no âmbito da protecção contra as inundações. 
Cabe igualmente garantir uma ampla conformidade com a Directiva-Quadro Água 
(2000/60/CE), já que os seus objectivos se completam.

O relator propõe que o princípio da protecção dos direitos adquiridos seja explicitamente 
referido neste texto legislativo. É favorável a que a avaliação preliminar seja limitada a alguns 
elementos-chave. Na etapa presente, não se deve tratar de submeter o risco de inundação a 
uma avaliação altamente científica. Deveria bastar estudar as inundações ocorridas durante os 
últimos 30 anos.

Por fim, o relator desejaria atribuir à Comissão – tal como é o caso na Directiva-Quadro Água 
– um papel de intermediação na resolução de conflitos entre Estados-Membros. Outras 
alterações visam conferir aos Estados-Membros mais flexibilidade ou visam um propósito de 
clarificação linguística. 
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