
PA\605043PT.doc PE 370.110v02-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Desenvolvimento Regional

PROVISÓRIO
2006/0005(COD)

7.3.2006

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Desenvolvimento Regional

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

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))

Relatora de parecer: Jillian Evans



PE 370.110v02-00 2/14 PA\605043PT.doc

PT

PA_Leg



PA\605043PT.doc 3/14 PE 370.110v02-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALTERAÇÕES

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

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 2

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

(2) As inundações são um fenómeno natural 
que não pode ser evitado. No entanto, a 
redução acentuada da capacidade natural 
das bacias hidrográficas para a retenção 
das inundações, a má gestão das 
actividades humanas (como o aumento das 
aglomerações humanas e dos bens 
económicos nas planícies aluviais) e o 
aquecimento global contribuem
actualmente para um aumento da 
probabilidade e dos efeitos prejudiciais das 
inundações.
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Alteração 2
Considerando 2 bis (novo)

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

Alteração 3
Considerando 3

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

(3) É possível e desejável reduzir o risco de 
danos para a saúde humana, o ambiente e as 
infra-estruturas associado às inundações; 
contudo, para serem eficazes, as medidas de 
redução deste risco devem ser coordenadas à 
escala das bacias hidrográficas e devem 
atribuir uma importância acrescida às 
medidas relacionadas com a natureza a fim 
de promover a transição do paradigma 
tradicional de curto prazo "construir para 
proteger" para uma gestão das inundações 
ecologicamente sustentável.

Alteração 4
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) A proposta de gestão integrada das 
bacias hidrográficas deve basear-se (a) na 
"capacidade de carga" do meio específico, 
ou seja, no bom funcionamento a longo 
prazo dos ecossistemas e na manutenção da 
biodiversidade, bem como nos benefícios 
socioeconómicos associados para as 
pessoas, (b) na avaliação conjunta das 
necessidades e expectativas de todas as 
"partes interessadas na água" à escala das 
bacias e (c) nas melhores informações 
possíveis.
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Alteração 5
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) As disposições relativas à gestão 
sustentável do risco de inundações devem 
ser integradas na definição e 
implementação de todas as outras políticas 
relevantes dos Estados-Membros e da 
Comunidade, como a política dos 
transportes por água, a política agrícola, a 
política de coesão, a política de energia e a 
política de investigação.

Alteração 6
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 podem ser considerados não 
significativos, como é o caso das zonas 
pouco povoadas ou despovoadas ou das 
zonas em que a concentração de bens 
económicos ou o valor ecológico são 
limitados. Tais zonas podem, no entanto, 
ser significativas para a mitigação das 
inundações. Deve ser efectuada uma 
avaliação preliminar dos riscos de inundação 
em cada bacia hidrográfica, sub-bacia 
hidrográfica e área costeira associada à 
escala da região hidrográfica a fim de 
determinar em cada caso o risco de 
inundação e o potencial de mitigação das 
inundações e de avaliar a necessidade de 
medidas suplementares.

Alteração 7
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 

(14) A elaboração de planos de gestão de 
bacias hidrográficas no âmbito da Directiva 
2000/60/CE e a elaboração de planos de 
gestão dos riscos de inundação no âmbito da 
presente directiva são duas componentes de 
uma gestão integrada das bacias 
hidrográficas; ambos os processos devem, 
pois, ser plenamente integrados. A fim de 
assegurar uma utilização eficiente e sensata 
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dos recursos, a implementação desta 
directiva deve ser coordenada em estreita 
ligação com a Directiva 2000/60/CE.

dos recursos, a implementação desta 
directiva deve ser imediatamente integrada 
e sincronizada com a implementação da
Directiva 2000/60/CE e deve ser consistente 
com os objectivos desta última.

Alteração 8
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, 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”.

Alteração 9
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.

Para efeitos da presente directiva, os 
Estados-Membros promoverão políticas e 
medidas de gestão sustentável do risco de 
inundações, em conformidade com os 
objectivos estabelecidos nos artigos 1º e 4º 
da Directiva 2000/60/CE, e utilizarão as
disposições previstas nos n.ºs 1, 2, 3 e 6 do 
artigo 3º da Directiva 2000/60/CE.

Os Estados-Membros integrarão 
disposições relativas à gestão sustentável do 
risco de inundações na definição e 
implementação de todas as outras políticas 
relevantes.

Alteração 10
Artigo 4, nº 2, alínea a)

a) um mapa da região hidrográfica incluindo 
as fronteiras das bacias hidrográficas, 

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

sub-bacias hidrográficas e áreas costeiras 
associadas, indicando dados topográficos e a 
afectação dos solos;

Alteração 11
Artigo 4, nº 2, alínea f bis) (nova)

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

Alteração 12
Artigo 5, nº 1, alínea a)

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

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

Alteração 13
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 provoquem o 
aumento dos riscos de inundação.
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Alteração 14
Artigo 7, nº 2, alínea c bis) (nova)

(c bis) áreas de retenção natural das 
inundações e áreas que podem funcionar 
como zonas de retenção/tampão 
imediatamente ou no futuro.

Alteração 15
Artigo 9, nº 1

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

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

Alteração 16
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 prevenção de riscos e 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.

Alteração 17
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 

3. Os planos de gestão dos riscos de 
inundação incluirão medidas que:
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nos termos do n.º 2.
a) visem alcançar os níveis de protecção 
estabelecidos nos termos do n.º 2;

b) contribuam para a gestão das 
inundações em regiões situadas a montante 
ou a jusante ou, pelo menos, não afectem 
os riscos de inundação de tal modo que as 
regiões situadas a montante ou a jusante
despendam somas desproporcionadas para 
obter o nível apropriado de prevenção dos 
riscos e protecção;
c) actuem em harmonia com os processos 
naturais, como a retenção das inundações
nas planícies aluviais, e promovam uma 
utilização do solo e práticas agrícolas e 
florestais adequadas em toda a região da 
bacia hidrográfica.

Alteração 18
Artigo 9, nº 3, parágrafo 1 bis (novo)

As medidas de gestão do risco de 
inundação incluirão medidas de 
recuperação dos custos por forma a que as 
actividades económicas nas zonas em risco 
de inundação paguem os custos da 
protecção contra as inundações e dos 
serviços de emergência, bem como os 
custos em termos de ambiente e de 
recursos, e estabelecerão obrigações no 
sentido de que as pessoas que vivem em 
zonas em risco de inundação tomem, na 
medida das suas possibilidades, medidas de 
precaução destinadas a reduzir os danos.

Alteração 19
Artigo 12, nº 1

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

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

Alteração 20
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, a partir da data de entrada 
em vigor da presente directiva, 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 elaboração dos primeiros planos de 
gestão dos riscos de inundação, e os seus 
subsequentes reexames previstos no artigo
10º da presente directiva, serão, a partir da 
data de entrada em vigor da presente 
directiva, 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.

Alteração 21
Artigo 14, nº 2

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

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

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

Alteração 22
Anexo, parte A, nº 3

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

risco e de protecção adequado, estabelecido 
em conformidade com o n.º 2 do artigo 9º;

Alteração 23
Anexo, parte A, nº 3 bis (novo)

3 bis. a identificação de todas as políticas e 
mecanismos financeiros relevantes que 
devem ser integrados para assegurar uma 
gestão sustentável do risco de inundação;

Alteração 24
Anexo, parte A, nº 3 ter (novo)

3 ter. uma avaliação do impacto das opções 
políticas no estado ecológico das massas de 
água afectadas, bem como das respectivas 
consequências económicas, incluindo os 
custos totais em termos de recursos e 
ambiente;

Alteração 25
Anexo, parte A, nº 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 prevenção do risco 
e de protecção adequados, nomeadamente as 
medidas adoptadas em conformidade com o 
artigo 9º, as medidas que devem ser
desenvolvidas no âmbito do "programa de 
medidas" incluído nos planos de gestão das 
bacias hidrográficas, ao abrigo da 
Directiva 2000/60/CE, e que devem ser 
integradas no dito programa e notificadas 
nesse contexto, as medidas de recuperação 
de custos e as medidas de combate às 
inundações adoptadas ao abrigo de outros 
actos comunitários;

Alteração 26
Anexo, parte A, nº 4 bis (novo)
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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 
artificiais obsoletas de protecção contra as 
inundações,
- impedir novas construções 
(infra-estruturas, habitações, etc.) nas 
planícies aluviais,
- apoiar as práticas de utilização 
sustentável dos solos nas áreas de captação
com vista a melhorar a retenção natural 
das águas e a recarga das águas 
subterrâneas,
- a autorização ou registo prévios das 
actividades desenvolvidas nas planícies 
aluviais;

Alteração 27
Anexo, parte A, nº 4 ter (novo)

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

Alteração 28
Anexo, parte A, nº 4 quater (novo)

4 quater. uma descrição da participação de 
todas as autoridades competentes;
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Alteração 29
Anexo, parte B, nº 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 do risco 
e de protecção;


