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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στην αιτιολογική της έκθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει τις τραγικές συνέπειες
(περισσότεροι των 700 θάνατοι το 2002) και την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στο 
περιβάλλον, σε ιδιωτικές και δημόσιες υποδομές και στην οικονομική δραστηριότητα των 
περιοχών από τις πλημμύρες. Ο όγκος των πλημμυρών διευρύνθηκε με τη μαζική μείωση της 
ικανότητας φυσικής ρύθμισης των λεκανών απορροής ποταμών. Παρά τους κινδύνους, 
εγκρίθηκε η οικοδόμηση δημόσιων και ιδιωτικών κατοικιών και καταστημάτων σε περιοχές 
κινδύνου πλημμυρών. Επί παραδείγματι, η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στα 10 
εκατομμύρια κατοίκους που ζουν στις πλημμυρικές ζώνες κατά μήκος του Ρήνου όπου οι 
ζημίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οι πλημμύρες ανέρχονται σε 165 εκατομμύρια 
ευρώ. Κατά πάσα πιθανότητα, οι κλιματικές αλλαγές θα ενισχύσουν τη συχνότητα και την 
ένταση αυτών των φαινομένων. Υπό αυτές τις συνθήκες, προκειμένου να μειωθούν και να
αντιμετωπισθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις πλημμύρες για την ανθρώπινη υγεία, το
περιβάλλον, τις υποδομές και την ιδιοκτησία, η Επιτροπή προτείνει την έγκριση από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Οδηγίας σχετικά με την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση των πλημμυρών.

Η αξιολόγηση και η διαχείριση των πλημμυρών δεν αποτελεί νεωτερισμό. Η πλειοψηφία, αν 
όχι το σύνολο, των κρατών μελών έχει εφαρμόσει εθνικές πολιτικές για τη διαχείριση αυτών 
των φαινομένων. Ωστόσο, επειδή οι περισσότερες λεκάνες απορροής στην Ευρώπη είναι
καταμερισμένες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών η διαχείριση των πλημμυρών σε μια 
περιοχή μπορεί να έχει επιπτώσεις στους κινδύνους πλημμύρας σε περιοχές ανάντα και 
κατάντα. Κατά συνέπεια, η συντονισμένη δράση σε κοινοτικό επίπεδο θα αποτελούσε 
σημαντική προστιθέμενη αξία και θα βελτίωνε το γενικό επίπεδο προστασίας κατά των 
πλημμυρών και πρόληψης των πλημμυρών. Εξάλλου, η εφαρμογή νομοθεσίας για αυτή την 
πτυχή της διαχείρισης του ύδατος θα συμβάδιζε άριστα με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα1, 
η οποία καθιέρωσε την αρχή του διασυνοριακού συντονισμού στα πλαίσια των λεκανών 
απορροής.

Στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας που ισχύει για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, προτείνεται να 
θεωρηθούν τα μέτρα πρόληψης των πλημμυρών ως επιλέξιμες δαπάνες.

Σύμφωνα, ωστόσο, με την συντάκτριά σας πρέπει να πραγματοποιηθούν ορισμένες 
τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής προκειμένου:

• να ενταχθεί η πρόταση αυτή οδηγίας στα πλαίσια μιας γενικής πολιτικής αειφόρου 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας·

• να δοθεί έμφαση κυρίως στην προληπτική δράση, ώστε να εξαλειφθούν ή να
μειωθούν οι κίνδυνοι πλημμύρας, και όχι στη διαχείριση της επείγουσας επέμβασης, 
στο βαθμό που η πρόβλεψη και η προστασία είναι πιο αποτελεσματικές και λιγότερο 
δαπανηρές από την εκ των υστέρων προσαρμογή ή αποκατάσταση·

• να περιορισθούν ή να εξαλειφθούν οι συνέπειες για τις περιοχές ανάντα και κατάντα
των τοπικών μέτρων προστασίας κατά των πλημμυρών με ενσωματωμένη δράση σε 
επίπεδο λεκάνης απορροής, κυρίως μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας λεκάνης 

  
1 Οδηγία 2000/60/ΕΚ της 23 Οκτωβρίου 2000.
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απορροής, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων αρχών·

• να προωθηθεί η ενσωμάτωση όλων των πολιτικών και όλων των σχετικών
χρηματοδοτικών μηχανισμών, κυρίως της πολιτικής συνοχής, προκειμένου να
επιτευχθεί η αειφόρος διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών·

• να ενσωματωθεί η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, από την ημερομηνία έναρξης της
ισχύος της, στην διαδικασία προγραμματισμού της διαχείρισης των λεκανών 
απορροής της οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Οδηγία-πλαίσιο για τα Ύδατα) προκειμένου να 
καταστούν πιο αποτελεσματικά σε επίπεδο κόστους τα προγράμματα διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμυρών και να προωθηθεί ο σεβασμός και η στήριξη των όρων 
οικολογικής βιωσιμότητας που αναφέρονται στην Οδηγία για τα Ύδατα· 

• να εξασφαλισθεί η αειφόρος διαχείριση του ύδατος δίδοντας προτεραιότητα στα
μέτρα που αποσκοπούν στην πρόληψη των κινδύνων και των ζημιών από την 
χωροταξία και την ενίσχυση των φυσικών ικανοτήτων ρύθμισης·

• να εφαρμοσθεί σαφής και εφαρμόσιμη νομοθεσία εξαλείφοντας κάθε νομική 
αμφιβολία σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των χαρτών κινδύνου πλημμυρών και των 
σχεδίων διαχείρισης·

• να συμβάλει η αγορά στην αειφόρο διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με τις  
οικονομικές δραστηριότητες σε περιοχές κινδύνου πλημμυρών να αναλαμβάνουν το
κόστος των αντιπλημμυρικών μέτρων καθώς και το περιβαλλοντικό κόστος και το
κόστος πόρων που προκύπτει και να ανατίθεται στους κατοίκους των πλημμυρικών
περιοχών η ευθύνη να λαμβάνουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, δικά τους μέτρα
προφύλαξης για να περιορίσουν τις ζημίες (π.χ. προσαρμόζοντας τα κτίρια στους
κινδύνους πλημμυρών).

Η συντάκτριά σας προτείνει, ως εκ τούτου, τις ακόλουθες τροπολογίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει 
στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2)  Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα 
τα οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν. 
Ωστόσο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες

(2)  Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα 
τα οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν εξ 
ολοκλήρου. Ωστόσο, η μαζική μείωση στην 
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συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας 
και των αρνητικών επιπτώσεων των 
πλημμυρών.

φυσική ικανότητα ρύθμισης των 
πλημμυρών των λεκανών απορροής, η 
κακοδιαχείριση των ανθρωπίνων
δραστηριοτήτων (όπως αύξηση των 
ανθρωπίνων οικισμών και περιουσιακών 
στοιχείων στις πλημμυρικές περιοχές και η 
διάβρωση και η μείωση της φυσικής 
ικανότητας του εδάφους όσον αφορά την 
κατακράτηση υδάτων λόγω της 
αποψίλωσης των δασών και της γεωργικής 
δραστηριότητας σε λεκάνες απορροής 
ποταμών) και η υπερθέρμανση του 
πλανήτη συμβάλλουν στην αύξηση της 
πιθανότητας και των αρνητικών συνεπειών
των πλημμυρών.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2α)  Οι παραδοσιακές στρατηγικές της 
διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών, οι 
οποίες εστιάζονται στην οικοδόμηση 
υποδομών για την άμεση προστασία 
ανθρώπων, ακίνητης περιουσίας και 
αγαθών, δεν έχουν παράσχει το 
επιδιωκόμενο επίπεδο ασφάλειας.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3

(3)  Είναι εφικτό και επιθυμητό να μειωθεί ο 
κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στην 
ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και τις 
υποδομές λόγω πλημμυρών, εντούτοις, τα 
μέτρα για τη μείωση του κινδύνου ζημιών 
από πλημμύρες θα πρέπει να συντονίζονται 
σε επίπεδο ποτάμιας λεκάνης για να είναι 
αποτελεσματικά.

(3)  Είναι εφικτό και επιθυμητό να μειωθεί ο 
κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στην 
ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και τις 
υποδομές λόγω πλημμυρών, εντούτοις, τα 
μέτρα για τη μείωση του κινδύνου ζημιών 
από πλημμύρες θα πρέπει να συντονίζονται 
μεταξύ κρατών μελών, των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών τους αρχών 
καθώς και των οργανώσεων που είναι 
υπεύθυνες για τη διαχείριση των ποταμών 
σε επίπεδο ποτάμιας λεκάνης για να είναι 
αποτελεσματικά. και πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη σημασία στα μέτρα που έχουν 
σχέση με τη φύση με σκοπό να προαχθεί η 
μεταστροφή από την παραδοσιακή 
βραχυπρόθεσμη τακτική της 
"οικοδόμησης για προστασία" προς την 
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οικολογικά αειφόρο διαχείριση των 
πλημμυρών. 

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α)  Η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
λεκανών απορροής που προτείνεται θα 
πρέπει να βασίζεται (α) στην "ικανότητα 
ρύθμισης" του συγκεκριμένου 
περιβάλλοντος, δηλαδή την κατάλληλη και 
μακροπρόθεσμη λειτουργία των 
οικοσυστημάτων και τη διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλίας, καθώς και τα 
συναφή κοινωνικο-οικονομικά οφέλη για 
τους ανθρώπους, (β) στην κοινή εκτίμηση 
των αναγκών και των προσδοκιών όλων 
των "ενδιαφερομένων" σε επίπεδο λεκάνης 
και (γ) στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 3β (νέα)

(3β) Κατά τη διαχείριση των κινδύνων 
πρόκλησης ζημιών και για τον μετριασμό 
των επιπτώσεων από τις πλημμύρες θα 
πρέπει να τηρείται η αρχή της 
αλληλεγγύης. Συνεπώς, η διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας μίας λεκάνης 
απορροής ποταμού που διέρχεται μεταξύ 
δύο τουλάχιστον γειτονικών χωρών θα 
πρέπει να πραγματοποιείται εις τρόπον 
ώστε ουδεμία περιοχή να αντιμετωπίζει 
κίνδυνο πλημμύρας λόγω μη βιώσιμης 
διαχείρισης του ποταμού σε άλλη περιοχή.

Αιτιολόγηση

Τόσο η οδηγία πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα όσο και η παρούσα οδηγία, με την οποία αυτή 
θα εφαρμόζεται σε στενό συντονισμό, ενέχουν την αρχή της αλληλεγγύης. Έτσι, στην περίπτωση 
που μια λεκάνη απορροής ποταμού έχει διασυνοριακό χαρακτήρα, η αρχή της αλληλεγγύης 
απαιτεί το συντονισμό της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού και τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας στο σύνολό της.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)
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(7α) Οι απαιτήσεις της αειφόρου 
διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον 
καθορισμό και την εφαρμογή όλων των 
άλλων πολιτικών των κρατών μελών και 
της Κοινότητας, όπως της πολιτικής
μεταφορών, χωροταξίας, της πολιτικής 
αστικής ανάπτυξης και εκβιομηχάνισης,
της αγροτικής πολιτικής, της πολιτικής 
συνοχής, της ενεργειακής πολιτικής, της 
πολιτικής στον τομέα της έρευνας.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει πληθώρα στοιχείων για το ότι η εφαρμογή ακατάλληλων πολιτικών χωροταξίας, 
αστικής ανάπτυξης, και εκβιομηχάνισης συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του
κινδύνου πλημμυρών.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Διάφοροι τύποι πλημμυρών 
σημειώνονται στην Κοινότητα. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 
οι πλημμύρες ποταμών, οι στιγμιαίες 
πλημμύρες, οι πλημμύρες στα αστικά 
κέντρα, οι πλημμύρες που οφείλονται στο 
αποχετευτικό σύστημα και οι παράκτιες 
πλημμύρες. Οι ζημίες που προκαλούνται 
από τις πλημμύρες ποικίλλουν στις διάφορες 
χώρες και περιφέρειες της Κοινότητας. Ως 
εκ τούτου, οι στόχοι που αποσκοπούν στη 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει να βασίζονται στις τοπικές και 
περιφερειακές περιστάσεις.

(8) Διάφοροι τύποι πλημμυρών 
σημειώνονται στην Κοινότητα. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 
οι πλημμύρες ποταμών, οι στιγμιαίες 
πλημμύρες, οι πλημμύρες στα αστικά 
κέντρα, οι πλημμύρες που οφείλονται στο 
αποχετευτικό σύστημα, οι παράκτιες 
πλημμύρες και πλημμύρες που 
προκαλούνται από ισχυρές βροχοπτώσεις. 
Οι ζημίες που προκαλούνται από τις 
πλημμύρες ποικίλλουν στις διάφορες χώρες 
και περιφέρειες της Κοινότητας. Ως εκ 
τούτου, οι στόχοι που αποσκοπούν στη 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει να βασίζονται στις τοπικές και
περιφερειακές περιστάσεις.

Αιτιολόγηση

Οι πλημμύρες που προκαλούνται από ισχυρές βροχοπτώσεις προστίθενται στους διάφορους
τύπους πλημμυρών οι οποίοι αναφέρονται στην πρόταση οδηγίας.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Για να αποφευχθεί ο περιττός 
διπλασιασμός των εργασιών τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να είναι σε θέση να 

(13) Για να αποφευχθεί ο περιττός 
διπλασιασμός των εργασιών τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να είναι σε θέση να 
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χρησιμοποιούν τους ήδη υφιστάμενους 
χάρτες κινδύνων πλημμύρας και τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

χρησιμοποιούν τους ήδη υφιστάμενους 
χάρτες κινδύνων πλημμύρας και τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας για να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας· προς το σκοπό αυτό, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας και ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητά τους, εξασφαλίζεται στα 
κράτη μέλη όλη η απαραίτητη ευελιξία 
τόσο για την χρησιμοποίηση των χαρτών 
και των σχεδίων όσο και για την 
εκπλήρωση των προαναφερομένων 
απαιτήσεων·

Αιτιολόγηση

Λόγω των διαφορών που παρουσιάζουν οι πλημμύρες στα κράτη μέλη θα πρέπει να
εξασφαλισθεί ικανοποιητική ευελιξία ώστε η οδηγία αυτή να καταλήξει να είναι πράγματι
χρήσιμη, και τούτο στα πλαίσια της αυστηρής τήρησης της οδηγίας 2000/60/ΕΚ που ορίζει το 
κοινοτικό πλαίσιο για την πολιτική υδάτων.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 13α (νέα)

(13a) Η διαχείριση πλημμυρών λεκάνης  
απορροής ποταμών θα πρέπει να
αποσκοπεί στη δημιουργία κοινής ευθύνης 
και αλληλεγγύης στα πλαίσια της λεκάνης. 
Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει
να επιδιώξουν την ευαισθητοποίηση και τη
συνεργασία μεταξύ όλων των
ενδιαφερομένων ακόμη και εκείνων σε
περιοχές που δεν είναι επιρρεπείς ή είναι
λιγότερο επιρρεπείς σε πλημμύρες, οι 
οποίοι μπορούν, ωστόσο, να συμβάλλουν 
με τη χρήση της γης τους και με 
πρακτικές στην διοχέτευση προς τα κάτω 
ή προς τα πάνω των πλημμυρών.

Τροπολογία 10
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. ως «πλημμύρα» νοείται η προσωρινή 
κάλυψη από νερό εδάφους το οποίο υπό 
φυσιολογικές συνθήκες δεν καλύπτεται από 
νερό.

1. ως «πλημμύρα» νοείται η προσωρινή 
κάλυψη από νερό εδάφους το οποίο υπό 
φυσιολογικές συνθήκες δεν καλύπτεται από 
νερό, ακόμη και ως αποτέλεσμα ισχυρών 
βροχοπτώσεων που οδηγούν σε πλημμύρες 
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μη κατοικημένων και/ή βιομηχανικών 
περιοχών.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιτρέπει τον ευρύτερο ορισμό της έννοιας "πλημμύρα", σε 
ευθυγράμμιση με την επέκταση της έννοιας ώστε να συμπεριληφθούν οι ισχυρές βροχοπτώσεις 
ως μια άλλη αιτία αυτού του φαινομένου.

Τροπολογία 11
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη για κάθε περιοχή λεκάνης 
απορροής ποταμού ή τμήμα διεθνούς 
περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που 
εμπίπτει στην επικράτειά τους, 
πραγματοποιούν προκαταρκτική αξιολόγηση 
κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

1. Τα κράτη μέλη για κάθε περιοχή λεκάνης 
απορροής ποταμού ή τμήμα διεθνούς 
περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού που 
εμπίπτει στην επικράτειά τους, 
πραγματοποιούν προκαταρκτική αξιολόγηση 
κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με την 
παράγραφο 2. Οι υφιστάμενες αξιολογήσεις 
που προετοιμάζονται από τα κράτη μέλη-
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας- μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. 

Αιτιολόγηση

Για χάρη της αποτελεσματικότητας της δαπάνης, οι υφιστάμενες αξιολογήσεις  – οι οποίες
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας- πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων.

Τροπολογία 12
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (α)
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(α) χάρτη της περιοχής της λεκάνης 
απορροής του ποταμού ο οποίος 
περιλαμβάνει τα όρια της λεκάνης απορροής 
του ποταμού, της αντίστοιχης υπολεκάνης 
και όπου αυτό είναι απαραίτητο των 
παράκτιων ζωνών και ο οποίος περιγράφει 
τα αντίστοιχα τοπογραφικά χαρακτηριστικά 
και τη χρήση γης·

(α) χάρτη της περιοχής της λεκάνης 
απορροής του ποταμού ο οποίος 
περιλαμβάνει τα όρια της λεκάνης απορροής 
του ποταμού, της αντίστοιχης υπολεκάνης 
και των παράκτιων περιοχών και ο οποίος 
περιγράφει τα αντίστοιχα τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά και τη χρήση γης·

Τροπολογία 13
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (β)

(β) περιγραφή των πλημμυρών που 
σημειώθηκαν κατά το παρελθόν

(β) περιγραφή των πλημμυρών που 
σημειώθηκαν κατά το παρελθόν και οι 
οποίες είχαν σημαντικές αρνητικές 
συνέπειες στις ανθρώπινες ζωές, στις 
οικονομικές δραστηριότητες και το 
περιβάλλον·

Αιτιολόγηση

Για χάρη της αποτελεσματικότητας της δαπάνης, πρέπει να περιγράφονται μόνον οι σημαντικές 
πλημμύρες.

Τροπολογία 14
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (ε)

(ε) αξιολόγηση της πιθανότητας 
μελλοντικών πλημμυρών βάσει των 
υδρολογικών δεδομένων, των ειδών των 
πλημμυρών και των προβλεπόμενων 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και 
των τάσεων σε ότι αφορά τη χρήση γης

(ε) αξιολόγηση της πιθανότητας 
μελλοντικών πλημμυρών βάσει των 
υδρολογικών δεδομένων, μεταξύ άλλων
εκείνων που συλλέγονται με τη βοήθεια
δικτύων τηλεμετρικής παρακολούθησης σε 
κάθε λεκάνη απορροής ποταμού σε 
πραγματικό χρόνο, καθώς και βάσει των 
ειδών των πλημμυρών και των 
προβλεπόμενων επιπτώσεων της αλλαγής 
του κλίματος και των τάσεων σε ότι αφορά 
τη χρήση γης·

Αιτιολόγηση

Η εγκατάσταση δικτύων τηλεμετρικής παρακολούθησης υδρομετεωρολογικών παραμέτρων 
(βροχόπτωση, θερμοκρασία, υγρασία αέρα, παροχή ποταμών κ.λπ.) μπορεί να συνεισφέρει 
σημαντικά στην αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας για κάθε περιοχή της λεκάνης απορροής 
ποταμού. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται ένα μέσο έγκαιρης προειδοποίησης για τους 
κινδύνους αυτούς, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μια κρίσιμη βάση δεδομένων.
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Τροπολογία 15
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (στ α) (νέο)

(στ α) υπολογισμός της 
αποτελεσματικότητας των υφισταμένων 
τεχνητών αντιπλημμυρικών υποδομών, 
λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική τους 
ικανότητα πρόληψης των ζημιών καθώς 
και την οικονομική και περιβαλλοντική 
τους αποτελεσματικότητα·

Τροπολογία 16
Άρθρο 4, παράγραφος 2α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη μπορούν να αφαιρούν 
από την προκαταρκτική αξιολόγηση του
κινδύνου πλημμυρών εκείνες τις λεκάνες
και υπολεκάνες απορροής ποταμών καθώς
και τις αντίστοιχες παράκτιες ζώνες οι
οποίες, με βάση τη συσσωρευμένη εμπειρία
του κράτους μέλους, μπορούν αμέσως να
τοποθετηθούν στην κατηγορία των
λεκανών και υπολεκανών απορροής
ποταμών ή παράκτιας λωρίδας με
σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας και για τις
οποίες απαιτείται  χαρτογράφηση της 
πλημμυρικής περιοχής και σχέδια 
διαχείρισής της.

Τροπολογία 17
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (α)

(α) Λεκάνες, υπολεκάνες απορροής ή 
παράκτια ζώνη των ποταμών για τις οποίες 
συμπεραίνεται ότι δεν υφίσταται σοβαρός 
κίνδυνος πλημμύρας ή δεν θεωρείται 
εύλογο να θεωρηθεί πιθανό να συμβεί 
πλημμύρα ή θεωρείται ότι οι επιπτώσεις σε 
περίπτωση πλημμύρας για την υγεία του 
ανθρώπου, το περιβάλλον ή την οικονομική 
δραστηριότητα είναι αρκετά περιορισμένες 
ώστε να θεωρούνται αποδεκτές.

(α) Λεκάνες, υπολεκάνες απορροής ή 
παράκτια ζώνη των ποταμών για τις οποίες 
συμπεραίνεται ότι δεν υφίσταται σοβαρός 
κίνδυνος πλημμύρας ή θεωρείται ότι οι 
επιπτώσεις σε περίπτωση πλημμύρας για την 
υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον ή την 
οικονομική δραστηριότητα είναι αρκετά 
περιορισμένες ώστε να θεωρούνται 
αποδεκτές.

Τροπολογία 18
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Ο χαρακτηρισμός δυνάμει της 
παραγράφου 1 λεκανών ή υπολεκανών 

2. Ο χαρακτηρισμός δυνάμει της 
παραγράφου 1 λεκανών ή υπολεκανών 
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απορροής διεθνών ποταμών ή αντιστοίχων 
παρακτίων τμημάτων της περιοχής της 
λεκάνης απορροής διεθνούς ποταμού, 
αποτελούν αντικείμενο συντονισμού μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

απορροής διεθνών ποταμών ή αντιστοίχων 
παρακτίων τμημάτων της περιοχής της 
λεκάνης απορροής διεθνούς ποταμού, 
αποτελούν αντικείμενο συντονισμού μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη μεταφορά 
των αντίστοιχων δεδομένων στα πλαίσια 
κοινών λεκανών απορροής ποταμού για 
τους στόχους του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί να διευκολύνει το συντονισμό που εννοεί η παράγραφος 2.

Τροπολογία 19
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εκπονούν σε επίπεδο 
περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού χάρτες 
πλημμυρών και χάρτες ενδεικτικών ζημιών 
από πλημμύρες, που εφεξής αναφέρονται ως 
«χάρτες κινδύνων πλημμύρας», για τις 
λεκάνες και υπολεκάνες απορροής των 
ποταμών καθώς και τα παράκτια τμήματα 
που αναφέρονται στο εδάφιο (β) της πρώτης 
παραγράφου του άρθρου 5.

1. Τα κράτη μέλη εκπονούν σε επίπεδο 
περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού χάρτες 
πλημμυρών και χάρτες ενδεικτικών ζημιών 
από πλημμύρες, που εφεξής αναφέρονται ως 
«χάρτες κινδύνων πλημμύρας», για τις 
λεκάνες και υπολεκάνες απορροής των 
ποταμών καθώς και τα παράκτια τμήματα 
που αναφέρονται στο εδάφιο (β) της πρώτης 
παραγράφου του άρθρου 5(1)(β). Οι 
υφιστάμενοι χάρτες που εκπονήθηκαν από 
τα κράτη μέλη- και οι οποίοι 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας- μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.

Αιτιολόγηση

Χάρη της αποτελεσματικότητας της δαπάνης, οι υφιστάμενοι χάρτες  – οι οποίοι
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας- πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Τροπολογία 20
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1, στοιχείο (γ) και υποπαράγραφος 2

(γ) πλημμύρες περιορισμένης πιθανότητας 
(ακραίες περιπτώσεις)

(γ) πλημμύρες περιορισμένης πιθανότητας 
(ακραίες περιπτώσεις) για σημαντικές 
κοινότητες και σημαντικές ανεπτυγμένες 
περιοχές·

Για κάθε σενάριο που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο πρέπει να παρατίθενται τα 
εξής στοιχεία:

Για κάθε σενάριο που αναφέρεται στο 
πρώτο εδάφιο πρέπει να παρατίθενται τα 
εξής στοιχεία:

(α) προβλεπόμενο βάθος νερού· (α) προβλεπόμενο βάθος νερού για 
σημαντικές κοινότητες και σημαντικές 
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ανεπτυγμένες περιοχές·
(β) ταχύτητα ροής, εφόσον είναι
απαραίτητο·

(β) ταχύτητα ροής για σημαντικές 
κοινότητες και σημαντικές ανεπτυγμένες 
περιοχές·

(γ) περιοχές στις οποίες ενδέχεται να 
παρατηρηθούν φαινόμενα παρόχθιας 
αποσάθρωσης και εναπόθεσης
υπολειμμάτων λόγω της ροής υδάτων.

(γ) περιοχές στις οποίες ενδέχεται να 
παρατηρηθούν φαινόμενα παρόχθιας 
αποσάθρωσης και εναπόθεσης 
υπολειμμάτων λόγω της ροής υδάτων.

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο σχέδιο της Επιτροπής προβλέπει την υποχρέωση να καθορίζονται τα επίπεδα
του προβλεπόμενου βάθους νερού και της ταχύτητας ροής για όλα τα τμήματα της ροής των
υδάτων. Αυτό είναι δυνατόν μόνον εάν υπάρχει ένα ψηφιακό τοπογραφικό πρότυπο ή
μαθηματικό πρότυπο δύο διαστάσεων. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά είναι περιττά σε μερικές περιοχές
π.χ. σε εκείνες που χρησιμοποιούνται για φυσικές πλημμύρες. Λογικά αυτό θα κοστίσει
σημαντικά χρηματικά ποσά στις περιοχές όπου δεν υφίστανται αυτά τα εργαλεία, μολονότι δεν 
είναι απαραίτητο για όλα τα τμήματα του ποταμού.

Τροπολογία 21
Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο (γα) (νέο)

(γα) περιοχές για την φυσική αποθήκευση 
πλημμυρικών περιοχών και περιοχές που
μπορούν να χρησιμεύσουν ως μηχανισμός 
ρύθμισης των πλημμυρών είτε άμεσα είτε 
στο μέλλον.

Τροπολογία 22
Παράρτημα, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1α (νέα)

Οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας μπορούν 
να περιλαμβάνουν και ζώνες περιοχών 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των 
χρήσεών τους και με την τρωτότητά τους
σε κάθε πιθανή ζημία.

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός των περιοχών σε ζώνες ανάλογα με τις χρήσεις τους (δασικές, αγροτικές, 
αστικές, βιομηχανικές κλπ.) και με την τρωτότητά τους σε πιθανές ζημίες, καθώς και η 
αποτύπωση των ζωνών αυτών στους χάρτες κινδύνων πλημμύρας, θα είναι πολύ χρήσιμα 
εργαλεία για το σχεδιασμό των μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Βλέπε και 
τροπολογία 4.

Τροπολογία 23
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Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εκπονούν και εφαρμόζουν 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής του 
ποταμού για τις λεκάνες και υπολεκάνες 
απορροής του ποταμού καθώς και τα 
παράκτια τμήματα που αναφέρονται στο 
εδάφιο (β) άρθρο 5, παράγραφος 1
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου.

1. Τα κράτη μέλη εκπονούν και εφαρμόζουν 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής του 
ποταμού για τις λεκάνες και υπολεκάνες 
απορροής του ποταμού καθώς και τα 
παράκτια τμήματα που αναφέρονται στο 
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (β)
σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου και με τις Οδηγίες 
79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ..

Τροπολογία 24
Άρθρο 9, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλα 
επίπεδα προστασίας που προσιδιάζουν σε 
έκαστη λεκάνη απορροής, ή υπολεκάνη 
ποταμού ή παράκτιο τμήμα, εστιάζοντας 
στην μείωση της πιθανότητας των 
πλημμυρών και των πιθανών συνεπειών 
τους για την υγεία του ανθρώπου, το 
περιβάλλον και την οικονομική 
δραστηριότητα και λαμβάνοντας υπόψη τα 
αντίστοιχα θέματα διαχείρισης του ύδατος, 
το έδαφος, το χωροταξικό σχεδιασμό, τη 
χρήση της γης και τη διαφύλαξη της φύσης.

2. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλα 
επίπεδα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας που προσιδιάζουν σε έκαστη 
λεκάνη απορροής, ή υπολεκάνη ποταμού ή 
παράκτιο τμήμα, εστιάζοντας στην μείωση 
της πιθανότητας των πλημμυρών και των 
πιθανών συνεπειών τους για την υγεία του 
ανθρώπου, το περιβάλλον και την 
οικονομική δραστηριότητα και λαμβάνοντας 
υπόψη τα αντίστοιχα θέματα διαχείρισης του 
ύδατος, το έδαφος, το χωροταξικό 
σχεδιασμό, τη χρήση της γης, την 
τρωτότητα της εκάστοτε περιοχής σε κάθε 
πιθανή ζημία και τη διαφύλαξη της φύσης.

Αιτιολόγηση

Ο όρος προστασία είναι πολύ περιοριστικός ενώ η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας
εμπεριέχει συγχρόνως την πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα σε καταστάσεις
πλημμύρας όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 9, παράγραφος 3.

Τροπολογία 25
Άρθρο 9, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1

3.  Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας περιλαμβάνουν μέτρα για την 
επίτευξη επιπέδων προστασίας ανάλογων 
με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.

3.  Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας περιλαμβάνουν μέτρα για την 
επίτευξη των στόχων διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας ανάλογων με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία αυτή πρέπει να κάνει διάκριση μεταξύ των καθηκόντων της Επιτροπής (η οποία 
προβλέπει το πλαίσιο για τη συνεργασία και τον καθορισμό των στόχων) και των κρατών μελών
(τα οποία ανταποκρίνονται στους στόχους εισάγοντας συγκεκριμένα μέτρα που συνάδουν με την
εθνική τους κατάσταση).

Τροπολογία 26
Άρθρο 9, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2α (νέα)

Η εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας ελέγχεται με την 
πραγματοποίηση σχετικών ασκήσεων 
προκειμένου να αξιολογείται η εκπαίδευση 
και η ετοιμότητα των εμπλεκομένων 
φορέων και επαναπροσδιορίζονται τα
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Αιτιολόγηση

Απαραίτητο στοιχείο για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των σχεδίων διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας είναι και η δοκιμή τους μέσω ασκήσεων, όπου διαπιστώνεται το επίπεδο 
εκπαίδευσης και ετοιμότητας των εμπλεκομένων φορέων. Αυτός ο έλεγχος βοηθάει στην 
ενδεχόμενη αναθεώρηση των σχεδίων προς το αρτιότερον.

Τροπολογία 27
Άρθρο 9, παράγραφος 3α (νέα)

Στα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων
πλημμύρας πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη
προσοχή στη διαχείριση του κινδύνου στις
αστικές περιοχές και τις γειτονικές
βιομηχανικές ζώνες εφόσον η οικονομική 
ζημία στις περιοχές αυτές μπορεί να είναι 
τεράστια. 

Αιτιολόγηση
Πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις αστικές περιοχές και τις γειτονικές βιομηχανικές ζώνες
κατά την εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας εφόσον οι ζημίες στις 
περιοχές αυτές είναι συνήθως υψηλότερες και ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις 
στα μεμονωμένα άτομα σε σύγκριση με τις αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία 28
Άρθρο 9, παράγραφος 3α (νέα)

3α. Για την αποτελεσματική κατάστρωση 
και εφαρμογή των σχεδίων εξασφαλίζεται 
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διασύνδεση και συνεχής συνεργασία των  
φορέων πολιτικής προστασίας με τις 
περιφερειακές υπηρεσίες υδάτων.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ των φορέων πολιτικής προστασίας με τις περιφερειακές υπηρεσίες 
υδάτων είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα δεδομένα και οι 
πληροφορίες που απαιτούνται για τον σωστό σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχεδίων 
διαχείρισης.

Τροπολογία 29
Άρθρο 12, παράγραφος 1

1.  Για τις λεκάνες απορροής των ποταμών 
που ανήκουν εξολοκλήρου στην επικράτειά 
τους, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
εκπόνηση αποκλειστικά και μόνο ενός 
σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας.

1.  Για τις λεκάνες απορροής των ποταμών 
που ανήκουν εξολοκλήρου στην επικράτειά 
τους, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
εκπόνηση αποκλειστικά και μόνο ενός 
σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας στο οποίο συμμετέχουν όλες οι 
ενδιαφερόμενες αρχές και λαμβάνεται 
υπόψη ο περιφερειακός προγραμματισμός 
διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας.

Τροπολογία 30
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Στην περίπτωση περιοχών διεθνών 
λεκανών απορροής ποταμού που ανήκουν 
στην Κοινότητα, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τον απαραίτητο συντονισμό 
με στόχο να εκπονηθεί αποκλειστικά και 
μόνο ένα διεθνές σχέδιο διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας.

2. Στην περίπτωση περιοχών διεθνών 
λεκανών απορροής ποταμού που 
ανήκουν στην Κοινότητα, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν τον απαραίτητο 
συντονισμό, μεταξύ άλλων με την 
ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης 
μεταξύ των αρμοδίων αρχών, με στόχο 
να καταρτισθεί αποκλειστικά και μόνο 
ένα διεθνές σχέδιο διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Οι προσχωρούσες 
και οι υποψήφιες χώρες ενθαρρύνονται 
ένθερμα να συνεργάζονται ενεργά στις 
εν λόγω συντονιστικές δράσεις.

Εάν δεν εκπονηθεί ανάλογο σχέδιο, τα 
κράτη μέλη διαμορφώνουν σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας τα 
οποία να καλύπτουν τουλάχιστον τα μέρη
της διεθνούς λεκάνης απορροής ποταμού 
που ανήκουν στην επικράτειά τους.

Εάν καθυστερήσει η κατάρτιση 
αναλόγου σχεδίου, τα κράτη μέλη 
διαμορφώνουν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας τα οποία να 
καλύπτουν τουλάχιστον τα τμήματα της 
διεθνούς λεκάνης απορροής ποταμού 
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που ανήκουν στην επικράτειά τους.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που 
μοιράζονται μία διεθνή λεκάνη απορροής ποταμού είναι ένα από τα βασικότερα μέσα 
συντονισμού των υπηρεσιών που διαχειρίζονται τους κινδύνους πλημμύρας και είναι ικανή να 
οδηγήσει στη σταδιακή εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης.

Για να υπάρχει πληρέστερος συντονισμός είναι αναγκαίο να εκπονούνται σχέδια μαζί με τα 
υποψήφια κράτη μέλη, τα οποία με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να προσαρμόζονται ταχύτερα 
στις πολιτικές της ΕΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 
τροποποιείται διότι η αρχική διατύπωσή του αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο μη εφαρμογής των 
μέτρων που προβλέπονται  στο πρώτο τμήμα, πράγμα που θα μπορούσε να καταστήσει άχρηστη 
τη σχετική διάταξη.

Τροπολογία 31
Άρθρο 12, παράγραφος 3

3. Εάν η διεθνής λεκάνη απορροής ποταμού 
υπερβαίνει τα όρια της Κοινότητας, και 
εφόσον δεν εκπονείται ένα και μόνο διεθνές 
σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
στο οποίο να συμπεριλαμβάνεται κάθε 
εμπλεκόμενη τρίτη χώρα, τα κράτη μέλη 
εκπονούν σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας που καλύπτουν τουλάχιστον τα 
μέρη της διεθνούς λεκάνης απορροής του 
ποταμού που εμπίπτουν στην επικράτεια των 
εμπλεκομένων κρατών μελών.

3. Εάν η διεθνής λεκάνη απορροής ποταμού 
υπερβαίνει τα όρια της Κοινότητας, και 
εφόσον δεν καταρτίζεται ένα και μόνο 
διεθνές σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας στο οποίο να 
συμπεριλαμβάνεται κάθε εμπλεκόμενη τρίτη 
χώρα, τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που 
καλύπτουν τουλάχιστον τα μέρη της 
διεθνούς λεκάνης απορροής του ποταμού 
που εμπίπτουν στην επικράτεια των 
εμπλεκομένων κρατών μελών και
αναπτύσσουν δίκτυα πληροφόρησης 
μεταξύ των αρμοδίων αρχών των 
εμπλεκομένων κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη δικτύων πληροφόρησης μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που 
μοιράζονται μία διεθνή λεκάνη απορροής ποταμού είναι ένα από τα βασικότερα μέσα 
συντονισμού των υπηρεσιών που διαχειρίζονται τους κινδύνους πλημμύρας και είναι ικανή να 
οδηγήσει στη σταδιακή εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης.

Τροπολογία 32
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1.  Η εκπόνηση των πρώτων χαρτών για 
τους κινδύνους πλημμύρας και οι εν 
συνεχεία επανεξετάσεις τους που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας 

1.  Η εκπόνηση των πρώτων χαρτών για 
τους κινδύνους πλημμύρας και οι εν 
συνεχεία επανεξετάσεις τους που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας 
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οδηγίας εκτελούνται σε στενό συντονισμό
και εντάσσονται, εάν θεωρηθεί απαραίτητο, 
στις επανεξετάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/EΚ.

οδηγίας εκτελούνται ώστε να 
χρησιμοποιούνται οι σχετικές πληροφορίες 
που υποβάλλονται σύμφωνα με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ και να μπορούν να ενταχθούν, 
εάν θεωρηθεί απαραίτητο, στις 
επανεξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

Τροπολογία 33
Άρθρο 14, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ενεργό 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών 
στην εκπόνηση, επανεξέταση και 
ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνων πλημμύρας που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο IV.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ενεργό 
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών
ιδιαίτερα των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών στην εκπόνηση, επανεξέταση και 
ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνων πλημμύρας που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο IV.
Μετά από αίτημα, επιτρέπεται η πρόσβαση 
σε έγγραφα βάσης και ενημερωτικά 
έγγραφα που χρησιμοποιούνται για την 
ανάπτυξη χαρτών κινδύνου πλημμύρας και 
σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων
πλημμύρας.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την ΕΕ συνειδητοποιούν ολονέν και περισσότερο το 
πρόβλημα των πλημμυρών και επισημαίνουν τον δυσαναπλήρωτο ρόλο των κατά τόπους αρχών 
στην πρόληψη, τη διαχείριση των καταστροφών και τον μετριασμό της επίπτωσης των 
πλημμυρών στα μεμονωμένα άτομα. Η ενεργός και σαφής συμμετοχή τους στη διαδικασία της 
διαχείρισης και αξιολόγησης του κινδύνου πλημμυρών έχει συνεπώς κρίσιμη σημασία.

Τροπολογία 34
Άρθρο 15, παράγραφος 2α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη παρέχουν τακτικά 
στους κατοίκους των περιοχών που 
αναφέρονται στο Άρθρο 7, παράγραφος 2, 
πληροφορίες και εκπαίδευση, ώστε να είναι 
σε θέση να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα 
προφύλαξης πριν από τις πλημμύρες και να 
αναλάβουν δράση μετά από αυτές.

Τροπολογία 35
Παράρτημα, τμήμα Α, παράγραφος 3

3. περιγραφή του ενδεδειγμένου επιπέδου 3. περιγραφή του ενδεδειγμένου επιπέδου 
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προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 2·

πρόληψης του κινδύνου και προστασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2·

Τροπολογία 36
Παράρτημα, τμήμα Α, παράγραφος 4

4. περιγραφή των απαιτούμενων μέτρων για 
την επίτευξη των ενδεδειγμένων επιπέδων 
προστασίας συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το 
άρθρο 9 και μέτρα σχετικά με τις πλημμύρες 
που λαμβάνονται βάσει άλλων νομοθετικών 
πράξεων της Κοινότητας·

4. περιγραφή των απαιτούμενων μέτρων, 
δομικών και μη δομικών, για την επίτευξη 
των ενδεδειγμένων επιπέδων προστασίας 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 9 και 
μέτρα σχετικά με τις πλημμύρες που 
λαμβάνονται βάσει άλλων νομοθετικών 
πράξεων της Κοινότητας·

Αιτιολόγηση

Οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος θεωρούν ότι ο σχεδιασμός της 
αντιπλημμυρικής προστασίας στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας μπορεί να 
περιλαμβάνει είτε δομικά (ανασχετικά φράγματα, αναδασώσεις, ζώνες πυρασφάλειας, 
τεχνητούς εμπλουτισμούς, κανάλια, αναχώματα κ.λπ.) είτε μη δομικά (κατάλληλο χειρισμό της 
βλάστησης, αλλαγή χρήσεων γης, κανονισμούς ασφαλείας σε υποδομές και κατασκευές, 
συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης κ.λπ.) μέτρα.

Τροπολογία 37
Παράρτημα, τμήμα Α, σημείο 4α (νέο)

4α. ιεράρχηση προτεραιοτήτων σχετικά με 
τα μέτρα που προαγάγουν την πρόληψη 
της ζημίας σύμφωνα με τους στόχους της 
"μη υποβάθμισης" και "της καλής 
οικολογικής, χημικής και ποσοτικής 
κατάστασης" της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
όπως:
-  προστασία των υγροτόπων και των 
πλημμυρικών περιοχών,
-  αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
υγροτόπων και πλημμυρικών περιοχών 
(συμπεριλαμβανομένων των μαιάνδρων 
ποταμών), ιδιαίτερα εκείνων που 
επανασυνδέουν τους ποταμούς με τις 
πλημμυρικές περιοχές τους,
-  απομάκρυνση των απηρχαιωμένων 
αντιπλημμυρικών υποδομών από τους 
ποταμούς,
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-  αποτροπή περαιτέρω οικοδόμησης στις 
πλημμυρικές περιοχές (υποδομές, 
κατοικίες, κλπ.),
- προώθηση οικοδομικών μέτρων για την 
αναβάθμιση υφισταμένων κτηρίων (όπως 
έργα υποστύλωσης),
-  στήριξη των αειφόρων πρακτικών για τη 
χρήση γης στη λεκάνη απορροής, όπως της 
αναδάσωσης,  προκειμένου να βελτιωθεί η 
φυσική ρύθμιση των υδάτων και η 
επαναπλήρωση των υπόγειων υδάτων,
-  προηγούμενη εξουσιοδότηση ή 
καταγραφή μόνιμων δραστηριοτήτων στις 
πλημμυρικές περιοχές, όπως είναι η 
οικοδόμηση και η βιομηχανική ανάπτυξη·

Τροπολογία 38
Παράρτημα, Τμήμα Α, σημείο 4β (νέο)

4β. περιγραφή της συμμετοχής όλων των 
αρμόδιων αρχών·

Τροπολογία 39
Παράρτημα , τμήμα Β, παράγραφος 1

1. οιεσδήποτε μεταβολές ή ενημερώσεις 
μετά από τη δημοσίευση της προηγούμενης 
έκδοσης του σχεδίου διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνοψης των 
επανεξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν 
βάσει των κεφαλαίων II, III και IV·

1. οιεσδήποτε μεταβολές ή ενημερώσεις 
μετά από τη δημοσίευση της προηγούμενης 
έκδοσης του σχεδίου διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας, 
συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών 
κατόπιν ασκήσεων ετοιμότητας των 
εμπλεκομένων φορέων και της σύνοψης 
των επανεξετάσεων που 
πραγματοποιήθηκαν βάσει των κεφαλαίων 
II, III και IV·

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας είναι σκόπιμο να επαναπροσδιορίζονται 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από τη δοκιμή εφαρμογής των σχεδίων μέσω της 
πραγματοποίησης σχετικών ασκήσεων ετοιμότητας των εμπλεκομένων φορέων.

Τροπολογία 40
Παράρτημα, Τμήμα Β, παράγραφος 2
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2.  αξιολόγηση των συντελεσθεισών 
προόδων όσον αφορά την επίτευξη του 
επιπέδου προστασίας·

2.  αξιολόγηση των συντελεσθεισών 
προόδων όσον αφορά την επίτευξη του 
επιπέδου πρόληψης του κινδύνου και 
προστασίας·
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