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Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 36
Αιτιολογική σκέψη 1

(1) Οι πλημμύρες μπορεί να προκαλέσουν 
θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών, να 
θέσουν σοβαρά σε κίνδυνο την οικονομική 
ανάπτυξη και να υπονομεύσουν τις 
οικονομικές δραστηριότητες της Κοινότητας

(1) Οι πλημμύρες συνιστούν φυσικές 
καταστροφές οι οποίες μπορεί να 
προκαλέσουν θανάτους, μετακινήσεις 
πληθυσμών, ζημία στα οικοσυστήματα, να 
θέσουν σοβαρά σε κίνδυνο την οικονομική 
ανάπτυξη και να υπονομεύσουν τις 
οικονομικές δραστηριότητες της Κοινότητας

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στο κοινοτικό έγγραφο «Χρηματοδοτικό μέσο ταχείας επέμβασης και ετοιμότητας για σοβαρές
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» (COM (2005) 0113 - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-
0075/2006)) οι πλημμύρες χαρακτηρίζονται ως φυσικές καταστροφές οι οποίες προκαλούν 
ζημία στο περιβάλλον (οικοσυστήματα) καθώς και στην οικονομία.
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Τροπολογία: Richard Seeber, Vittorio Prodi και Edite Estrela

Τροπολογία 37
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα 
οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν. 
Ωστόσο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας 
και των αρνητικών επιπτώσεων των 
πλημμυρών.

(2) Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα 
οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν 
πλήρως. Ωστόσο, οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες συμβάλλουν στην αύξηση 
της πιθανότητας και των αρνητικών 
επιπτώσεων των πλημμυρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με αυτήν τη δήλωση της Επιτροπής, είναι δυνατή η πρόληψη των πλημμυρών σε 
ορισμένο βαθμό μέσω ορισμένων μέτρων.

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 38
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα 
οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν. 
Ωστόσο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας 
και των αρνητικών επιπτώσεων των 
πλημμυρών.

(2) Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα 
οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν 
πλήρως. Ωστόσο, οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες συμβάλλουν στην αύξηση 
της πιθανότητας και των αρνητικών 
επιπτώσεων των πλημμυρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντίθετα με αυτήν τη δήλωση της Επιτροπής, είναι δυνατή η πρόληψη των πλημμυρών σε 
ορισμένο βαθμό μέσω ορισμένων μέτρων.

Τροπολογία: Albert Jan Maat

Τροπολογία 39
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα 
οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν. 

(2) Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα 
οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν πάντα. 
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Ωστόσο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας 
και των αρνητικών επιπτώσεων των 
πλημμυρών.

Ωστόσο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας 
και των αρνητικών επιπτώσεων των 
πλημμυρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρότι η εμφάνιση των περισσότερων πλημμυρών είναι αναπόφευκτη, πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι πολιτικές πρόληψης μπορούν να είναι επιτυχείς στον περιορισμό των πλημμυρών.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 40
Αιτιολογική σκέψη 2

Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα 
οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν. 
Ωστόσο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας 
και των αρνητικών επιπτώσεων των 
πλημμυρών.

(2) Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα 
οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν. 
Ωστόσο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες,
ιδιαίτερα η υπέρμετρη ρύθμιση των 
ποταμών και η αποδάσωση συμβάλλουν 
στην αύξηση της πιθανότητας και των 
αρνητικών επιπτώσεων των πλημμυρών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η υπέρμετρη ρύθμιση (περιττή και υπερβολική ρύθμιση και η παροχέτευση) των ποταμών 
προκαλεί την ταχύτερη ροή των πλημμυρικών κυμάτων, γεγονός το οποίο συνιστά τον λόγο που 
στην κοιλάδα του Ρήνου καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες επαναφοράς του ποταμού στη 
φυσική του κατάσταση, με στόχο την ελαχιστοποίηση της κλίμακας και του αντικτύπου των 
μελλοντικών πλημμυρών.
Οι λίμνες, οι βάλτοι και τα έλη συνιστούν φυσικούς ταμιευτήρες που παρέχουν αντιπλημμυρική 
προστασία. Η υπερβολική αποδάσωση της Ευρώπης, για λόγους καλλιέργειας, βιομηχανίας, 
στέγασης και δικτύων μεταφορών, έχει οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού και της σοβαρότητας
των πλημμυρών και, κατά συνέπεια, στη ζημία την οποία προκαλούν.

Τροπολογία: Jillian Evans εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 41
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα (2) Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα 
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οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν. 
Ωστόσο, οι ανθρώπινες δραστηριότητες
συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας 
και των αρνητικών επιπτώσεων των 
πλημμυρών.

οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν. 
Ωστόσο, η μαζική μείωση στη φυσική 
ικανότητα ρύθμισης των πλημμυρών των 
λεκανών απορροής, η κακοδιαχείριση των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων (όπως οι 
αυξανόμενες ανθρώπινες εγκαταστάσεις
και τα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία
στις πλημμυρικές περιοχές) και η αύξηση 
της θερμοκρασίας του πλανήτη
συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας 
και των αρνητικών επιπτώσεων των 
πλημμυρών.

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 42
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

(2a) Οι παραδοσιακές στρατηγικές 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας –οι 
οποίες βασίζονται κυρίως στις κτιριακές 
υποδομές για την άμεση προστασία των 
ανθρώπων, της ακίνητης ιδιοκτησίας και 
των αγαθών– δεν έχουν επιτύχει να 
παράσχουν τον αναμενόμενο βαθμό 
ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 43
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

(2a) Τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας, ειδικά αυτά που βασίζονται 
στις κτιριακές υποδομές, πρέπει να 
υπόκεινται σε σθεναρή και διαφανή 
οικονομική και περιβαλλοντική 
αξιολόγηση, προκειμένου να διασφαλίζεται 
η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους για 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 
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λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της 
κάλυψης του κόστους, 
συμπεριλαμβανομένου του 
περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους 
των πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αυξανόμενος κίνδυνος πλημμυρών, λόγω των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων και της αλλαγής 
του κλίματος, πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω μιας σθεναρής οικονομικής προσέγγισης. Τα 
μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας συνιστούν σημαντική υπηρεσία προς τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις, και το κόστος τους πρέπει να καλύπτεται προκειμένου να παράγουν 
μακροπρόθεσμα κοινωνιακά οφέλη. Σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες η ανάπτυξη 
νέων ανθρώπινων δραστηριοτήτων πρέπει να βαρύνεται με το κόστος των εν λόγω μέτρων 
καθώς και με το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος των πόρων που απορρέει από τις ανάντι
και κατάντι επιπτώσεις τους. Αυτό μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη των 
καλύτερων δυνατών προληπτικών μέτρων για τη μείωση της ζημίας εκ μέρους των πολιτών και 
των επιχειρήσεων σε περιοχές που διατρέχουν τον κίνδυνο πλημμύρας. Το επίπεδο κάλυψης του 
κόστους και το ποιος φέρει την ευθύνη των εν λόγω δαπανών θα αποφασίζεται σε εθνικό 
επίπεδο, θα πρέπει όμως να υπάρχει διαφάνεια.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 44
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 των πλημμυρών στην ανθρώπινη 
υγεία και ζωή, το περιβάλλον και τις 
υποδομές εντούτοις, τα μέτρα για τη μείωση 
του κινδύνου ζημιών από πλημμύρες θα 
πρέπει να συντονίζονται σε επίπεδο 
ποτάμιας λεκάνης για να είναι 
αποτελεσματικά.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι πλημμύρες συνιστούν προπάντων κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή, αλλά και για την 
ανθρώπινη υγεία. Μεταξύ του 1998 και του 2004, 700 άτομα πέθαναν σε πλημμύρες στην 
Ευρώπη, όπως δηλώνεται στην αιτιολογική έκθεση της παρούσας πρότασης (σελ. 1 – Λόγοι και 
στόχοι για την υποβολή της πρότασης).
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Τροπολογία: Jillian Evans εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 45
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. Εντούτοις, τα μέτρα για τη 
μείωση του κινδύνου ζημιών από πλημμύρες 
θα πρέπει να συντονίζονται σε επίπεδο 
ποτάμιας λεκάνης για να είναι 
αποτελεσματικά και πρέπει να δίνεται 
αυξημένη σημασία σε μέτρα σχετικά με τη 
φύση, προκειμένου να προωθηθεί η 
απομάκρυνση από το παραδοσιακό 
βραχυπρόθεσμο παράδειγμα της
«οικοδόμησης για προστασία» και η 
μετατόπιση προς μια οικολογικά βιώσιμη 
διαχείριση των πλημμυρών.

Or. en

Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten και Jules Maaten

Τροπολογία 46
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

(3a) Τα κράτη μέλη παροτρύνονται να 
λάβουν μέτρα τα οποία συμβάλλουν στη 
διαχείριση των πλημμυρών σε ανάντι και 
κατάντι περιοχές εντός και εκτός της 
επικράτειάς τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λήψη προληπτικών μέτρων σε ανάντι περιοχές μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη από μια 
προσέγγιση ποτάμιας λεκάνης, ομοίως όταν μια ανάντι περιοχή εμπίπτει στην επικράτεια άλλου 
κράτους μέλους. Η αρχή της αλληλεγγύης της οδηγίας μπορεί να ενισχυθεί παρέχοντας 
πρόσθετα κίνητρα διασυνοριακής συνεργασίας για τη μείωση των κινδύνων διασυνοριακών 
πλημμυρών.
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 47
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

(3α) Τα κράτη μέλη παροτρύνονται να 
λάβουν μέτρα τα οποία ευνοούν τη 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε 
ανάντι και κατάντι περιοχές, διατηρώντας 
τον φυσικό ρου του ποταμού όπου είναι 
δυνατόν. Όπου δεν είναι δυνατόν, τα κράτη 
μέλη πρέπει να προσπαθούν να εξεύρουν 
αντισταθμιστικές περιοχές στη δική τους 
επικράτεια ή να αναζητήσουν τέτοιες 
περιοχές σε συνεργασία με άλλα κράτη 
μέλη.

Or. nl

Τροπολογία: Jillian Evans εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 48
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

(3a) Η προταθείσα ενιαία διαχείριση της 
ποτάμιας λεκάνης πρέπει να βασίζεται 
στην ιδιαίτερη «φέρουσα ικανότητα» του 
περιβάλλοντος, δηλαδή, τη δέουσα και 
μακροπρόθεσμη λειτουργία των 
οικοσυστημάτων και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, καθώς επίσης και των 
σχετικών κοινωνικοοικονομικών οφελών 
για τους ανθρώπους, την κοινή αξιολόγηση 
των αναγκών και των προσδοκιών όλων 
των «ενδιαφερομένων για θέματα υδάτων»
σε επίπεδο λεκάνης και την καλύτερη 
δυνατή πληροφόρηση.

Or. en

Τροπολογία: Albert Jan Maat

Τροπολογία 49
Αιτιολογική σκέψη 4
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(4) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης

Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων επιβάλλει την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων 
διαχείρισης για κάθε λεκάνη απορροής 
ποταμού με στόχο την επίτευξη καλής 
οικολογικής και χημικής κατάστασης και 
θα συμβάλλει στον μετριασμό των 
επιπτώσεων των πλημμυρών. Ωστόσο η 
μείωση του κινδύνου πλημμύρας δεν είναι 
ένας από τους κύριους στόχους της εν 
λόγω οδηγίας ούτε λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη πιθανοί μελλοντικοί κίνδυνοι λόγω 
της αλλαγής του κλίματος.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ αναφέρεται στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων και ως εκ τούτου 
δεν συνδέεται πάντα άμεσα με τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων που σχετίζονται
περισσότερο με την ποσότητα και τα οποία πραγματεύεται αυτή η οδηγία. Οι πλημμύρες 
μπορούν, επί παραδείγματι, να προκληθούν επίσης από εξωτερικούς παράγοντες που δεν 
αναφέρονται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ. Συνεπώς, η παραπομπή στην οδηγία 2000/60/ΕΚ είναι 
άστοχη.

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 50
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης

Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων επιβάλλει την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης για 
κάθε λεκάνη απορροής ποταμού με στόχο 
την επίτευξη καλής οικολογικής και χημικής 
κατάστασης και θα συμβάλλει στον 
μετριασμό των επιπτώσεων των πλημμυρών. 
Ωστόσο η μείωση του κινδύνου πλημμύρας 
δεν είναι ένας από τους κύριους στόχους της 
εν λόγω οδηγίας ούτε λαμβάνονται δεόντως 

(4) Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης

Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής 
των υδάτων επιβάλλει την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης για 
κάθε λεκάνη απορροής ποταμού με στόχο 
την επίτευξη καλής οικολογικής και χημικής 
κατάστασης και θα συμβάλλει στον 
μετριασμό των επιπτώσεων των πλημμυρών. 
Ωστόσο η μείωση του κινδύνου πλημμύρας 
δεν είναι ένας από τους κύριους στόχους της 
εν λόγω οδηγίας ούτε λαμβάνεται δεόντως 
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υπόψη πιθανοί μελλοντικοί κίνδυνοι λόγω 
της αλλαγής του κλίματος.

υπόψη ο κίνδυνος αυτός που θα 
εμφανίζεται πολύ συχνά στο μέλλον λόγω 
της αλλαγής του κλίματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να καταστήσει σαφές ότι πρέπει να ενισχυθεί η προφύλαξη 
από τους κινδύνους των πλημμυρών με στόχο την πρόληψη των αυξημένων κινδύνων από την 
αλλαγή του κλίματος,·ωστόσο δεν χρειάζεται να γίνεται εκτενής πρόβλεψη της αλλαγής του 
κλίματος για κάθε επιμέρους μέτρο προφύλαξης από κινδύνους, αφού αυτό θα προκαλούσε 
σημαντικές και στο μεγαλύτερο μέρος τους αδικαιολόγητες δαπάνες και θα καθυστερούσε την 
εκπόνηση σχεδίων όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 51
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
2012/2002 του Συμβουλίου, της 11 
Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του ταμείου 
αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
δυνατή η ταχεία παροχή 
χρηματοοικονομικής αρωγής σε περίπτωση 
μείζονος καταστροφής ώστε να 
εξασφαλιστεί βοήθεια σε ανθρώπους, 
περιφέρειες και χώρες που έχουν πληγεί για 
να επιστρέψουν σε κατά το δυνατόν ομαλές 
συνθήκες διαβίωσης. Εντούτοις η 
προσέγγιση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί 
αποκλειστικά και μόνο εφόσον πρόκειται 
για επιχειρήσεις αντιμετώπισης 
κατεπειγόντων περιστατικών και όχι για τα 
στάδια τα οποία προηγούνται αναλόγων 
εκτάκτων καταστάσεων.

(7) Δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
2012/2002 του Συμβουλίου, της 11 
Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του ταμείου 
αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
δυνατή η ταχεία παροχή 
χρηματοοικονομικής αρωγής σε περίπτωση 
μείζονος καταστροφής ώστε να 
εξασφαλιστεί βοήθεια σε ανθρώπους, 
περιφέρειες και χώρες που έχουν πληγεί για 
να επιστρέψουν σε κατά το δυνατόν ομαλές 
συνθήκες διαβίωσης. Εντούτοις η 
προσέγγιση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί 
αποκλειστικά και μόνο εφόσον πρόκειται 
για επιχειρήσεις αντιμετώπισης 
κατεπειγόντων περιστατικών και όχι για τα 
στάδια τα οποία προηγούνται αναλόγων 
εκτάκτων καταστάσεων. Στην περίπτωση 
αυτή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 
δράσεις κατάρτισης, ενημέρωσης και 
πρόληψης χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο 
των Διαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό 
Περιφερειακό Ταμείο), της πολιτικής 
ανάπτυξης της υπαίθρου, καθώς και 
μεμονωμένων προγραμμάτων, όπως για 
παράδειγμα το πρόγραμμα Interreg.
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Or. el

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 52
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
2012/2002 του Συμβουλίου, της 11 
Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του ταμείου 
αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
δυνατή η ταχεία παροχή 
χρηματοοικονομικής αρωγής σε περίπτωση 
μείζονος καταστροφής ώστε να 
εξασφαλιστεί βοήθεια σε ανθρώπους, 
περιφέρειες και χώρες που έχουν πληγεί για 
να επιστρέψουν σε κατά το δυνατόν ομαλές 
συνθήκες διαβίωσης. Εντούτοις η 
προσέγγιση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί 
αποκλειστικά και μόνο εφόσον πρόκειται 
για επιχειρήσεις αντιμετώπισης 
κατεπειγόντων περιστατικών και όχι για τα 
στάδια τα οποία προηγούνται αναλόγων 
εκτάκτων καταστάσεων.

(7) Δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
2012/2002 του Συμβουλίου, της 11 
Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του ταμείου 
αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
δυνατή η ταχεία παροχή 
χρηματοοικονομικής αρωγής σε περίπτωση 
μείζονος καταστροφής ώστε να 
εξασφαλιστεί βοήθεια στα οικοσυστήματα,
σε ανθρώπους, περιφέρειες και χώρες που 
έχουν πληγεί για να επιστρέψουν σε κατά το 
δυνατόν ομαλές συνθήκες διαβίωσης. 
Εντούτοις η προσέγγιση αυτή μπορεί να 
εφαρμοστεί αποκλειστικά και μόνο εφόσον 
πρόκειται για επιχειρήσεις αντιμετώπισης 
κατεπειγόντων περιστατικών και όχι για τα 
στάδια τα οποία προηγούνται αναλόγων 
εκτάκτων καταστάσεων. 

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα οικοσυστήματα σε κοιλάδες ποταμών και παρόχθιες περιοχές έχουν ειδικά χαρακτηριστικά 
οικοτόπων και συγκροτούν συμπλέγματα που χαρακτηρίζονται από βιοποικιλότητα και 
ορισμένα εκ των οποίων είναι μοναδικά σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο (π.χ. το δέλτα του 
Δούναβη και του Ρήνου και η ακτή της Ισλανδίας, του Rügen και του Bornholm). Κατά τη 
διάρκεια των πλημμυρών, ο οικότοπος επώασης των προστατευόμενων ειδών πτηνών μπορεί 
να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία, μειώνοντας συνεπώς τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης. Το 
Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ((COM(2005)108 τελικό - 2005/033(COD) –
SEC (2005)447) πρέπει ως εκ τούτου να καλύπτει συγκεκριμένα οικοσυστήματα που πλήττονται
από φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 53
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. (7) Δυνάμει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
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2012/2002 του Συμβουλίου, της 11 
Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του ταμείου 
αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
δυνατή η ταχεία παροχή 
χρηματοοικονομικής αρωγής σε περίπτωση 
μείζονος καταστροφής ώστε να 
εξασφαλιστεί βοήθεια σε ανθρώπους, 
περιφέρειες και χώρες που έχουν πληγεί για 
να επιστρέψουν σε κατά το δυνατόν ομαλές 
συνθήκες διαβίωσης. Εντούτοις η 
προσέγγιση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί 
αποκλειστικά και μόνο εφόσον πρόκειται 
για επιχειρήσεις αντιμετώπισης 
κατεπειγόντων περιστατικών και όχι για τα 
στάδια τα οποία προηγούνται αναλόγων 
εκτάκτων καταστάσεων.

2012/2002 του Συμβουλίου, της 11 
Νοεμβρίου 2002 για την ίδρυση του ταμείου 
αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 
δυνατή η ταχεία παροχή 
χρηματοοικονομικής αρωγής σε περίπτωση 
μείζονος καταστροφής ώστε να 
εξασφαλιστεί βοήθεια σε ανθρώπους, 
περιφέρειες και χώρες που έχουν πληγεί για
να επιστρέψουν σε κατά το δυνατόν ομαλές 
συνθήκες διαβίωσης. Στόχος του Ταμείου 
είναι επίσης η στήριξη της άμεσης 
διασφάλισης προληπτικών υποδομών και η 
άμεση εκκαθάριση περιοχών που έχουν 
πληγεί από καταστροφές, 
συμπεριλαμβανομένων φυσικών ζωνών. 
Εντούτοις η προσέγγιση αυτή μπορεί να 
εφαρμοστεί αποκλειστικά και μόνο εφόσον 
πρόκειται για επιχειρήσεις αντιμετώπισης 
κατεπειγόντων περιστατικών και όχι για τα 
στάδια τα οποία προηγούνται αναλόγων 
εκτάκτων καταστάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος του Ταμείου δεν είναι μόνον η παροχή βοήθειας στους εμπλεκόμενους ανθρώπους, 
περιφέρειες και χώρες προκειμένου να επανέλθουν σε ομαλές συνθήκες διαβίωσης αλλά επίσης 
να αποτραπούν οι περαιτέρω επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, όπως η ρύπανση του
περιβάλλοντος και η μόλυνση του πόσιμου νερού.

Τροπολογία: Ευαγγελία Τζαμπάζη

Τροπολογία 54
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

(7a) Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
περισσότερες ποτάμιες λεκάνες στην 
Ευρώπη μοιράζονται μεταξύ των κρατών 
μελών, για την αποτελεσματική πρόληψη 
και αντιμετώπιση των πλημμυρών 
απαιτείται εκτός του συντονισμού σε 
κοινοτικό επίπεδο και αυξημένη 
διακρατική συνεργασία καθώς και 
κατάρτιση, χρηματοδότηση και 
παρακολούθηση διασυνοριακών 
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προγραμμάτων.

Or. el

Τροπολογία: Jillian Evans εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 55
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

(7a) Οι απαιτήσεις βιώσιμης διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας πρέπει να 
ενσωματωθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή όλων των άλλων συναφών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
Κοινότητας, όπως η πολιτική μεταφοράς 
των υδάτων, η γεωργική πολιτική, η 
πολιτική συνοχής, η ενεργειακή πολιτική
και η πολιτική ερευνών.

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 56
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 στιγμιαίων πλημμυρών 
σημειώνονται στην Κοινότητα. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 
οι πλημμύρες ποταμών (οι οποίες 
προκαλούνται από το χιόνι που λιώνει, την
παγοσυμφόρηση, το λασπόχιονο, τις 
αιφνίδιες καταιγίδες, τις συνεχείς ραγδαίες 
βροχές, οι παράκτιες πλημμύρες που 
συνδέονται με κύματα υπερχείλισης και οι 
πλημμύρες στα αστικά κέντρα που 
οφείλονται σε ανεπαρκή αποχετευτικά
συστήματα και στην αποτυχία των εν λόγω 
συστημάτων να αντιμετωπίσουν τις 
καταιγίδες και το χιόνι που λιώνει. Οι 
ζημίες που προκαλούνται από τις πλημμύρες 
ποικίλλουν στις διάφορες χώρες και 
περιφέρειες της Κοινότητας. Ως εκ τούτου, 
οι στόχοι που αποσκοπούν στη διαχείριση 
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των κινδύνων πλημμύρας θα πρέπει να 
βασίζονται στις τοπικές και περιφερειακές 
περιστάσεις.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η πρόταση παραβάλλει τις ραγδαίες πλημμύρες με τις ποτάμιες πλημμύρες, τις παράκτιες 
πλημμύρες και τις πλημμύρες στα αστικά κέντρα, γεγονός το οποίο τείνει να καταδείξει ότι οι 
ραγδαίες πλημμύρες συμβαίνουν εκτός των ποτάμιων κοιλάδων, των παράκτιων περιοχών και 
των αστικών περιοχών, το οποίο δεν είναι αληθές. Αυτή η κατηγοριοποίηση των πλημμυρών
βάσει διαφορετικών κριτηρίων (αφενός της έντασή τους και αφετέρου της τοποθεσία τους) 
σημαίνει ότι οι διάφοροι τύποι πλημμυρών αλληλοαναιρούνται.
Η κατηγοριοποίηση των τύπων πλημμύρας βάσει ενιαίων κριτηρίων, δηλαδή της 
πλημμυρισμένης περιοχής και της άμεσης αιτίας της πλημμύρας, αποσαφηνίζει το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 57
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

(8α) Οι κοίτες και οι περιοχές 
συγκράτησης των υδάτων υπερχείλισης
των ποταμών, των χειμάρρων και των 
υδατορευμάτων στις μεσογειακές χώρες 
συμπεριφέρονται πολύ διαφορετικά από 
ό,τι οι αντίστοιχες σε άλλα μέρη της 
Κοινότητας και συνεπώς χρήζουν 
ιδιαίτερης μεταχείρισης σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική έκθεση και οι στόχοι της οδηγίας αναφέρονται στη βόρεια και την κεντρική 
Ευρώπη, αλλά πρέπει να δοθεί επίσης προσοχή στις σοβαρές πλημμύρες που συμβαίνουν στις
ποτάμιες λεκάνες της Μεσογείου, οι οποίες, αν και σχηματίζονται κατά κύριο λόγο από 
ασυνεχείς κοίτες ποταμών, πλήττονται τόσο από χειμαρρώδη ροή όσο και από πλημμύρες.
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Τροπολογία: Jillian Evans εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 58
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι κίνδυνοι πλημμύρας σε ορισμένες 
περιοχές εντός της Κοινότητας μπορούν να 
θεωρηθούν ασήμαντοι όπως για παράδειγμα 
συμβαίνει σε περιοχές ακατοίκητες ή με 
μικρή δημογραφική πυκνότητα ή σε 
περιοχές με περιορισμένα περιουσιακά 
στοιχεία ή μικρή οικολογική αξία. Η 
προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων 
πλημμύρας σε κάθε λεκάνη και υπολεκάνη 
απορροής ποταμών καθώς και τις 
αντίστοιχες παράκτιες ζώνες πρέπει να 
πραγματοποιείται σε επίπεδο περιοχής 
λεκάνης απορροής ποταμού ώστε να 
προσδιορίζεται πάντοτε ο κίνδυνος 
πλημμύρας και να αποφασίζεται κατά πόσον 
επιβάλλεται να αναληφθεί περαιτέρω δράση.

(9) Οι κίνδυνοι πλημμύρας σε ορισμένες 
περιοχές εντός της Κοινότητας δύνανται να 
θεωρηθούν ασήμαντοι όπως για παράδειγμα 
συμβαίνει σε περιοχές ακατοίκητες ή με 
μικρή δημογραφική πυκνότητα ή σε 
περιοχές με περιορισμένα περιουσιακά 
στοιχεία ή μικρή οικολογική αξία. Τέτοιες 
περιοχές ενδέχεται, εντούτοις, να είναι 
σημαντικές στον μετριασμό των 
πλημμυρών. Η προκαταρκτική αξιολόγηση 
των κινδύνων πλημμύρας σε κάθε λεκάνη 
και υπολεκάνη απορροής ποταμών καθώς 
και τις αντίστοιχες παράκτιες ζώνες πρέπει 
να πραγματοποιείται σε επίπεδο περιοχής 
λεκάνης απορροής ποταμού ώστε να 
προσδιορίζεται πάντοτε ο κίνδυνος 
πλημμύρας, οι δυνατότητες μετριασμού της 
πλημμύρας και να αποφασίζεται κατά 
πόσον επιβάλλεται να αναληφθεί περαιτέρω 
δράση. 

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 59
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Οι κίνδυνοι πλημμύρας σε ορισμένες 
περιοχές εντός της Κοινότητας μπορούν να 
θεωρηθούν ασήμαντοι όπως για παράδειγμα 
συμβαίνει σε περιοχές ακατοίκητες ή με 
μικρή δημογραφική πυκνότητα ή σε 
περιοχές με περιορισμένα περιουσιακά 
στοιχεία ή μικρή οικολογική αξία. Η 
προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων 
πλημμύρας σε κάθε λεκάνη και υπολεκάνη 
απορροής ποταμών καθώς και τις 
αντίστοιχες παράκτιες ζώνες πρέπει να 
πραγματοποιείται σε επίπεδο περιοχής 
λεκάνης απορροής ποταμού ώστε να 

(9) Οι κίνδυνοι πλημμύρας σε ορισμένες 
περιοχές εντός της Κοινότητας μπορούν να 
θεωρηθούν ασήμαντοι όπως για παράδειγμα 
συμβαίνει σε περιοχές ακατοίκητες ή με 
μικρή δημογραφική πυκνότητα ή σε 
περιοχές με περιορισμένα περιουσιακά 
στοιχεία ή μικρή οικολογική αξία. Η 
προκαταρκτική αξιολόγηση των κινδύνων 
πλημμύρας σε κάθε λεκάνη και υπολεκάνη 
απορροής ποταμών καθώς και τις 
αντίστοιχες παράκτιες ζώνες πρέπει να 
πραγματοποιείται σε επίπεδο περιοχής 
λεκάνης απορροής ποταμού ώστε να 
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προσδιορίζεται πάντοτε ο κίνδυνος 
πλημμύρας και να αποφασίζεται κατά πόσον 
επιβάλλεται να αναληφθεί περαιτέρω δράση.

προσδιορίζεται πάντοτε ο κίνδυνος 
πλημμύρας και να αποφασίζεται κατά πόσον 
επιβάλλεται να αναληφθεί περαιτέρω 
προληπτική και επιχειρησιακή δράση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη της αναφοράς της προληπτικής και επιχειρησιακής δράσης διευκρινίζει και 
αποσαφηνίζει το κείμενο.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 60
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Για να εξασφαλιστεί αξιόπιστο μέσο 
πληροφόρησης καθώς και πολύτιμη βάση 
για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων κα 
τη λήψη περαιτέρω τεχνικών, οικονομικών 
και πολιτικών αποφάσεων είναι απαραίτητο 
να προβλεφθεί η καθιέρωση χαρτών για τις 
πλημμύρες καθώς και χαρτών στους οποίους 
να αναφέρονται ενδεικτικές ζημίες από 
πλημμύρες και να περιγράφονται οι περιοχές 
που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά 
επίπεδα κινδύνου πλημμύρας.

(10) Για να εξασφαλιστεί αξιόπιστο μέσο 
πληροφόρησης καθώς και πολύτιμη βάση 
για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων κα 
τη λήψη περαιτέρω τεχνικών, οικονομικών 
και πολιτικών αποφάσεων είναι απαραίτητο 
να προβλεφθεί η καθιέρωση χαρτών για τις 
πλημμύρες καθώς και χαρτών στους οποίους 
να αναφέρονται ενδεικτικές ζημίες από 
πλημμύρες και να περιγράφονται οι περιοχές 
που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά 
επίπεδα κινδύνου πλημμύρας και από τον 
κίνδυνο περιβαλλοντικής ρύπανσης ως 
συνέπεια πλημμυρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χάρτες πλημμυρών πρέπει να δείχνουν τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 
τυχαία περιβαλλοντική ρύπανση ως συνέπεια πλημμύρας.

Τροπολογία: Albert Jan Maat

Τροπολογία 61
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Για να μειωθούν και να αποφευχθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις των πλημμυρών στην 

(11) Για να μειωθούν και να αποφευχθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις των πλημμυρών στην 
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εκάστοτε περιοχή είναι σκόπιμο να 
καθιερωθούν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Τα αίτια και οι 
συνέπειες των πλημμυρών ποικίλλουν 
ανάλογα με τις χώρες και τις περιφέρειες της 
Κοινότητας. Κατά συνέπεια τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες 
γεωγραφικές υδρολογικές και άλλες 
σχετικές περιστάσεις στη λεκάνη απορροής 
του ποταμού, μέρος αυτής ή τμήμα της 
ακτής, και να παρέχουν λύσεις αφού 
ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι 
προτεραιότητες της λεκάνης απορροής, 
τμήματος αυτής ή της ακτής, ενώ 
παράλληλα θα εξασφαλίζεται ο συντονισμός 
με τις περιοχές της λεκάνης απορροής του 
κάθε ποταμού.

εκάστοτε περιοχή είναι σκόπιμο να 
καθιερωθούν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Τα αίτια και οι 
συνέπειες των πλημμυρών ποικίλλουν 
ανάλογα με τις χώρες και τις περιφέρειες της 
Κοινότητας. Στο μέτρο που τα αίτια και οι 
επιπτώσεις των πλημμυρών έχουν 
διασυνοριακό χαρακτήρα, τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει κατά συνέπεια να λαμβάνουν υπόψη 
τις ιδιαίτερες γεωγραφικές υδρολογικές και 
άλλες σχετικές περιστάσεις στη λεκάνη 
απορροής του ποταμού, μέρος αυτής ή 
τμήμα της ακτής, και να παρέχουν λύσεις 
αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι 
προτεραιότητες της λεκάνης απορροής, 
τμήματος αυτής ή της ακτής, ενώ 
παράλληλα θα εξασφαλίζεται ο συντονισμός 
με τις περιοχές της λεκάνης απορροής του 
κάθε ποταμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαφορές στις γεωγραφικές και υδρολογικές συνθήκες μεταξύ των χωρών σχετίζονται με τα 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας μόνο στο μέτρο που οι επιπτώσεις των πλημμυρών
έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα. 

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 62
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Για να μειωθούν και να αποφευχθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις των πλημμυρών στην 
εκάστοτε περιοχή είναι σκόπιμο να 
καθιερωθούν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Τα αίτια και οι 
συνέπειες των πλημμυρών ποικίλλουν 
ανάλογα με τις χώρες και τις περιφέρειες της 
Κοινότητας. Κατά συνέπεια τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες 
γεωγραφικές υδρολογικές και άλλες 
σχετικές περιστάσεις στη λεκάνη απορροής 

(11) Για να μειωθούν και να αποφευχθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις των πλημμυρών στην 
εκάστοτε περιοχή είναι σκόπιμο να 
καθιερωθούν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Τα αίτια και οι 
συνέπειες των πλημμυρών ποικίλλουν 
ανάλογα με τις χώρες και τις περιφέρειες της 
Κοινότητας. Κατά συνέπεια τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες 
γεωγραφικές, γεωλογικές, υδρολογικές και 
άλλες σχετικές περιστάσεις,
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του ποταμού, μέρος αυτής ή τμήμα της 
ακτής, και να παρέχουν λύσεις αφού 
ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι 
προτεραιότητες της λεκάνης απορροής, 
τμήματος αυτής ή της ακτής, ενώ 
παράλληλα θα εξασφαλίζεται ο συντονισμός 
με τις περιοχές της λεκάνης απορροής του 
κάθε ποταμού.

συμπεριλαμβανομένης της πυκνότητας του 
πληθυσμού καθώς και των οικονομικών 
δραστηριοτήτων στην πληγείσα λεκάνη 
απορροής του ποταμού, μέρος αυτής ή 
τμήμα της ακτής, και να παρέχουν λύσεις 
αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι 
προτεραιότητες της λεκάνης απορροής, 
τμήματος αυτής ή της ακτής, ενώ 
παράλληλα θα εξασφαλίζεται ο συντονισμός 
με τις περιοχές της λεκάνης απορροής του 
κάθε ποταμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα. Οι πλημμύρες συνιστούν κίνδυνο μόνον για τις
ανθρώπινες δραστηριότητες ή χρήσεις που αναλαμβάνονται σε πλημμυρικές περιοχές. Άλλες 
περιοχές, όπως ακατοίκητες περιοχές, περιοχές με μειωμένο πληθυσμό ή περιοχές οι οποίες δεν 
υπόκεινται σε ανθρώπινη χρήση δεν επηρεάζονται ή επηρεάζονται λιγότερο από τον κίνδυνο 
των πλημμυρών. Οι αρνητικές επιπτώσεις των πλημμυρών αντιστοιχούν στην πυκνότητα του 
πληθυσμού και την αναληφθείσα οικονομική δραστηριότητα στη σχετική περιοχή. Αυτοί οι 
δείκτες πρέπει συνεπώς να περιληφθούν στην αιτιολογική σκέψη 11, η οποία απαριθμεί τις 
υποκείμενες περιστάσεις πρόληψης και προστασίας από τις πλημμύρες.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 63
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Για να μειωθούν και να αποφευχθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις των πλημμυρών στην 
εκάστοτε περιοχή είναι σκόπιμο να 
καθιερωθούν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Τα αίτια και οι 
συνέπειες των πλημμυρών ποικίλλουν 
ανάλογα με τις χώρες και τις περιφέρειες της 
Κοινότητας. Κατά συνέπεια τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες 
γεωγραφικές υδρολογικές και άλλες 
σχετικές περιστάσεις στη λεκάνη απορροής 
του ποταμού, μέρος αυτής ή τμήμα της 
ακτής, και να παρέχουν λύσεις αφού 
ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι 
προτεραιότητες της λεκάνης απορροής, 

(11) Για να μειωθούν και να αποφευχθούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις των πλημμυρών στην 
εκάστοτε περιοχή είναι σκόπιμο να 
καθιερωθούν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Τα αίτια και οι 
συνέπειες των πλημμυρών ποικίλλουν 
ανάλογα με τις χώρες και τις περιφέρειες της 
Κοινότητας. Κατά συνέπεια τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες 
γεωγραφικές υδρολογικές και άλλες 
σχετικές περιστάσεις στη λεκάνη απορροής 
του ποταμού, μέρος αυτής ή τμήμα της 
ακτής, και να παρέχουν λύσεις αφού 
ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι 
προτεραιότητες της λεκάνης απορροής, 



PE 371.879v02-00 18/122 AM\610916EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

τμήματος αυτής ή της ακτής, ενώ 
παράλληλα θα εξασφαλίζεται ο συντονισμός 
με τις περιοχές της λεκάνης απορροής του 
κάθε ποταμού.

τμήματος αυτής ή της ακτής, ενώ 
παράλληλα θα εξασφαλίζεται ο συντονισμός 
με τις περιοχές της λεκάνης απορροής του 
κάθε ποταμού. Τα σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας πρέπει να λαμβάνουν 
επίσης υπόψη βιομηχανικές και γεωργικές 
εγκαταστάσεις, καθώς και άλλες πιθανές 
πηγές ρύπανσης της εμπλεκόμενης
περιοχής, προκειμένου να προληφθεί 
τέτοιου είδους ρύπανση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι πλημμύρες ακολουθούνται συχνά από τυχαία περιβαλλοντική ρύπανση λόγω 
βιομηχανικών, γεωργικών και άλλων εγκαταστάσεων στην εμπλεκόμενη περιοχή, τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πιθανές πηγές ρύπανσης.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 64
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

(12a) Η κοινοτική νομοθεσία για τις 
πλημμύρες μπορεί να προσθέσει πολύ 
μεγάλη αξία εστιάζοντας στον συντονισμό 
της διαχείρισης των διασυνοριακών 
υδάτων και των παράκτιων ζωνών όπου η 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας από 
μια χώρα θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις 
σε μια γειτονική χώρα. Οι λεκάνες 
απορροής οι οποίες δεν πληρούν το 
κριτήριο αυτό δεν πρέπει συνεπώς να 
καλύπτονται από αυτήν την οδηγία. 
Εντούτοις, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις διατάξεις 
αυτής της οδηγίας σε οιανδήποτε άλλη 
λεκάνη απορροής, εφόσον το επιθυμούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός της διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων είναι ο τομέας στον οποίο η 
κοινοτική νομοθεσία δύναται να παράσχει προστιθέμενη αξία. Η επέκταση σε αμιγώς εγχώρια 
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ύδατα δεν είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας της Συνθήκης, δεν συνιστά ανάλογη 
αντιμετώπιση του προβλήματος στην οποία αποσκοπεί η οδηγία, και θα δημιουργήσει περιττές 
επιβαρύνσεις και διάσπαση των προσπαθειών. Εάν οιοδήποτε κράτος μέλος θεωρεί πρόσφορο 
από διοικητικής άποψης να επεκτείνει και σε άλλα ύδατα το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (επί 
παραδείγματι, εάν τα αμιγώς εθνικά ύδατα είναι περιορισμένα σε αριθμό), η εν λόγω 
τροπολογία τους επιτρέπει να το πράξουν. Καθιστά συνεπώς την οδηγία κατάλληλη για τις 
γεωγραφικές περιστάσεις ολόκληρης της Κοινότητας.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 65
Αιτιολογική σκέψη 13

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

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

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εκτός των χαρτών κινδύνων πλημμύρας και των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας, οι προγνώσεις του καιρού είναι σημαντικές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
αναλαμβάνεται η ενδεδειγμένη δράση όσον αφορά τις πλημμύρες. Αυτό το οποίο είναι 
σημαντικό είναι ο τόπος, η ποσότητα και η διάρκεια των βροχοπτώσεων, ιδίως κατά τη 
διάρκεια καταιγίδων, οι οποίες συνιστούν τον κύριο λόγο των πλημμυρών στην Ευρώπη.
Οι συνοπτικές πληροφορίες για την αιφνίδια εκδήλωση θερμότερου καιρού στα τέλη του 
χειμώνα σε περιοχές της Ευρώπης που βρίσκονται χαμηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας
μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο μήνυμα για τα κράτη μέλη αυτού του μέρους της Ευρώπης 
προκειμένου να αναλάβουν δράση με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των 
πλημμυρών.

Τροπολογία: Richard Seeber, Vittorio Prodi και Edite Estrela

Τροπολογία 66
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

(13a) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναπτύσσει ένα 
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Ευρωπαϊκό Σύστημα Προειδοποίησης για 
τις Πλημμύρες (EFAS) το οποίο είναι σε 
θέση να εκτελεί προσομοιώσεις 
πλημμυρών μεσαίου μεγέθους σε ολόκληρη 
την Ευρώπη με χρόνο εκτέλεσης μεταξύ 3 
και 10 ημερών. Τα δεδομένα του EFAS 
ενδέχεται να συμβάλουν στην αύξηση της 
ετοιμότητας σε μελλοντική περίπτωση
πλημμύρας. Ως εκ τούτου, το EFAS πρέπει 
να συνεχιστεί περαιτέρω μόλις 
ολοκληρωθεί το δοκιμαστικό στάδιο. 
Προβλέπεται να καταστεί λειτουργικό το 
2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυξήσει σημαντικά τον προϋπολογισμό για την ανάπτυξη του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Προειδοποίησης για τις Πλημμύρες, συνεπώς οι ευρωπαίοι πολίτες 
πρέπει να επωφεληθούν από το γεγονός αυτό το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 67
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

(13a) Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναπτύσσει ένα 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Προειδοποίησης για 
τις Πλημμύρες (EFAS) το οποίο είναι σε 
θέση να εκτελεί προσομοιώσεις 
πλημμυρών μεσαίου μεγέθους σε ολόκληρη 
την Ευρώπη με χρόνο εκτέλεσης μεταξύ 3 
και 10 ημερών. Τα δεδομένα του EFAS 
ενδέχεται να συμβάλουν στην αύξηση της 
ετοιμότητας σε προσεχή περίπτωση 
πλημμύρας. Ως εκ τούτου, το EFAS πρέπει 
να συνεχιστεί περαιτέρω μόλις 
ολοκληρωθεί το δοκιμαστικό στάδιο. 
Προβλέπεται να καταστεί λειτουργικό το 
2010.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυξήσει σημαντικά τον προϋπολογισμό για την ανάπτυξη του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Προειδοποίησης για τις Πλημμύρες, συνεπώς οι ευρωπαίοι πολίτες 
πρέπει να επωφεληθούν από το γεγονός αυτό το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία: Jillian Evans εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 68
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

(13a) Η διαχείριση των πλημμυρών
λεκανών απορροής ποταμού πρέπει να 
αποσκοπεί στη δημιουργία κοινής ευθύνης 
και αλληλεγγύης εντός της λεκάνης. Για 
αυτόν τον σκοπό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
προσπαθήσουν να αυξήσουν την 
ευαισθητοποίηση και τη συνεργασία 
μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων και σε 
περιοχές που δεν είναι επιρρεπείς ή είναι 
λιγότερο επιρρεπείς σε πλημμύρες, οι 
οποίες όμως μπορούν να συμβάλουν μέσω
της χρήσης γης και των πρακτικών τους σε 
ανάντι ή κατάντι πλημμύρες.

Or. en

Τροπολογία: Richard Seeber, Vittorio Prodi και Edite Estrela

Τροπολογία 69
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

(13β) Όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη 
πρόγνωση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
βασίζουν τα σχέδιά τους στη βέλτιστη 
διαθέσιμη πρακτική και εξέλιξη 
τεχνολογιών όπως η διαμόρφωση
μοντέλων LAM (πρόγνωση δύο έως 
τεσσάρων ωρών).

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προστατευτούν οι ευρωπαίοι πολίτες από τον κίνδυνο πλημμύρας, τα κράτη 
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μέλη πρέπει να κάνουν χρήση προηγμένων τεχνικών διαμόρφωσης μοντέλων.

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 70
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

(13β) Όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη 
πρόγνωση, τα κράτη μέλη πρέπει να 
βασίζουν τα σχέδιά τους στη βέλτιστη 
διαθέσιμη πρακτική και εξέλιξη 
τεχνολογιών όπως η διαμόρφωση 
μοντέλων LAM (πρόγνωση δύο έως 
τεσσάρων ωρών).

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προστατευτούν οι ευρωπαίοι πολίτες από τον κίνδυνο πλημμύρας, τα κράτη 
μέλη πρέπει να κάνουν χρήση προηγμένων τεχνικών διαμόρφωσης μοντέλων.

Τροπολογία: Albert Jan Maat

Τροπολογία 71
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των 
λεκανών απορροής των ποταμών βάσει της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
βάσει της παρούσας οδηγίας αποτελούν 
στοιχεία της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
της λεκάνης απορροής του εκάστοτε 
ποταμού. Ως εκ τούτου οι δύο διαδικασίες 
θα πρέπει να αλληλοαξιοποιούνται ώστε 
καθίσταται δυνατή η εκμετάλλευση των 
διαθέσιμων συνεργιών. Για να 
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και εύλογη 
χρήση των πόρων, επιβάλλεται η εφαρμογή 
της παρούσας οδηγίας να συντονίζεται 
στενά με την οδηγία 2000/60/EΚ.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ αναφέρεται στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων και ως εκ τούτου 
δεν συνδέεται πάντα άμεσα με τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων που σχετίζονται 
περισσότερο με την ποσότητα και τα οποία πραγματεύεται αυτή η οδηγία. Οι πλημμύρες 
μπορούν, επί παραδείγματι, να προκληθούν επίσης από εξωτερικούς παράγοντες που δεν 
αναφέρονται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ. Συνεπώς, η παραπομπή στην οδηγία 2000/60/ΕΚ είναι 
άστοχη.

Τροπολογία: Jillian Evans εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 72
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των 
λεκανών απορροής των ποταμών βάσει της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας βάσει 
της παρούσας οδηγίας αποτελούν στοιχεία 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης της λεκάνης 
απορροής του εκάστοτε ποταμού. Ως εκ 
τούτου οι δύο διαδικασίες θα πρέπει να 
αλληλοαξιοποιούνται ώστε καθίσταται 
δυνατή η εκμετάλλευση των διαθέσιμων 
συνεργιών. Για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και εύλογη χρήση των 
πόρων, επιβάλλεται η εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας να συντονίζεται στενά με 
την οδηγία 2000/60/EΚ.

(14) Η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των 
λεκανών απορροής των ποταμών βάσει της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας βάσει 
της παρούσας οδηγίας αποτελούν και οι δύο 
στοιχεία της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
της λεκάνης απορροής του εκάστοτε 
ποταμού. Ως εκ τούτου οι δύο διαδικασίες 
θα πρέπει να ολοκληρώνονται πλήρως. Για 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
εύλογη χρήση των πόρων, επιβάλλεται η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας να
ολοκληρώνεται αμέσως και να 
συγχρονίζεται με την εφαρμογή της
οδηγίας 2000/60/EΚ και πρέπει να είναι 
συνεπής με τους στόχους της εν λόγω 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία: Albert Jan Maat

Τροπολογία 73
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Σε περίπτωση που υδάτινα ρεύματα 
χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς και 
διάφορες μορφές αειφόρων ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων (π.χ. διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, οικολογία, 
εσωτερική ναυσιπλοΐα ή υδροηλεκτρική 

διαγράφεται
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ενέργεια) και εφόσον οι συγκεκριμένες 
χρήσεις έχουν επιπτώσεις στα εν λόγω 
υδατικά συστήματα, η οδηγία 2000/60/ΕΚ 
πλαίσιο για το νερό επιβάλλει σαφή και 
διαφανή διαδικασία για την αντιμετώπιση 
ανάλογων χρήσεων και επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των πιθανών 
εξαιρέσεων από τους στόχους για «καλή 
κατάσταση» ή/και «μη υποβάθμιση» στο 
άρθρο 4 παρ.7 αυτής).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ αναφέρεται στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων και ως εκ τούτου 
δεν συνδέεται πάντα άμεσα με τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων που σχετίζονται 
περισσότερο με την ποσότητα και τα οποία πραγματεύεται αυτή η οδηγία. Οι πλημμύρες 
μπορούν, επί παραδείγματι, να προκληθούν επίσης από εξωτερικούς παράγοντες που δεν 
αναφέρονται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ. Συνεπώς, η παραπομπή στην οδηγία 2000/60/ΕΚ είναι 
άστοχη.

Τροπολογία: Jillian Evans εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 74
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Σε περίπτωση που υδάτινα ρεύματα 
χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς και 
διάφορες μορφές αειφόρων ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων (π.χ. διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, οικολογία, εσωτερική 
ναυσιπλοΐα ή υδροηλεκτρική ενέργεια) και 
εφόσον οι συγκεκριμένες χρήσεις έχουν 
επιπτώσεις στα εν λόγω υδατικά συστήματα, 
η οδηγία 2000/60/ΕΚ πλαίσιο για το νερό 
επιβάλλει σαφή και διαφανή διαδικασία για 
την αντιμετώπιση ανάλογων χρήσεων και 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πιθανών εξαιρέσεων από τους στόχους για
«καλή κατάσταση» ή/και «μη υποβάθμιση» 
στο άρθρο 4 παρ.7 αυτής).

(15) Σε περίπτωση που υδάτινα ρεύματα 
χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς και 
διάφορες μορφές αειφόρων ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων (π.χ. διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας και οικολογία) και 
εφόσον οι συγκεκριμένες χρήσεις έχουν 
επιπτώσεις στα εν λόγω υδατικά συστήματα, 
το άρθρο 4 παράγραφος 7 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ πλαίσιο για το νερό επιβάλλει 
σαφή και διαφανή διαδικασία για την 
αντιμετώπιση ανάλογων χρήσεων και 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πιθανών εξαιρέσεων από τους στόχους για 
«καλή κατάσταση» ή «μη υποβάθμιση». 

Or. en
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Τροπολογία: Richard Seeber, Vittorio Prodi και Edite Estrela

Τροπολογία 75
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Σε περίπτωση που υδάτινα ρεύματα 
χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς και 
διάφορες μορφές αειφόρων ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων (π.χ. διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, οικολογία, εσωτερική 
ναυσιπλοΐα ή υδροηλεκτρική ενέργεια) και 
εφόσον οι συγκεκριμένες χρήσεις έχουν
επιπτώσεις στα εν λόγω υδατικά συστήματα, 
η οδηγία 2000/60/ΕΚ πλαίσιο για το νερό 
επιβάλλει σαφή και διαφανή διαδικασία για 
την αντιμετώπιση ανάλογων χρήσεων και 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πιθανών εξαιρέσεων από τους στόχους για 
«καλή κατάσταση» ή/και «μη 
υποβάθμιση» στο άρθρο 4 παρ.7 αυτής).

(15) Σε περίπτωση που υδάτινα ρεύματα 
χρησιμοποιούνται για ανταγωνιστικές
μορφές αειφόρων ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων (π.χ. διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, οικολογία, εσωτερική 
ναυσιπλοΐα ή υδροηλεκτρική ενέργεια) με
επιπτώσεις στα εν λόγω υδατικά συστήματα, 
η οδηγία 2000/60/ΕΚ πλαίσιο για το νερό 
επιβάλλει σαφή και διαφανή διαδικασία για 
την αντιμετώπιση ανάλογων χρήσεων και 
επιπτώσεων. Σε περίπτωση 
αντικρουόμενων δικαιωμάτων πρέπει να 
δίνεται πάντα προτεραιότητα στην 
προστασία της ανθρώπινης ζωής και της 
ανθρώπινης υγείας έναντι της προστασίας 
του περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 76
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Σε περίπτωση που υδάτινα ρεύματα 
χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς και 
διάφορες μορφές αειφόρων ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων (π.χ. διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, οικολογία, εσωτερική 
ναυσιπλοΐα ή υδροηλεκτρική ενέργεια) και 
εφόσον οι συγκεκριμένες χρήσεις έχουν
επιπτώσεις στα εν λόγω υδατικά συστήματα, 
η οδηγία 2000/60/ΕΚ πλαίσιο για το νερό 
επιβάλλει σαφή και διαφανή διαδικασία για 
την αντιμετώπιση ανάλογων χρήσεων και 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πιθανών εξαιρέσεων από τους στόχους για 
«καλή κατάσταση» ή/και «μη 
υποβάθμιση» στο άρθρο 4 παρ.7 αυτής).

(15) Σε περίπτωση που υδάτινα ρεύματα 
χρησιμοποιούνται για ανταγωνιστικές
μορφές αειφόρων ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων (π.χ. διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, οικολογία, εσωτερική 
ναυσιπλοΐα ή υδροηλεκτρική ενέργεια) με
επιπτώσεις στα εν λόγω υδατικά συστήματα, 
η οδηγία 2000/60/ΕΚ πλαίσιο για το νερό 
επιβάλλει σαφή και διαφανή διαδικασία για 
την αντιμετώπιση ανάλογων χρήσεων και 
επιπτώσεων. Σε περίπτωση 
αντικρουόμενων δικαιωμάτων πρέπει να 
δίνεται πάντα προτεραιότητα στην 
προστασία της ανθρώπινης ζωής και της 
ανθρώπινης υγείας έναντι της προστασίας 
του περιβάλλοντος.
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Or. en

Τροπολογία: Albert Jan Maat

Τροπολογία 77
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να 
επιτευχθούν επαρκώς μόνο από τα κράτη 
μέλη οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης 
και δεδομένου ότι κατά συνέπεια, λόγω της 
κλίμακας και των επιπτώσεων της δράσης 
είναι σκοπιμότερο να επιτευχθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα ενδέχεται 
να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως αναφέρεται στο εν 
λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν 
υπερβαίνει ότι είναι αυστηρώς απαραίτητο 
για να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι.

(18) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να 
επιτευχθούν επαρκώς μόνο από τα κράτη 
μέλη οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης 
και δεδομένου ότι κατά συνέπεια, λόγω της 
κλίμακας και των επιπτώσεων της δράσης 
είναι σκοπιμότερο να επιτευχθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα ενδέχεται 
να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που αναφέρεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως αναφέρεται στο εν 
λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν 
υπερβαίνει ότι είναι αυστηρώς απαραίτητο 
για να επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι και 
πρέπει να συνάδει με τις αρχές που 
περιγράφονται στην αιτιολογική σκέψη 11,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης σε κοινοτικό 
επίπεδο στον βαθμό που οι επιπτώσεις των πλημμυρών είναι διασυνοριακού χαρακτήρα. Εν 
προκειμένω, η παραπομπή στην αιτιολογική σκέψη 11 είναι εύστοχη. 

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 78
Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για τη 
μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η 
υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον και οι 
οικονομικές δραστηριότητες από τις 
πλημμύρες στην Κοινότητα.

Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για τη 
μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η 
υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον και οι 
οικονομικές δραστηριότητες από τις 
πλημμύρες στην Κοινότητα και τη στήριξη 
της επίτευξης των προβλεπόμενων 
περιβαλλοντικών στόχων στην υφιστάμενη 
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κοινοτική νομοθεσία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτές καθαυτές οι πλημμύρες δεν συνιστούν κίνδυνο για το περιβάλλον. Η ζημία από τις 
πλημμύρες συμβαίνει κυρίως μέσω ζημιών που πλήττουν την ανθρώπινη ιδιοκτησία και μέσω 
της έκλυσης επικίνδυνων χημικών ουσιών. Αντίθετα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες σε περιοχές 
επιρρεπείς σε πλημμύρες αυξάνουν τον κίνδυνο των πλημμυρών, η διαχείριση των οποίων 
απαιτεί νέες φυσικές αλλαγές των συστημάτων υδάτινων πόρων. Στις εθνικές εκθέσεις σχετικά 
με το άρθρο 5 της οδηγίας για τα ύδατα οι αρχές έκριναν ότι οι φυσικές ζημίες στους ποταμούς 
και τις λίμνες οδηγούν σε σημαντική υποβάθμιση του υδάτινου περιβάλλοντος. Οι ίδιες αρχές 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω φυσικές αλλαγές αποτελούν έναν από τους 
βασικούς λόγους για τους οποίους το 50% των ποταμών και των λιμνών της Ευρώπης 
ενδέχεται να μην επιτύχουν τον νομικά δεσμευτικό στόχο της οδηγίας σχετικά με τα ύδατα για 
την επίτευξη «καλής οικολογικής κατάστασης» έως το 2015. 

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 79
Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για τη 
μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η 
υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον και οι 
οικονομικές δραστηριότητες από τις 
πλημμύρες στην Κοινότητα.

Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για τη 
μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η 
υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον και οι 
οικονομικές δραστηριότητες από τις 
πλημμύρες στην Κοινότητα και θα 
βοηθήσει στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων που 
προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Or. pt

Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten και Jules Maaten

Τροπολογία 80
Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για τη 
μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η 
υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον και οι 
οικονομικές δραστηριότητες από τις 
πλημμύρες στην Κοινότητα.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η
δημιουργία ενός πλαισίου για διακρατική
συνεργασία κατά την αξιολόγηση και 
διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζει 
η υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον και οι 
οικονομικές δραστηριότητες από τις 
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πλημμύρες στην Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «διαχείριση» είναι ο κατάλληλος σε σχέση με τις πολιτικές αντιμετώπισης των κινδύνων 
πλημμύρας. Αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης των κινδύνων σε ορισμένες περιοχές υπέρ 
άλλων περιοχών ως τμήμα των μέτρων για τους κινδύνους πλημμύρας.
Η παρούσα οδηγία πρέπει να παράσχει ένα πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας. Ο κίνδυνος 
πλημμυρών μπορεί να αντιμετωπιστεί περισσότερο αποτελεσματικά εντός των δομών διεθνών 
λεκανών απορροής ποταμών, και από τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές. Η προστιθέμενη 
αξία της ΕΕ έγκειται στις διακρατικές πτυχές σε διεθνείς λεκάνες απορροής, συνεπώς πρέπει να 
πραγματεύεται μόνον με αυτούς τους τύπους θεμάτων.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 81
Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για τη 
μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η 
υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον και οι 
οικονομικές δραστηριότητες από τις 
πλημμύρες στην Κοινότητα.

Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για τη 
μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η 
υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον και οι 
οικονομικές δραστηριότητες από τις 
πλημμύρες στην Κοινότητα και την 
απαιτούμενη διεθνή συνεργασία για τη 
διαχείριση των εν λόγω κινδύνων.

Or. nl

Τροπολογία: Gyula Hegyi και Péter Olajos

Τροπολογία 82
Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για τη 
μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η 
υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον και οι 
οικονομικές δραστηριότητες από τις 
πλημμύρες στην Κοινότητα.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η
θέσπιση ενός πλαισίου για την αξιολόγηση 
και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας 
με στόχο τη μείωση των δυσμενών 
επιπτώσεων που αντιμετωπίζει η υγεία του 
ανθρώπου, το περιβάλλον και οι 
οικονομικές δραστηριότητες από τις 
πλημμύρες στην Κοινότητα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας είναι όχι μόνον η μείωση των κινδύνων πλημμύρας, αλλά επίσης η 
διαχείριση των εν λόγω κινδύνων.

Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 83
Άρθρο 2, παράγραφος - 1 (νέα)

Η παρούσα οδηγία είναι εφαρμοστέα σε 
όλες τις διασυνοριακές (κοινές) λεκάνες 
απορροής ποταμών και τις παράκτιες 
ζώνες όπου οι δράσεις διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας από κάποιο κράτος 
μέλος δύνανται να έχουν τέτοιες 
επιπτώσεις σε γειτονική χώρα που 
καθιστούν απαραίτητο τον συντονισμό και 
τη συνεργασία στη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός της διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων είναι ο τομέας στον οποίο η κοινοτική 
νομοθεσία δύναται να παρέχει προστιθέμενη αξία. Η επέκταση σε αμιγώς εγχώρια ύδατα δεν 
είναι συμβατή με την αρχή της επικουρικότητας της Συνθήκης, δεν συνιστά ανάλογη 
αντιμετώπιση του προβλήματος στην οποία αποσκοπεί η οδηγία, και θα δημιουργήσει περιττές 
επιβαρύνσεις και διάσπαση των προσπαθειών. Εάν οιοδήποτε κράτος μέλος θεωρεί πρόσφορο 
από διοικητικής άποψης να επεκτείνει και σε άλλα ύδατα το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (επί 
παραδείγματι, εάν τα αμιγώς εθνικά ύδατα είναι περιορισμένα σε αριθμό), η εν λόγω 
τροπολογία τους επιτρέπει να το πράξουν. Καθιστά συνεπώς την οδηγία κατάλληλη για τις 
γεωγραφικές περιστάσεις ολόκληρης της Κοινότητας.

Τροπολογία: Albert Jan Maat

Τροπολογία 84
Άρθρο 2, παράγραφος 1

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
επιπλέον των ορισμών για τις έννοιες των 
όρων «ποταμός», «λεκάνη απορροής 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
ισχύουν και οι εξής ορισμοί: 
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ποταμού», «υπολεκάνες» και «περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού», που 
ορίζονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 
2000/60/EΚ, ισχύουν και οι εξής ορισμοί:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ αναφέρεται στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων και ως εκ τούτου 
δεν συνδέεται πάντα άμεσα με τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων που σχετίζονται 
περισσότερο με την ποσότητα και τα οποία πραγματεύεται αυτή η οδηγία. Οι πλημμύρες 
μπορούν, επί παραδείγματι, να προκληθούν επίσης από εξωτερικούς παράγοντες που δεν 
αναφέρονται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ. Συνεπώς, η παραπομπή στους ορισμούς που 
αναφέρονται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ είναι άστοχη.

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 85
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 προκαλούμενη 
από εσωτερικά επιφανειακά ύδατα, 
προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους το 
οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν 
καλύπτεται ή δεν προβλέπεται να καλυφθεί
από νερό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έννοια «πλημμύρα» πρέπει να οριστεί ως η κάλυψη εδάφους από νερό που προέρχεται από 
εσωτερικά επιφανειακά ύδατα. Σκοπός της οδηγίας δεν πρέπει να είναι να ρυθμίζει και τις 
επιπτώσεις από στιγμιαίες πλημμύρες και πλημμύρες από την αποχέτευση οικισμών. Επίσης, δεν 
πρέπει να ενταχθεί στην έννοια της πλημμύρας η ελεγχόμενη πλημμύρα περιοχών που 
προβλέπονται γι’ αυτό, όπως π.χ. τα πόλντερ

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 86
Άρθρο 2, παράγραφος 1

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

1. ως «πληµµύρα» νοείται η προσωρινή 
κάλυψη εδάφους από νερό, η οποία 
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φυσιολογικές συνθήκες δεν καλύπτεται από 
νερό.

προκαλείται από εσωτερικά επιφανειακά 
ύδατα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έννοια «πλημμύρα» πρέπει να οριστεί ως η κάλυψη εδάφους από νερό που προέρχεται από 
εσωτερικά επιφανειακά ύδατα. Σκοπός της οδηγίας δεν πρέπει να είναι να ρυθμίζει και τις 
επιπτώσεις από στιγμιαίες πλημμύρες και πλημμύρες από την αποχέτευση οικισμών.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten και Jules Maaten

Τροπολογία 87
Άρθρο 2, εδάφιο 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 και το οποίο δεν προορίζεται να 
καλύπτεται από νερό σε περίπτωση 
πλημμύρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως μέρος των μέτρων διαχείρισης κινδύνων ενδέχεται να υπάρξουν περιοχές που προορίζονται 
να πλημμυρίσουν σε περίπτωση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, με στόχο την προστασία άλλων 
περιοχών.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 88
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 επιφανειακά ύδατα εδάφους το 
οποίο υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν 
καλύπτεται από νερό και δεν έχει ως 
προορισμό την αναχαίτιση του νερού σε 
περίπτωση πλημμύρας.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποκλειστεί η κάλυψη με νερό που οφείλεται στην άνοδο της στάθμης των υπογείων 
υδάτων και των αποχετευτικών συστημάτων. Το ίδιο ισχύει και για περιοχές που έχουν ως 
προορισμό την αναχαίτιση του νερού σε περίπτωση πλημμύρας.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 89
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 η οποία προκαλείται από αύξηση της 
στάθμης ή μετατροπή του ρου ποταμών, 
ορεινών χειμάρρων, ασυνεχών ροών ή 
«καταπάτησης» παράκτιων περιοχών από 
τη θάλασσα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η τροποποίηση του ορισμού της «πλημμύρας» προκειμένου να καλύψει όλες 
τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να συμβεί πλημμύρα σε ορισμένες μεσογειακές περιφέρειες, 
με κυριότερη αιτία τις βραχείες, αιφνίδιες καταιγίδες καταρρακτώδους βροχής, οι επιπτώσεις 
της οποίας επιδεινώνονται λόγω των απόκρημνων πρανών.

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 90
Άρθρο 2, παράγραφος 2

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. fr

Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten και Jules Maaten

Τροπολογία 91
Άρθρο 2, εδάφιο 2
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2. ως «κίνδυνος πλημμύρας» νοείται η 
πιθανότητα να λάβει χώρα πλημμύρα 
κάποιας σοβαρότητας η οποία να 
συνεπάγεται ανάλογες ζημίες όσον αφορά 
την υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον και 
τις οικονομικές δραστηριότητες.

2. ως «κίνδυνος πλημμύρας» νοείται η 
πιθανότητα να λάβει χώρα πλημμύρα 
κάποιας σοβαρότητας η οποία να 
συνεπάγεται ενδεχόμενες ζημίες όσον 
αφορά την υγεία του ανθρώπου, το 
περιβάλλον και τις οικονομικές 
δραστηριότητες.

Or. en

Τροπολογία: Gyula Hegyi και Péter Olajos

Τροπολογία 92
Άρθρο 2, εδάφιο 2

2. ως «κίνδυνος πλημμύρας» νοείται η 
πιθανότητα να λάβει χώρα πλημμύρα
κάποιας σοβαρότητας η οποία να 
συνεπάγεται ανάλογες ζημίες όσον αφορά 
την υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον και 
τις οικονομικές δραστηριότητες.

2. ως «κίνδυνος πλημμύρας» νοείται η 
πιθανότητα να λάβει χώρα πλημμύρα σε 
συνδυασμό με τις ενδεχόμενες δυσμενείς 
επιπτώσεις όσον αφορά την υγεία του 
ανθρώπου, το περιβάλλον και τις 
οικονομικές δραστηριότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός αντιστοιχεί στην επιστημονική ορολογία.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 93
Άρθρο 2, εδάφιο 2

2. ως «κίνδυνος πλημμύρας» νοείται η 
πιθανότητα να λάβει χώρα πλημμύρα 
κάποιας σοβαρότητας η οποία να 
συνεπάγεται ανάλογες ζημίες όσον αφορά 
την υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον και 
τις οικονομικές δραστηριότητες.

2. ως «κίνδυνος πλημμύρας» νοείται η 
πιθανότητα να λάβει χώρα πλημμύρα 
κάποιας σοβαρότητας η οποία να 
συνεπάγεται ανάλογες ζημίες όσον αφορά 
την υγεία και τη ζωή του ανθρώπου, το 
περιβάλλον και τις οικονομικές 
δραστηριότητες.

Or. pl
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Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 94
Άρθρο 2, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. «Συνδυασμός πλημμύρας-ξηρασίας»: ο 
όρος «πλημμύρα» πρέπει να καθορίζεται 
κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει την 
ύπαρξη του «συνδυασμού πλημμύρας-
ξηρασίας», υποδεικνύοντας τις ιδιαίτερες 
περιπτώσεις των μεσογειακών χωρών στις 
οποίες οι καταστάσεις που προκύπτουν 
από πλεόνασμα ύδατος (πλημμύρα) 
εναλλάσσονται με εποχιακή, ετήσια, ή 
παρατεταμένη λειψυδρία (ξηρασία). Ως 
«ξηρασία» νοείται συνεπώς μια κατάσταση 
έλλειψης ή μη διαθεσιμότητας ύδατος. Η 
ξηρασία, πρέπει, κατά κανόνα, να 
περιγράφεται και να ποσοτικοποιείται 
σύμφωνα με τις ακόλουθες δύο 
μεταβλητές: μέσο απόθεμα ή στάθμη
ύδατος του υδροφόρου ορίζοντα και 
ποιότητα των υδάτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, η οποία χρονολογείται από το 2000, δεν προχώρησε αρκετά 
ώστε να καθορίσει την ξηρασία. Η επιδεινούμενη ξηρασία, εντούτοις, ειδικά στις μεσογειακές 
χώρες, πρέπει να ληφθεί υπόψη στη νομοθεσία για την πρόληψη και διαχείριση των πλημμυρών
και να συμπεριληφθεί συνεπώς στο άρθρο το οποίο παραθέτει τους ορισμούς, εφόσον οι 
αναφορές στον «συνδυασμό πλημμύρας-ξηρασίας» θα εμφανίζονται σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 95
Άρθρο 2, παράγραφος 2 β (νέα)

2β. ως «παράγοντας» νοείται η διαδικασία 
ή το στοιχείο το οποίο αποτελεί αφορμή 
της πλημμύρας (βροχή, παλίρροια, 
σεισμός, ρήγμα φράγματος, κλπ.). Το 
περιστατικό μπορεί να προκληθεί από έναν 
ή περισσότερους παράγοντες, είτε 
φυσικούς είτε οφειλόμενους σε ανθρώπινες
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δραστηριότητες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των πλημμυρών είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός και η 
ανάλυση των γενεσιουργών παραγόντων, με πλήρη κάλυψη των επιπτώσεών τους.

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 96
Άρθρο 2, παράγραφος 1 α (νέα)

Οι ορισμοί που παρατίθενται στα εδάφια 1 
και 2 πρέπει να εφαρμόζονται στους 
ορεινούς χειμάρρους, τα μεσογειακά
ασυνεχή ρεύματα, τους ποταμούς και τις 
θαλάσσιες πλημμύρες στις παράκτιες 
περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση οδηγίας έχει ως αφορμή τις πλημμύρες που συνέβησαν σε ορισμένους από 
τους μακρύτερους ευρωπαϊκούς ποταμούς, και φαίνεται ότι εκπονήθηκε προκειμένου να 
επιλύσει αυτού του είδους τα προβλήματα. Εντούτοις, στο μεγαλύτερο μέρος της Μεσογειακής 
Ευρώπης και στις ορεινές περιοχές, συνέβησαν πολύ σημαντικά περιστατικά τα οποία 
προέκυψαν από ταχείες πλημμύρες.

Αυτό το είδος των πλημμυρών προκαλεί χαμηλές από οικονομικής άποψης απώλειες αλλά 
ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπινων απωλειών. Αυτό συνιστά συνέπεια των 
δυσκολιών πρόγνωσής τους, της υψηλής ταχύτητάς τους και της υψηλής πυκνότητας που 
προκαλείται από τη μεταφορά ακατέργαστου φορτίου.

Τροπολογία: Albert Jan Maat

Τροπολογία 97
Άρθρο 3

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας 
τα κράτη μέλη αξιοποιούν τις ρυθμίσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 3 
παράγραφοι 1, 2, 3 και 6 της οδηγίας 

διαγράφεται
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2000/60/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ αναφέρεται στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων και ως εκ τούτου 
δεν συνδέεται πάντα άμεσα με τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων που σχετίζονται 
περισσότερο με την ποσότητα και τα οποία πραγματεύεται αυτή η οδηγία. Οι πλημμύρες 
μπορούν, επί παραδείγματι, να προκληθούν επίσης από εξωτερικούς παράγοντες που δεν 
αναφέρονται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ. Συνεπώς, η παραπομπή στις ρυθμίσεις που αναφέρονται 
στην οδηγία 2000/60/ΕΚ είναι άστοχη.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey και Jules Maaten

Τροπολογία 98
Άρθρο 3

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας τα 
κράτη μέλη αξιοποιούν τις ρυθμίσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2, 
3 και 6 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας τα 
κράτη μέλη αξιοποιούν τις ρυθμίσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2, 
3, 5 και 6 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν μια περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού εκτείνεται πέραν της επικράτειας της Κοινότητας, 
τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη πρέπει να προσπαθούν να επιτύχουν τον κατάλληλο συντονισμό με 
τα σχετικά μη κράτη μέλη, με στόχο την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας σε 
ολόκληρη την περιοχή της λεκάνης απορροής ποταμού.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 99
Άρθρο 3 α (νέο)

Άρθρο 3a
Όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη πρόληψη: 
πρέπει στις απειλές που αντιμετωπίζουν οι 
περιφέρειές μας λόγω της επιδείνωσης των 
μετεωρολογικών φαινομένων να 
αντιτείνεται μια συστημική φροντίδα της 
περιφέρειας. Πρέπει να αναληφθεί από τα 
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κράτη μέλη και από τους αρμόδιους 
τοπικούς φορείς μια συστηματική δράση 
για τη βελτίωση της ασφάλειας της 
λεκάνης απορροής ποταμού, μέσω της 
αύξησης των χρόνων συγκράτησης των 
υδάτων, της γεωλογικής ασφάλειας μέσω 
της σταθεροποίησης των πλαγιών και της 
προστασίας από τη φωτιά μέσω της 
συλλογής και της αποκατάστασης της 
δασικής βιομάζας. Οι κοινοτικές 
πρωτοβουλίες πρέπει να στηρίζουν και να 
συντονίζουν τα εγκριθέντα μέτρα
πρόληψης και ετοιμότητας των κρατών
μελών, των περιφερειακών και τοπικών
οργανισμών.
Η βραχυπρόθεσμη ετοιμότητα θα 
στηρίζεται επίσης σε ένα σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης βάσει της 
αξιολόγησης της ποσότητας και του τύπου 
της κατακρήμνισης η οποία θα υλοποιείται 
με τη βοήθεια τεχνολογίας μετεωρολογίας 
με ραντάρ για βραχείες προγνώσεις που 
μπορεί να χρησιμοποιείται για όλες τις 
λεκάνες απορροής ποταμών και μπορεί να 
δώσει ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με 
την ποσότητα, τον τύπο και την τοποθεσία 
των αναμενόμενων κατακρημνίσεων. 
Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να 
εισαχθούν στο μοντέλο για τη δυναμική 
ροής λεκάνης και μπορούν να 
χρησιμεύσουν ως βραχυπρόθεσμη 
προειδοποίηση για τον μετριασμό, την 
πολιτική προστασία και τα μέτρα
προστασίας της ιδιοκτησίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να γίνεται διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης 
ετοιμότητας και προληπτικών μέτρων και να δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι υπάρχει ένα 
επίπεδο τεχνολογίας ικανό να προλάβει φοβερές καταστροφές.
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Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten και Jules Maaten

Τροπολογία 100
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 διεθνούς
λεκάνης απορροής ποταμού που εμπίπτει 
στην επικράτειά τους ή συναφή τμήματα 
αυτής, πραγματοποιούν προκαταρκτική 
αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας του άρθρου 1 των ιδίων συντακτών.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle και Lutz Goepel

Τροπολογία 101
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, που δεν εμπίπτει 
ολόκληρη στην επικράτειά τους, ή τμήμα 
διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής 
ποταμού που εμπίπτει στην επικράτειά τους, 
πραγματοποιούν προκαταρκτική αξιολόγηση 
κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν τα ίδια σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας την 
προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας για περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού που 
εμπίπτουν ολόκληρες στην επικράτεια του εκάστοτε κράτους μέλους.

Τροπολογία: Thomas Ulmer και Anja Weisgerber

Τροπολογία 102
Άρθρο 4, παράγραφος 1



AM\610916EL.doc 39/122 PE 371.879v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

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 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η 
προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων 
πλημμύρας μπορεί να παραλειφθεί εάν 
υπάρχουν ήδη παρόμοιες αξιολογήσεις για 
περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού, οι 
οποίες επιβεβαιώνουν ή αποκλείουν έναν 
τέτοιοι σημαντικό κίνδυνο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εκπόνηση προκαταρκτικής αξιολόγησης θα πρέπει να παραλείπεται στις περιπτώσεις όπου τα 
κράτη μέλη έχουν ήδη λάβει πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, και μετά από τις ανάλογες 
αξιολογήσεις κινδύνων, αποφάσεις σχετικά με την επέκταση μέτρων που αφορούν τη 
χαρτογράφηση περιοχών που κινδυνεύουν από πλημμύρα ή την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης 
πλημμυρών. Επιπροσθέτως, δεν είναι απαραίτητη η αξιολόγηση όλων των πτυχών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 εάν τα δεδομένα που διαθέτει η αρμόδια αρχή αρκούν για την 
επισήμανση μίας περιοχής που διατρέχει σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle και Lutz Goepel

Τροπολογία 103
Άρθρο 4, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Οι υφιστάμενες αξιολογήσεις 
χαρακτηρίζονται αποδεκτές ως 
προκαταρκτικές αξιολογήσεις και 
εκπληρούν την υποχρέωση αναφοράς του 
άρθρου 17.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενες αξιολογήσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αποφευχθούν 
επιπλέον δαπάνες για την αξιολόγηση σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία: Vasco Graça Moura

Τροπολογία 104
Άρθρο 4, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Εάν ένα κράτος μέλος έχει προγενέστερες 
μελέτες οι οποίες καλύπτουν το ίδιο πεδίο 
με την προκαταρκτική αξιολόγηση 
κινδύνου πλημμύρας, πρέπει να ενημερώνει 
την Επιτροπή για αυτό και δεν απαιτείται 
συνεπώς να εκπονήσει νέα μελέτη.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη μελέτες που καλύπτουν το ίδιο πεδίο με τις «προκαταρκτικές 
αξιολογήσεις κινδύνου πλημμύρας»· η απαλλαγή τους από την απαίτηση επανάληψης των εν 
λόγω μελετών ή υποβολής τους υπό διαφορετική μορφή θα βοηθήσει στη μείωση του κόστους 
και στην απλούστευση των διαδικασιών.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey και Jules Maaten, 

Τροπολογία 105
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Η προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου 
πλημμύρας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
εξής:

2. Η προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου 
πλημμύρας αναλαμβάνεται για την 
εκπόνηση αξιολόγησης των ενδεχόμενων 
κινδύνων βάσει διαθέσιμων ή ευχερώς 
παραγόμενων πληροφοριών. Η αξιολόγηση
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

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 όπου αυτό είναι απαραίτητο των 
παράκτιων ζωνών και ο οποίος περιγράφει 
τα αντίστοιχα τοπογραφικά χαρακτηριστικά 
και τη χρήση γης·

β) περιγραφή των πλημμυρών που 
σημειώθηκαν κατά το παρελθόν

β) περιγραφή των πλημμυρών που 
σημειώθηκαν κατά το παρελθόν και των 
οποίων οι κίνδυνοι είναι ακόμη υπαρκτοί·

γ) περιγραφή των διαδικασιών που 
σχετίζονται με τις πλημμύρες και της 

γ) περιγραφή πρόσφατων διαδικασιών που 
σχετίζονται με τις πλημμύρες και πιθανών 
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ευπάθειας που τις χαρακτηρίζει έναντι 
αλλαγών, συμπεριλαμβανόμενου του ρόλου 
των πλημμυρικών περιοχών ως φυσικού 
μηχανισμού ρύθμισης των πλημμυρών και 
των οδών αποστράγγισης των 
πλημμυρισμένων περιοχών κατά το παρόν 
και το μέλλον.

πλημμυρικών τάσεων στην ίδια την 
περιοχή σε ανάντι και κατάντι περιφέρειες, 
λαμβάνοντας υπόψη, εάν είναι αναγκαίο:

δ) περιγραφή αναπτυξιακών σχεδίων που 
ενδεχομένως συνεπάγονται αλλαγή της 
χρήσης γης ή της δημογραφικής 
κατανομής και της κατανομής των 
οικονομικών δραστηριοτήτων με 
αποτέλεσμα να αυξάνουν οι κίνδυνοι 
πλημμύρας στην περιοχή, ανάντι ή κατάντι 
αυτής·

i) τον ρόλο των πλημμυρικών περιοχών ως 
φυσικού μηχανισμού ρύθμισης των 
πλημμυρών και των οδών αποστράγγισης 
των πλημμυρισμένων περιοχών·

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·

ii) σχέδια και τάσεις χρήσης γης·

στ) πρόβλεψη και υπολογισμός των
συνεπειών των μελλοντικών πλημμυρών
στην υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον 
και τις οικονομικές δραστηριότητες 
λαμβανομένων υπόψη μακροπρόθεσμων 
εξελίξεων όπως η αλλαγή του κλίματος.

iii) πιθανές συνέπειες στην υγεία του 
ανθρώπου, το περιβάλλον και τις 
οικονομικές δραστηριότητες λαμβανομένων 
υπόψη, εάν είναι εφικτό, μακροπρόθεσμων 
εξελίξεων όπως η αλλαγή του κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο από την Επιτροπή κείμενο για την παράγραφο 2 περιέχει πάρα πολλές 
λεπτομερείς απαιτήσεις. Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στη μείωση των εν λόγω 
απαιτήσεων σε εφικτό για τα κράτη μέλη επίπεδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παροχή 
επαρκών σχετικών πληροφοριών.

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 106
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εισαγωγικό τμήμα

2. Η προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου 
πλημμύρας περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
εξής:

2. Η προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου 
πλημμύρας καλύπτει όλες τις λεκάνες 
απορροής ποταμών, δίνοντας 
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προτεραιότητα σε αυτές που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο, και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα εξής:

Or. es

Αιτιολόγηση

Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να διαλύσει τη σύγχυση που ενδέχεται να ανακύψει μεταξύ 
των μέτρων που πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα και των πορισμάτων μερικής 
αξιολόγησης, έχοντας κατά νου ότι η μη υιοθέτηση μιας διεξοδικής προσέγγισης δύναται να 
υπονομεύσει την αρχή της προφύλαξης.

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 107
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (α)

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 και απεικονίζει τα όρια της 
λεκάνης απορροής του ποταμού, της 
αντίστοιχης υπολεκάνης και όπου αυτό είναι 
απαραίτητο των παράκτιων ζωνών· ο 
χάρτης περιγράφει τα αντίστοιχα 
τοπογραφικά χαρακτηριστικά, τη χρήση γης 
και τις τάσεις χρήσης γης, τα 
μετεωρολογικά μοντέλα και τις 
προβλεπόμενες επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος, τις υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις υδροδότησης και τον σκοπό 
τους, τον ποταμό και, όπου είναι σκόπιμο, 
τα παράκτια έργα, και την προβλεπόμενη 
αστική και βιομηχανική ανάπτυξη.
Ο χάρτης υποδεικνύει επίσης τον ρόλο που 
δύνανται να διαδραματίσουν οι 
υδροβιότοποι και οι πλημμυρικές περιοχές
(εάν υπάρχουν) στον μετριασμό των 
επιπτώσεων των πλημμυρών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προσθέτει επιπλέον στοιχεία σε αυτά που κρίνεται απαραίτητο να συμπεριληφθούν στη βασική 
χαρτογράφηση των κινδύνων πλημμύρας.
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Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 108
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (α)

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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες τείνουν να συγκεντρώνονται στις παράκτιες περιοχές. 
Δεδομένου ότι οι παράκτιες περιοχές εκτίθενται ιδιαίτερα στις πιθανές επιπτώσεις της αλλαγής 
του κλίματος, η προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας πρέπει να περιλαμβάνει όλες 
ανεξαιρέτως τις παράκτιες περιοχές.

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 109
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (α)

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 ζωνών και ο οποίος 
περιγράφει τα αντίστοιχα τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά και τη χρήση γης·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Ενόψει της αλλαγής του κλίματος και της πιθανότητας αύξησης του επιπέδου της θάλασσας, 
είναι ζωτικής σημασίας η οδηγία να καλύπτει τους κινδύνους πλημμύρας στις παράκτιες 
περιοχές.
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Τροπολογία: Jillian Evans εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Τροπολογία 110
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (α)

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·

Or. en

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 111
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (α)

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·

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 112
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (β)

β) περιγραφή των πλημμυρών που 
σημειώθηκαν κατά το παρελθόν

β) περιγραφή σημαντικών πλημμυρών που 
σημειώθηκαν κατά το παρελθόν και οι 
οποίες είχαν σημαντικές δυσμενείς 
επιπτώσεις στη ζωή του ανθρώπου, τις 
οικονομικές δραστηριότητες και το 
περιβάλλον, καθώς και της πιθανότητας 
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παρόμοιων μελλοντικών πλημμυρών,
συμπεριλαμβανομένων των οδών 
αποστράγγισης των πλημμυρισμένων 
περιοχών και αξιολόγηση των δυσμενών 
επιπτώσεων τις οποίες επιφέρουν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αξιολόγηση εν δυνάμει επικίνδυνων περιοχών, απαιτούνται δεδομένα για τις 
σημαντικές πλημμύρες, ακόμη και αν δεν έχουν προκαλέσει ζημία επειδή ενδέχεται να 
προκαλέσουν στο μέλλον.

Τροπολογία: Vasco Graça Moura

Τροπολογία 113
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (β)

β) περιγραφή των πλημμυρών που 
σημειώθηκαν κατά το παρελθόν·

β) περιγραφή των πλημμυρών που 
σημειώθηκαν κατά τα τελευταία 30 χρόνια 
και, εάν είναι εφικτό, του κινδύνου 
επανεμφάνισής τους·

Or. pt

Αιτιολόγηση

Απλοποιεί τις διαδικασίες. Είναι περιττή η περιγραφή των παρελθουσών πλημμυρών, εκτός εάν 
υπάρχει κίνδυνος επανεμφάνισης της ίδιας κατάστασης.

Τροπολογία: Richard Seeber, Vittorio Prodi και Edite Estrela

Τροπολογία 114
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (γ)

γ) περιγραφή των διαδικασιών που 
σχετίζονται με τις πλημμύρες και της 
ευπάθειας που τις χαρακτηρίζει έναντι 
αλλαγών, συμπεριλαμβανόμενου του ρόλου 
των πλημμυρικών περιοχών ως φυσικού 
μηχανισμού ρύθμισης των πλημμυρών και
των οδών αποστράγγισης των 
πλημμυρισμένων περιοχών κατά το παρόν 

γ) περιγραφή των διαδικασιών που 
σχετίζονται με τις πλημμύρες, 
συμπεριλαμβανομένης της ευπάθειας που 
τις χαρακτηρίζει έναντι αλλαγών, ιδίως της 
καθίζησης και του ρόλου που 
διαδραματίζουν οι πλημμυρικές περιοχές
ως φυσικός μηχανισμός ρύθμισης των 
πλημμυρών καθώς και περιγραφή των 
υφιστάμενων και μελλοντικών οδών 
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και το μέλλον. αποστράγγισης των πλημμυρισμένων 
περιοχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καθιζήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, εφόσον επιτείνουν τον κίνδυνο πλημμύρας.

Τροπολογία: Liam Aylward

Τροπολογία 115
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (γ)

γ) περιγραφή των διαδικασιών που 
σχετίζονται με τις πλημμύρες και της 
ευπάθειας που τις χαρακτηρίζει έναντι 
αλλαγών, συμπεριλαμβανόμενου του ρόλου 
των πλημμυρικών περιοχών ως φυσικού 
μηχανισμού ρύθμισης των πλημμυρών και
των οδών αποστράγγισης των 
πλημμυρισμένων περιοχών κατά το παρόν 
και το μέλλον.

γ) περιγραφή των διαδικασιών που 
σχετίζονται με τις πλημμύρες, 
συμπεριλαμβανομένης της ευπάθειας που 
τις χαρακτηρίζει έναντι αλλαγών, ιδίως της 
καθίζησης και του ρόλου που 
διαδραματίζουν οι πλημμυρικές περιοχές
ως φυσικός μηχανισμός ρύθμισης των 
πλημμυρών καθώς και περιγραφή των 
υφιστάμενων και μελλοντικών οδών 
αποστράγγισης των πλημμυρισμένων 
περιοχών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καθιζήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, εφόσον επιτείνουν τον κίνδυνο πλημμύρας.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 116
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, των ειδών των πληµµυρών και 
των προβλεπόµενων επιπτώσεων της
αλλαγής του κλίµατος·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Πολλές έρευνες αποδεικνύουν ότι η μελλοντική αλλαγή της χρήσης γης έχει πολύ μικρή 
επίδραση στην εμφάνιση ακραίων πλημμυρών.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 117
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 
ό.τι αφορά τη χρήση γης·

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 
ό,τι αφορά την οικοδόμηση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μελλοντική οικοδομική εξέλιξη μίας περιοχής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην 
προκαταρκτική αξιολόγηση του κινδύνου πλημμυρών, ενώ η μελλοντική αλλαγή των υπολοίπων 
χρήσεων γης έχει πολύ μικρή επίδραση στην εμφάνιση ακραίων πλημμυρών.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 118
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (στ)

στ) πρόβλεψη και υπολογισµός των 
συνεπειών των µελλοντικών πληµµυρών 
στην υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον 
και τις οικονοµικές δραστηριότητες 
λαµβανοµένων υπόψη µακροπρόθεσµων 
εξελίξεων στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η 
αλλαγή του κλίµατος.

στ) πρόβλεψη και υπολογισµός των 
συνεπειών των µελλοντικών πληµµυρών 
στην υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον 
και τις οικονοµικές δραστηριότητες 
λαµβανοµένων υπόψη µακροπρόθεσµων 
εξελίξεων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόβλεψη και ο υπολογισµός των συνεπειών των µελλοντικών πληµµυρών στην υγεία του 
ανθρώπου, το περιβάλλον και την οικονομία υπό το πρίσμα της αλλαγής του κλίματος 
συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την επεξεργασία σεναρίων για τα διάφορα περιβαλλοντικά αγαθά. 
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Τα στοιχεία αυτά θα είχαν, βάσει των σημερινών δεδομένων, πολύ θεωρητικό χαρακτήρα, 
ειδικά για τις υπολεκάνες απορροής, και δεν θα οδηγούσαν σε αξιόπιστα αποτελέσματα.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle και Lutz Goepel

Τροπολογία 119
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (στ)

ζ) πρόβλεψη και υπολογισµός των 
συνεπειών των µελλοντικών πληµµυρών 
στην υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον 
και τις οικονοµικές δραστηριότητες 
λαµβανοµένων υπόψη µακροπρόθεσµων 
εξελίξεων στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η 
αλλαγή του κλίµατος.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Αφού ο υπολογισμός των επιπτώσεων εξαιτίας μίας ενδεχόμενης αλλαγής του κλίματος δεν 
μπορεί παρά να είναι θεωρητικός, δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για σχέδια διαχείρισης 
που ενδέχεται να έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 120
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (στ α) (νέο)

(στ) τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας, ειδικά αυτά που σχετίζονται με 
κτιριακές υποδομές, πρέπει να αποτελούν 
αντικείμενο ορθής και διαφανούς 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
εκτίμησης για τη διασφάλιση της 
μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους για 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της
κάλυψης του κόστους, 
συμπεριλαμβανομένου του 
περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους 
των πόρων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη νέων ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες πρέπει να 
βαρύνεται με το κόστος των μέτρων διαχείρισης των κινδύνων. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να 
έχει ως αποτέλεσμα τη λήψη μέτρων προφύλαξης για τη μείωση της ζημίας εκ μέρους πολιτών 
και επιχειρήσεων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο πλημμύρας. Το κόστος κάλυψης 
και το ποιος βαρύνεται με το εν λόγω κόστος πρέπει να αποφασίζεται σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 121
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (στ α) (νέο)

στ α) δυνατότητα ελέγχου της προόδου 
ενός πλημμυρικού κύματος μέσω 
προγραμματισμένης εκτροπής της 
πλημμύρας, με σκοπό την ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων της πλημμύρας, π.χ. την 
προστασία πυκνοκατοικημένων περιοχών, 
πολιτιστικών μνημείων, οικοσυστημάτων, 
οικονομικών δομών και υποδομών.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους της διαχείρισης των πλημμυρών είναι ο περιορισμός των επιπτώσεων 
των πλημμυρών. Η γνώση της τοποθεσίας και του τόπου των υδραυλικών εγκαταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων, και των πυκνοκατοικημένων 
περιοχών, πολιτιστικών μνημείων, οικοσυστημάτων, οικονομικών δομών και υποδομών 
επιτρέπει τη λήψη αποφάσεων για την πρόκληση ρήγματος σε αντιπλημμυρικούς τοίχους και την 
παροχέτευση του πλημμυρικού κύματος σε ακατοίκητες περιοχές (γνωστή ως «εκτροπή 
πλημμύρας») με σκοπό την ελαχιστοποίηση της κλίμακας και των επιπτώσεων της πλημμύρας.

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 122
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (στ α) (νέο)

στ α) Προκειμένου να καταστεί επίσης 
δυνατή η προσαρμογή της διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας στον ειδικό 
χαρακτήρα της περιφέρειας της 
Μεσογείου, η προκαταρκτική αξιολόγηση 
των κινδύνων πλημμύρας για την εν λόγω 
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περιοχή δύναται να περιλαμβάνει ανάλυση 
του «συνδυασμού πλημμύρας-ξηρασίας»
ούτως ώστε να ληφθούν μέτρα για τις 
επιπτώσεις που προκύπτουν όταν 
καταστάσεις που προκαλούνται από το 
πλεόνασμα ύδατος (πλημμύρα) 
εναλλάσσονται με εποχιακές, ετήσιες ή 
παρατεταμένες περιπτώσεις λειψυδρίας
(ξηρασία).

Or. es

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική έκθεση και οι στόχοι της οδηγίας αναφέρονται σε ποταμούς στη βόρεια και 
κεντρική Ευρώπη, αλλά πρέπει να δοθεί προσοχή επίσης στις σοβαρές πλημμύρες που 
σημειώνονται στις ποτάμιες λεκάνες της Μεσογείου, οι οποίες, παραδόξως και σε αντίθεση με 
την υπόλοιπη Ευρώπη, υφίστανται επίσης παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 123
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Τα κράτη μέλη δύνανται να ζητήσουν 
παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 2, 
και από τα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 9 τα οποία 
βασίζονται στο εν λόγω άρθρο, σε σχέση με 
τις λεκάνες απορροής ποταμών που 
βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός της 
επικράτειάς τους, εάν μπορούν να 
αποδείξουν ότι κάτοικοι στην επικράτειά 
τους, οι οικονομικές δραστηριότητες και 
το περιβάλλον προστατεύονται στον βαθμό 
που προβλέπεται στα εν λόγω άρθρα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.
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Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 124
Άρθρο 5

1. Βάσει της αξιολόγησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 κάθε λεκάνη και υπολεκάνη 
απορροής ή παράκτια ζώνη του ποταμού
που καλύπτεται από περιοχή λεκάνης 
απορροής ποταμού χαρακτηρίζονται κατά 
τρόπο που να εμπίπτει σε μία από τις εξής 
κατηγορίες:

1. Βάσει της αξιολόγησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 κάθε ζώνη που καλύπτεται από 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού 
χαρακτηρίζεται κατά τρόπο που να εμπίπτει 
σε μία από τις εξής κατηγορίες:

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) Περιοχές 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.

β) Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής 
ποταμού ή παράκτιες ζώνες για τις οποίες 
θεωρείται ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος 
πλημμύρας ή είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι 
είναι εύλογο να συμβεί πλημμύρα.

β) Περιοχές για τις οποίες θεωρείται ότι 
υφίσταται σοβαρός κίνδυνος πλημμύρας ή 
είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι είναι εύλογο 
να συμβεί πλημμύρα.

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

2. Ο χαρακτηρισμός δυνάμει της 
παραγράφου 1 μιας ζώνης της περιοχής της 
λεκάνης απορροής διεθνούς ποταμού, 
αποτελούν αντικείμενο συντονισμού μεταξύ 
των ενδιαφερόμενων κρατών μελών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Σε ένα τμήμα της λεκάνης απορροής ποταμού ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες περιοχές όπου 
υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας και άλλες όπου δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος.
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 125
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Βάσει της αξιολόγησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 κάθε λεκάνη και υπολεκάνη 
απορροής ή παράκτια ζώνη του ποταµού 
που καλύπτεται από περιοχή λεκάνης 
απορροής ποταµού χαρακτηρίζονται κατά 
τρόπο που να εµπίπτει σε µία από τις εξής 
κατηγορίες:

1. Βάσει της αξιολόγησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 κάθε λεκάνη απορροής που 
καλύπτεται από περιοχή λεκάνης απορροής 
ποταµού χαρακτηρίζεται κατά τρόπο που να 
εµπίπτει σε µία από τις εξής κατηγορίες:

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 απορροής 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,

β) Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής 
ποταµού ή παράκτιες ζώνες για τις οποίες 
θεωρείται ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος 
πληµµύρας ή είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι 
είναι εύλογο να συµβεί πληµµύρα.

β) Λεκάνες απορροής ποταµού για τις 
οποίες θεωρείται ότι υφίσταται σοβαρός 
κίνδυνος πληµµύρας ή είναι δυνατό να 
θεωρηθεί ότι είναι εύλογο να συµβεί 
πληµµύρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Σύμφωνα με την αρχή αυτήν, οι 
κοινοτικές διατάξεις πρέπει να περιορίζονται στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής ποταμού 
όπου είναι αναγκαία η ρύθμιση. Η προστασία των ακτών διαφέρει ουσιαστικά από την 
προστασία από πλημμύρες εσωτερικών υδάτων. Στην προστασία των ακτών, η αξιολόγηση 
κινδύνου δεν γίνεται βάσει της πιθανότητας επανεμφάνισης πλημμύρας εντός ενός δεδομένου
αριθμού ετών αλλά βάσει του προσδιορισμού της στάθμης των υδάτων με ένα σύστημα 
μέτρησης που συμφωνείται μεταξύ των παράκτιων χωρών και ελέγχεται τακτικά. Ως εκ τούτου, 
η οδηγία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην προστασία των ακτών. Πρέπει συνεπώς να διαγραφούν 
οι αντίστοιχες εκφράσεις «υπολεκάνη απορροής» και «παράκτια ζώνη των ποταμών».

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 126
Άρθρο 5, παράγραφος 1
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1. Βάσει της αξιολόγησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 κάθε λεκάνη και υπολεκάνη
απορροής ή παράκτια ζώνη του ποταµού 
που καλύπτεται από περιοχή λεκάνης
απορροής ποταµού χαρακτηρίζονται κατά 
τρόπο που να εµπίπτει σε µία από τις εξής
κατηγορίες:

1. Βάσει της αξιολόγησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 4 κάθε λεκάνη απορροής και
κάθε παράκτια ζώνη που δεν συνδέεται με 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταµού
χαρακτηρίζονται κατά τρόπο που να 
εµπίπτει σε µία από τις εξής περιοχές:

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) Περιοχές λεκανών, υπολεκανών 
απορροής ή παρακτίων ζωνών 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·

β) Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής 
ποταµού ή παράκτιες ζώνες για τις οποίες 
θεωρείται ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος 
πληµµύρας ή είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι 
είναι εύλογο να συµβεί πληµµύρα.

β) Περιοχές λεκανών, υπολεκανών 
απορροής ποταµού ή παρακτίων ζωνών 
για τις οποίες θεωρείται ότι υφίσταται 
σοβαρός κίνδυνος πληµµύρας ή είναι 
δυνατό να θεωρηθεί ότι είναι εύλογο να 
συµβεί πληµµύρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός «περιοχών» έχει ως στόχο τη διασαφήνιση του κειμένου. Μετά από μια αρχική
αξιολόγηση ολόκληρης της λεκάνης απορροής ποταμού, πρέπει να εκπονηθούν οι χάρτες που 
απαιτούνται στο άρθρο 7 μόνο για εκείνες τις υπολεκάνες απορροής όπου υπάρχει πραγματικά 
κίνδυνος, π.χ. εξαιτίας του ανάλογου εποικισμού. Δεν έχει νόημα να εκπονηθούν χάρτες για 
εκτεταμένες λεκάνες ή υπολεκάνες απορροής όπου δεν υπάρχει εν δυνάμει κίνδυνος.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 127
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 

α) Λεκάνες, υπολεκάνες απορροής ή 
παράκτιες ζώνες 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 
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πλημμύρας για την υγεία του ανθρώπου, το 
περιβάλλον ή την οικονομική 
δραστηριότητα είναι αρκετά περιορισμένες 
ώστε να θεωρούνται αποδεκτές.

πλημμύρας για την υγεία του ανθρώπου, το 
περιβάλλον ή την οικονομική 
δραστηριότητα είναι αρκετά περιορισμένες 
ώστε να θεωρούνται αποδεκτές, 
λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη 
χρήση γης ή την αλλαγή του κλίματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιοχές για τις οποίες προβλέπονται αλλαγές της χρήσης γης ή αναμένονται προβλεπόμενες 
αλλαγές στον όγκο και τον τύπο βροχόπτωσης λόγω της αλλαγής του κλίματος, πρέπει να 
καλύπτονται από λεπτομερέστερη αξιολόγηση προκειμένου να διασφαλίζονται επαρκείς 
πληροφορίες σχεδιασμού.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 128
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 
παράκτιες ζώνες των ποταμών για τις οποίες 
συμπεραίνεται ότι δεν υφίσταται σοβαρός 
κίνδυνος πλημμύρας ή δεν θεωρείται πιθανό 
να συμβεί πλημμύρα, λαμβάνοντας υπόψη 
την προβλεπόμενη χρήση γης ή την αλλαγή 
του κλίματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αμφιλεγόμενη διατύπωση δεν διασφαλίζει μια κοινή πανευρωπαϊκή προσέγγιση 
στην επιλογή των λεκανών απορροής ποταμών για τις οποίες πρόκειται να αναπτυχθούν χάρτες 
κινδύνων πλημμύρας και σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Περιοχές για τις οποίες 
προβλέπονται αλλαγές της χρήσης γης (π.χ. νέες εγκαταστάσεις, αλλαγές από εκτατική σε 
εντατική καλλιέργεια) ή όπου αναμένονται προβλεπόμενες αλλαγές στον όγκο και τον τύπο της 
βροχόπτωσης λόγω της αλλαγής του κλίματος, πρέπει να καλύπτονται από λεπτομερέστερη 
αξιολόγηση προκειμένου να διασφαλίζονται επαρκείς πληροφορίες σχεδιασμού.
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Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 129
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 
παράκτιες ζώνες των ποταμών για τις οποίες 
συμπεραίνεται ότι δεν υφίσταται σοβαρός 
κίνδυνος πλημμύρας ή δεν θεωρείται πιθανό 
να συμβεί πλημμύρα, λαμβάνοντας υπόψη 
την προβλεπόμενη χρήση γης ή την αλλαγή 
του κλίματος

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αμφιλεγόμενη διατύπωση δεν διασφαλίζει μια κοινή πανευρωπαϊκή προσέγγιση 
στην επιλογή των λεκανών απορροής ποταμών για τις οποίες πρόκειται να αναπτυχθούν χάρτες 
κινδύνων πλημμύρας και σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Περιοχές, για τις οποίες 
προβλέπονται αλλαγές της χρήσης γης (π.χ. νέες εγκαταστάσεις, αλλαγές από εκτατική σε 
εντατική καλλιέργεια) ή όπου αναμένονται προβλεπόμενες αλλαγές στον όγκο και τον τύπο της 
βροχόπτωσης λόγω της αλλαγής του κλίματος, πρέπει να καλύπτονται από λεπτομερέστερη 
αξιολόγηση προκειμένου να διασφαλίζονται επαρκείς πληροφορίες σχεδιασμού.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 130
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 
παράκτιες ζώνες 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.

Or. en
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Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 131
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (β)

β) Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής 
ποταμού ή παράκτιες ζώνες για τις οποίες 
θεωρείται ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος 
πλημμύρας ή είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι 
είναι εύλογο να συμβεί πλημμύρα.

β) Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής 
ποταμού ή παράκτιες ζώνες για τις οποίες 
θεωρείται ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος 
πλημμύρας ή είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι 
είναι εύλογο να συμβεί πλημμύρα, 
λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη 
αλλαγή χρήσης γης ή την αλλαγή του 
κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιοχές για τις οποίες προβλέπονται αλλαγές της χρήσης γης ή όπου αναμένονται 
προβλεπόμενες αλλαγές στον όγκο και τον τύπο της βροχόπτωσης λόγω της αλλαγής του 
κλίματος, πρέπει να καλύπτονται από λεπτομερέστερη αξιολόγηση προκειμένου να 
διασφαλίζονται επαρκείς πληροφορίες σχεδιασμού.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 132
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (β)

β) Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής 
ποταμού ή παράκτιες ζώνες για τις οποίες 
θεωρείται ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος 
πλημμύρας ή είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι 
είναι εύλογο να συμβεί πλημμύρα.

β) Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής 
ποταμού ή παράκτιες ζώνες για τις οποίες 
θεωρείται ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος 
πλημμύρας ή είναι δυνατό να συμβεί 
πλημμύρα, λαμβάνοντας υπόψη την 
προβλεπόμενη αλλαγή χρήσης γης ή την 
αλλαγή του κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αμφιλεγόμενη διατύπωση δεν διασφαλίζει μια κοινή πανευρωπαϊκή προσέγγιση 
στην επιλογή των λεκανών απορροής ποταμών για τις οποίες πρόκειται να αναπτυχθούν χάρτες 
κινδύνων πλημμύρας και σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Περιοχές για τις οποίες 
προβλέπονται αλλαγές της χρήσης γης (π.χ. νέες εγκαταστάσεις, αλλαγές από εκτατική σε 
εντατική καλλιέργεια) ή όπου αναμένονται προβλεπόμενες αλλαγές στον όγκο και τον τύπο της 
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βροχόπτωσης λόγω της αλλαγής του κλίματος, πρέπει να καλύπτονται από λεπτομερέστερη 
αξιολόγηση προκειμένου να διασφαλίζονται επαρκείς πληροφορίες σχεδιασμού.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 133
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (β)

β) Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής 
ποταμού ή παράκτιες ζώνες για τις οποίες 
θεωρείται ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος 
πλημμύρας ή είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι 
είναι εύλογο να συμβεί πλημμύρα.

β) Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής 
ποταμού ή παράκτιες ζώνες για τις οποίες 
θεωρείται ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος 
πλημμύρας ή είναι δυνατό να συμβεί 
πλημμύρα, λαμβάνοντας υπόψη την 
προβλεπόμενη αλλαγή χρήσης γης ή την 
αλλαγή του κλίματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα αμφιλεγόμενη διατύπωση δεν διασφαλίζει μια κοινή πανευρωπαϊκή προσέγγιση 
στην επιλογή των λεκανών απορροής ποταμών για τις οποίες πρόκειται να αναπτυχθούν χάρτες 
κινδύνων πλημμύρας και σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας. Περιοχές για τις οποίες 
προβλέπονται αλλαγές της χρήσης γης (π.χ. νέες εγκαταστάσεις, αλλαγές από εκτατική σε 
εντατική καλλιέργεια) ή όπου αναμένονται προβλεπόμενες αλλαγές στον όγκο και τον τύπο της 
βροχόπτωσης λόγω της αλλαγής του κλίματος, πρέπει να καλύπτονται από λεπτομερέστερη 
αξιολόγηση προκειμένου να διασφαλίζονται επαρκείς πληροφορίες σχεδιασμού.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten και Jules Maaten

Τροπολογία 134
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1a. Όπου είναι απαραίτητο, οι παράκτιες 
ζώνες δύνανται να ενσωματωθούν από τα 
κράτη μέλη στην αξιολόγηση της (υπο) 
λεκάνης απορροής ποταμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν την ενσωμάτωση της αξιολόγησης των κινδύνων παράκτιων πλημμυρών και των 
κινδύνων ποτάμιων πλημμυρών.
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 135
Άρθρο 5, παράγραφος 2 

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας του άρθρου 5 παράγραφος 1.

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 136
Άρθρο 6, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Προκειμένου να καλυφθεί η περίοδος 
πριν από αυτήν την προθεσμία, ενώ τα 
κράτη μέλη ολοκληρώνουν τις 
προκαταρκτικές αξιολογήσεις τους, η 
Επιτροπή εκδίδει προληπτικά μέτρα και 
παροτρύνει τις ανταλλαγές εμπειριών όσον 
αφορά την πρόληψη και τη διαχείριση των 
πλημμυρών με σκοπό να διασφαλιστεί ότι 
μπορούν να αποφευχθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερες περαιτέρω πλημμύρες και 
καταστροφές.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του ποικίλου χαρακτήρα των διαφόρων περιοχών της ΕΕ και της άμεσης ανάγκης 
παροχής στις πιο ευπαθείς περιοχές εργαλείων πρόληψης και διαχείρισης, η Επιτροπή πρέπει να 
επισπεύσει και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, εφόσον αυτό θα ήταν 
αναμφίβολα πολύ χρήσιμο έως τη στιγμή ολοκλήρωσης των προκαταρκτικών σχεδίων.



AM\610916EL.doc 59/122 PE 371.879v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle και Lutz Goepel

Τροπολογία 137
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Τα κράτη µέλη επανεξετάζουν και 
ενηµερώνουν, εφόσον είναι απαραίτητο, την 
αξιολόγηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 το αργότερο το 2018 και εν 
συνεχεία ανά εξαετία.

2. Τα κράτη µέλη επανεξετάζουν και 
ενηµερώνουν, εφόσον είναι απαραίτητο, την 
αξιολόγηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 το αργότερο το 2018 και εν 
συνεχεία ανά δεκαετία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εκπόνηση και αξιολόγηση χαρτών κινδύνου και σχεδίων διαχείρισης έχει πολύ μεγάλο 
κόστος. Ως εκ τούτου, η επανεξέταση των μέτρων που ελήφθησαν πρέπει να έχει ως γνώμονα 
την περίοδο επαναληπτικότητας για πλημμύρες υψηλής πιθανότητας του άρθρου 7 παράγραφος 
2. Επίσης, μια τέτοια παράταση της περιόδου επανεξέτασης είναι ενδεδειγμένη και από την 
άποψη της αναλογικότητας.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 138
Άρθρο 5, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη μεταφορά 
των συναφών δεδομένων όσον αφορά τις 
κοινές λεκάνες απορροής ποταμών για 
τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 139
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 

1. Τα κράτη µέλη εκπονούν σε επίπεδο 
περιοχής λεκάνης απορροής ποταµού 
χάρτες κινδύνων πλημμύρας για τις 
λεκάνες απορροής των ποταµών που 
αναφέρονται στο εδάφιο (β) της πρώτης 
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λεκάνες και υπολεκάνες απορροής των 
ποταµών καθώς και τα παράκτια τµήµατα
που αναφέρονται στο εδάφιο (β) της πρώτης 
παραγράφου του άρθρου 5.

παραγράφου του άρθρου 5. Επιπλέον,
πρέπει να εκπονούνται χάρτες κινδύνων 
πλημμύρας για τα τμήματα με ιδιαίτερο 
δυναμικό πρόκλησης ζημιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλεφθεί μία διάκριση ανάμεσα στους χάρτες κινδύνων πλημμύρας και τους 
χάρτες κινδύνου και η εκπόνηση χαρτών κινδύνου πρέπει να περιοριστεί σε περιοχές με 
ιδιαίτερο δυναμικό ζημιών.

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 140
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 κινδύνων πλημμύρας για τις 
λεκάνες απορροής των ποταµών που 
αναφέρονται στο εδάφιο (β) της πρώτης 
παραγράφου του άρθρου 5. Επιπλέον,
πρέπει να εκπονούνται χάρτες κινδύνων 
πλημμύρας για τα τμήματα με ιδιαίτερο 
δυναμικό πρόκλησης ζημιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Σύμφωνα με την αρχή αυτήν, οι 
κοινοτικές διατάξεις πρέπει να περιορίζονται στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής ποταμού 
όπου είναι αναγκαία η ρύθμιση. Η προστασία των ακτών διαφέρει ουσιαστικά από την 
προστασία από πλημμύρες εσωτερικών υδάτων. Στην προστασία των ακτών, η αξιολόγηση 
κινδύνου δεν γίνεται βάσει της πιθανότητας επανεμφάνισης πλημμύρας εντός ενός δεδομένου 
αριθμού ετών αλλά βάσει του προσδιορισμού της στάθμης των υδάτων με ένα σύστημα 
μέτρησης που συμφωνείται μεταξύ των παράκτιων χωρών και ελέγχεται τακτικά. Ως εκ τούτου, 
η οδηγία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην προστασία των ακτών. Πρέπει συνεπώς να διαγραφούν 
οι αντίστοιχες εκφράσεις «υπολεκάνη απορροής» και «παράκτια ζώνη των ποταμών».
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 141
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 στην 
καταλληλότερη κλίμακα, χάρτες 
πληµµυρών και χάρτες ενδεικτικών ζηµιών 
από πληµµύρες, που εφεξής αναφέρονται ως 
«χάρτες κινδύνων πληµµύρας», για τις 
περιοχές λεκανών και υπολεκανών
απορροής των ποταµών καθώς και τις
παράκτιες περιοχές που αναφέρονται στο 
εδάφιο (β) της πρώτης παραγράφου του 
άρθρου 5.

Or. de

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας του άρθρου 5 παράγραφος 1.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle και Lutz Goepel

Τροπολογία 142
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, που 
δεν εμπίπτει εξ ολοκλήρου στην επικράτειά 
τους, 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν τα ίδια, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, την 
προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας για περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού που 
εμπίπτουν εξ ολοκλήρου στην επικράτεια του εκάστοτε κράτους μέλους.
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Τροπολογία: Elisabeth Jeggle και Lutz Goepel

Τροπολογία 143
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. Οι υφιστάμενοι 
χάρτες κινδύνων πλημμύρας θεωρούνται 
ως «χάρτες κινδύνων πλημμύρας» υπό την 
έννοια του παρόντος άρθρου και 
εκπληρούν την υποχρέωση αναφοράς του 
άρθρου 17.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενοι χάρτες πλημμυρών πρέπει να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αποφευχθούν 
επιπλέον δαπάνες για την εκπόνηση χαρτών κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με την παρούσα 
οδηγία.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 144
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 άρθρο 5, παράγραφος 
1, εδάφιο (β) και χρησιμοποιούν τους 
χάρτες κινδύνων πλημμύρας προκειμένου 
να καταργήσουν σταδιακά τις άμεσες ή 
έμμεσες επιχορηγήσεις που έχουν ως 
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επίπτωση την αύξηση των κινδύνων 
πλημμύρας.

Or. en

Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten και Jules Maaten

Τροπολογία 145
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Οι χάρτες πλημμυρών θα καλύψουν τις 
γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να 
πλημμυρίσουν σύμφωνα με τα εξής σενάρια:

2. Οι χάρτες πλημμυρών θα καλύψουν τις 
γεωγραφικές περιοχές που θα μπορούσαν να 
πλημμυρίσουν σύμφωνα με τα εξής σενάρια:

α) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας (με 
πιθανή περίοδο επαναληπτικότητας άπαξ 
ανά δεκαετία)·

α) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας 

β) πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με πιθανή 
περίοδο επαναληπτικότητας άπαξ ανά 
εκατονταετία)·

β) πλημμύρες μέσης πιθανότητας 

γ) πλημμύρες περιορισμένης πιθανότητας 
(ακραίες περιπτώσεις)

γ) πλημμύρες περιορισμένης πιθανότητας 
(ακραίες περιπτώσεις)

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, 
εφόσον είναι απαραίτητο, τα εξής στοιχεία:

α) προβλεπόμενο βάθος νερού· α) προβλεπόμενο βάθος νερού·
β) ταχύτητα ροής, εφόσον είναι 
απαραίτητο·

β) ταχύτητα ροής·

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να καθορίσουν τι θεωρούν ως υψηλή, μεσαία ή 
περιορισμένη πιθανότητα. Αποτελεί ήδη εδραιωμένη πρακτική ότι οι ορισμοί αυτών των 
πιθανοτήτων δύνανται να διαφέρουν ακόμη και εντός ενός κράτους μέλους, λόγω των 
διαφορών στον κίνδυνο πλημμύρας διαφόρων περιοχών.
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 146
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1, εδάφιο (α)

a) πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (µε 
πιθανή περίοδο επαναληπτικότητας άπαξ
ανά δεκαετία)

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πλημμύρες με περίοδο επαναληπτικότητας άπαξ ανά δεκαετία είναι σημαντικές για την 
αξιολόγηση κινδύνου σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις.

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 147
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1, εδάφιο (α)

α) πληµµύρες υψηλής πιθανότητας (µε 
πιθανή περίοδο επαναληπτικότητας άπαξ
ανά δεκαετία)·

α) πληµµύρες µε πιθανή περίοδο
επαναληπτικότητας κάθε 10-30 χρόνια·

Or. de

Αιτιολόγηση

Στα περισσότερα κράτη μέλη δεν είναι αναγκαίο να καταγράφονται οι πλημμύρες με πιθανή 
περίοδο επαναληπτικότητας άπαξ ανά δεκαετία, οι οποίες κατά κανόνα έχουν μικρότερη 
σημασία στην πράξη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δοθεί στα κράτη μέλη ένα περιθώριο ως προς 
το διάστημα εξέτασης ή την πιθανή περίοδο επαναληπτικότητας που θα ορίσουν ως βάση για 
τους χάρτες πλημμυρών υψηλής πιθανότητας που θα εκπονήσουν.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 148
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, εισαγωγικό τμήμα

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

Για το σενάριο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο, στοιχείο β, πρέπει να παρατίθενται 
τα εξής στοιχεία:

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία όπως το προβλεπόµενο βάθος νερού και η ταχύτητα ροής είναι σωστά μόνο για 
πλημμύρες με περίοδο επαναληπτικότητας ανά εκατονταετία. Για τις επονομαζόμενες 
«ακραίες» περιπτώσεις (πλημμύρες που συμβαίνουν ανά χιλιετία), τα στοιχεία αυτά δεν 
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στην πράξη και είναι καθαρά θεωρητικά.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 149
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, εδάφιο (α α) (νέο)

aa) διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου 
ανάγκης, συνοπτικά δεδομένα (τοποθεσία 
των συστημάτων πίεσης, προβλεπόμενος 
όγκος και ένταση βροχόπτωσης)·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εκτός των χαρτών κινδύνων πλημμύρας και των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας, οι προγνώσεις του καιρού είναι σημαντικές προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
αναλαμβάνεται η ενδεδειγμένη δράση όσον αφορά τις πλημμύρες. Αυτό το οποίο είναι 
σημαντικό είναι ο τόπος, η ποσότητα και η διάρκεια της βροχόπτωσης, ιδίως κατά τη διάρκεια 
καταιγίδων, οι οποίες συνιστούν τον κύριο λόγο των πλημμυρών στην Ευρώπη.

Οι συνοπτικές πληροφορίες για την αιφνίδια εκδήλωση θερμότερου καιρού στα τέλη του 
χειμώνα σε περιοχές της Ευρώπης που βρίσκονται χαμηλότερα από την επιφάνεια της θάλασσας 
μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο μήνυμα για τα κράτη μέλη σε αυτό το μέρος της Ευρώπης,
προκειμένου να αναλάβουν δράση με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των 
πλημμυρών.
Οι προβλέψεις μετώπων καιρού που μετακινούνται γρήγορα αποτελούν απαραίτητες 
πληροφορίες για κράτη μέλη τα οποία είναι ίσως εκτεθειμένα σε επιπτώσεις κυκλώνων και 
θυελλών. Τους επιτρέπουν να λάβουν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των παράκτιων 
πλημμυρών, ιδίως σε περιοχές που βρίσκονται χαμηλότερα από τη στάθμη της θάλασσας (πχ. 
στις Κάτω Χώρες).

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 150
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, εδάφιο (γ)

γ) περιοχές στις οποίες ενδέχεται να 
παρατηρηθούν φαινόμενα παρόχθιας

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

αντιπλημμυρικών αναβαθμίδων και 
πρανών ποτάμιων κοιλάδων, καθώς και
παρόχθιας αποσάθρωσης και εναπόθεσης 
υπολειμμάτων λόγω της ροής υδάτων.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η προηγούμενη εκδοχή αναφερόταν μόνον στις ζημίες σε παράκτιες περιοχές, παρότι οι 
περισσότερες πλημμύρες στην Ευρώπη επηρεάζουν τις ποτάμιες κοιλάδες. Κατά τη διάρκεια 
των πλημμυρών, όλα τα τμήματα μιας κοιλάδας –κοίτη, αντιπλημμυρικές αναβαθμίδες και 
πρανή– υφίστανται ζημίες.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 151
Άρθρο 2, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, εδάφιο (γ)

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Κυρίως στις Άλπεις υπάρχουν σε κάθε ποταμό πολλές περιοχές όπου ενδέχεται να 
παρατηρηθούν φαινόµενα παρόχθιας αποσάθρωσης και εναπόθεσης υπολειµµάτωνΔεν είναι 
δυνατό να απαριθμήσουμε εδώ όλες αυτές τις περιοχές. Πρέπει να χαρτογραφηθούν λεπτομερώς
μόνον εκείνες όπου τα φαινόμενα αυτά μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο.

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 152
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, εδάφιο (γ)

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 μορφολογικών 
αλλαγών όπως παρόχθια αποσάθρωση ή
εναπόθεση υπολειμμάτων λόγω της ροής 
υδάτων.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Οι μορφολογικές αλλαγές που θα μπορούσαν να είχαν αντίκτυπο στη διαχείριση των 
πλημμυρών δεν περιορίζονται στην αποσάθρωση και την εναπόθεση υπολειμμάτων λόγω της 
ροής υδάτων (άλλα παραδείγματα αποτελούν οι κατολισθήσεις, οι καθιζήσεις, οι αιφνίδιες
ανωμαλίες του εδάφους λόγω σεισμικών δονήσεων, κλπ.) 

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 153
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, εδάφιο (γ α) (νέο)

γα) περιοχές που δύνανται να 
χρησιμεύσουν ως λεκάνες συγκράτησης
των υδάτων ή ως μηχανισμοί ρύθμισης σε 
περίπτωση πλημμύρας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Περιοχές με εν δυνάμει πολύτιμη λειτουργία ως λεκάνες συγκράτησης των υδάτων ή περιοχές 
ρύθμισης θα μπορούσαν να οικοδομηθούν, χάνοντας κατά συνέπεια την εν λόγω λειτουργία. 
Είναι σημαντικό για τις εν λόγω περιοχές να συμπεριληφθούν στα σχέδια διαχείρισης των 
πλημμυρών που απαιτείται να καταρτιστούν σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 154
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, εδάφιο (γ α) (νέο)

γα) περιοχές απόκρημνων πρανών στις 
οποίες ενδέχεται να εμφανιστούν 
πλημμύρες με υψηλή ταχύτητα ροής και 
εναπόθεση μεγάλων ποσοτήτων 
υπολειμμάτων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι επίσης απαραίτητο να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
πλημμυρών σε ορισμένες περιοχές της Μεσογείου που προκαλούνται πρωτίστως από βραχείες,
αιφνίδιες καταιγίδες καταρρακτώδους βροχής, οι επιπτώσεις των οποίων επιδεινώνονται λόγω 
των απόκρημνων πρανών.
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Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 155
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, εδάφιο (γα) (νέο)

γα) παράγοντες εν δυνάμει ικανοί να 
προκαλέσουν πλημμύρες οι οποίοι μπορούν 
να εντοπισθούν στην περιοχή που 
επισημαίνεται στον χάρτη κινδύνων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης και της διαχείρισης των πλημμυρών είναι απαραίτητος ο 
προσδιορισμός και η ανάλυση των γενεσιουργών παραγόντων, με πλήρη κάλυψη των 
επιπτώσεών τους. Εκτός από την αναφορά τους στα σχέδια διαχείρισης, πρέπει να 
καταδεικνύονται στους χάρτες κινδύνων.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 156
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, εδάφιο (γ α) (νέο)

(γα) πλημμυρικές περιοχές και άλλες 
φυσικές περιοχές που δύνανται να 
χρησιμεύσουν ως μηχανισμοί ρύθμισης 
κατά το παρόν ή το μέλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπανάπτυκτες περιοχές που μπορούν να πλημμυρίσουν φυσικά (π.χ. πλημμυρικές περιοχές) 
και να επιτελέσουν μια πολύτιμη λειτουργία συγκράτησης των υδάτων, εάν δεν εξετάζονται 
στους χάρτες και τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, μπορούν να προορίζονται για 
την ανάπτυξη. Θα απολέσουν τότε ή θα αποδυναμώσουν τη σημαντική λειτουργία τους για τη 
μείωση του κινδύνου πλημμύρας, και τα νέα ακίνητα τα οποία θα τοποθετηθούν εκεί θα 
διατρέχουν κίνδυνο. Είναι ως εκ τούτου σημαντική η εφαρμογή μιας διάταξης «μη 
υποβάθμισης» στις εν λόγω περιοχές ούτως ώστε να μην αυξάνονται οι κίνδυνοι. Συνεπώς, 
είναι απαραίτητο οι εν λόγω περιοχές και οι λειτουργίες τις οποίες επιτελούν να 
συμπεριλαμβάνονται/ εξετάζονται στους σχετικούς χάρτες κινδύνων πλημμύρας και να 
εκπονούνται σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.
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Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 157
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, εδάφιο (γ α) (νέο)

(γα) πλημμυρικές περιοχές και άλλες 
φυσικές περιοχές που δύνανται να 
χρησιμεύσουν ως μηχανισμοί ρύθμισης 
κατά το παρόν ή το μέλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πλημμυρικές περιοχές επιτελούν μια πολύτιμη λειτουργία συγκράτησης των υδάτων και 
μπορούν να προορίζονται για ανάπτυξη εάν δεν εξετάζονται στους χάρτες κινδύνων πλημμύρας. 
Είναι σημαντική η εφαρμογή μιας διάταξης «μη υποβάθμισης» στις εν λόγω περιοχές ούτως 
ώστε να μην αυξάνονται οι κίνδυνοι, συνεπώς πρέπει να αναφέρονται στους σχετικούς χάρτες 
και σχέδια.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 158
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, εδάφιο (γ α) (νέα)

(γα) πλημμυρικές περιοχές και άλλες 
φυσικές περιοχές που δύνανται να 
χρησιμεύσουν ως μηχανισμοί ρύθμισης 
κατά το παρόν ή το μέλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπανάπτυκτες περιοχές που μπορούν να πλημμυρίσουν φυσικά (π.χ. πλημμυρικές περιοχές) 
και να επιτελέσουν μια πολύτιμη λειτουργία συγκράτησης των υδάτων, εάν δεν εξετάζονται 
στους χάρτες και τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, μπορούν να προορίζονται για 
την ανάπτυξη. Θα απολέσουν τότε ή θα αποδυναμώσουν τη σημαντική λειτουργία τους για τη 
μείωση του κινδύνου πλημμύρας, και τα νέα ακίνητα τα οποία θα τοποθετηθούν εκεί θα 
διατρέχουν κίνδυνο. Είναι ως εκ τούτου σημαντική η εφαρμογή μιας διάταξης «μη 
υποβάθμισης» στις εν λόγω περιοχές ούτως ώστε να μην αυξάνονται οι κίνδυνοι. Συνεπώς, 
είναι απαραίτητο οι εν λόγω περιοχές και οι λειτουργίες τις οποίες επιτελούν να 
συμπεριλαμβάνονται/ εξετάζονται στους σχετικούς χάρτες κινδύνων πλημμύρας και να 
εκπονούνται σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.



PE 371.879v02-00 70/122 AM\610916EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 159
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, εδάφιο (γ β) (νέο)

γβ) διαθέσιμοι πόροι για την αντιμετώπιση 
των επιπέδων κινδύνου που αντιστοιχούν
στα τρία σενάρια που παρατίθενται στα 
εδάφια a, β και γ της πρώτης 
υποπαραγράφου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι διαθέσιμοι πόροι (ομάδες πολιτικής προστασίας, ιατρικές μονάδες που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή, κλπ) για την αντιμετώπιση των πλημμυρών που αντιστοιχούν σε διάφορα επίπεδα 
κινδύνου πρέπει να εκτίθενται λεπτομερώς όχι μόνον στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων, αλλά 
επίσης στους χάρτες κινδύνων.

Τροπολογία: Thomas Ulmer και Anja Weisgerber

Τροπολογία 160
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Οι χάρτες ενδεικτικών ζηµιών λόγω 
πληµµυρών θα πρέπει να περιγράφουν τις 
πιθανές ζηµίες που θα προκληθούν από τις 
πληµµύρες υπό τις συνθήκες των σεναρίων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και να 
εκφράζουν τις ζηµίες αυτές ως εξής:

3. Οι χάρτες κινδύνου πλημμύρας θα πρέπει 
να περιγράφουν τους πιθανούς κινδύνους
που θα προκληθούν από τις πληµµύρες σε 
συνάρτηση με τα σενάρια που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, στοιχεία β και γ και να 
λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

α) αριθµό κατοίκων που ενδέχεται να πληγεί α) αριθµό κατοίκων που ενδέχεται να πληγεί

β) πιθανή οικονομική ζημία στην περιοχή β) πιθανή οικονομική ζημία στην περιοχή

γ) πιθανή ζηµία στο περιβάλλον

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι δαπάνες για την εκπόνηση χαρτών κινδύνου πλημμύρας για τρία διαφορετικά σενάρια που 
θα λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 4 είναι σημαντικές και 
δεν είναι αναγκαίες σε λεκάνες απορροής με μικρό δυναμικό ζημιών. Η χαρτογράφηση πιθανής 
περιβαλλοντικής ζημίας απαιτεί πολύπλοκες μεθόδους και πρότυπα υπολογισμού που μπορούν 
να επιτευχθούν για ολόκληρη την περιοχή μόνο με τεράστιο οικονομικό κόστος, που είναι 
δυσανάλογο με την αποκτηθείσα γνώση.
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Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 161
Άρθρο 7, παράγραφος 3

3. Οι χάρτες ενδεικτικών ζημιών λόγω 
πλημμυρών θα πρέπει να περιγράφουν τις 
πιθανές ζημίες που θα προκληθούν από τις 
πλημμύρες υπό τις συνθήκες των σεναρίων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και να 
εκφράζουν τις ζημίες αυτές ως εξής:

3. Οι χάρτες ενδεικτικών ζημιών λόγω 
πλημμυρών θα πρέπει να περιγράφουν τις 
πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις που θα 
προκληθούν από τις πλημμύρες υπό τις 
συνθήκες των σεναρίων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2 και να εκφράζουν τις 
ζημίες αυτές ως εξής:

α) αριθμό κατοίκων που ενδέχεται να 
πληγεί·

α) αριθμό κατοίκων που ενδέχεται να 
πληγεί·

β) πιθανή οικονομική ζημία στην περιοχή· β) πιθανή οικονομική ζημία στην περιοχή·
γ) πιθανή ζημία στο περιβάλλον. γ) τεχνικές εγκαταστάσεις όπως 

αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 
96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης
Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης1 και καλύπτονται από την 
οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης 
Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση 
των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες2 που 
δύνανται να προκαλέσουν τυχαία ρύπανση 
σε περίπτωση πλημμύρας και 
προστατευόμενες περιοχές οι οποίες 
προσδιορίζονται από το άρθρο 6 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
___________
1 ΕΕ L 257 της 10.10.1996, σελ. 26. Οδηγία όπως
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
166/2006 (ΕΕ L 33 της 4.2.2006, σελ. 1).
2 ΕΕ L 10 της 14.1.1997. σελ. 13. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/105/ΕΚ (ΕΕ L 
345 της 31.12.2003, σελ. 97).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χάρτες πλημμυρών πρέπει να εκθέτουν τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 
τυχαία περιβαλλοντική ρύπανση ως συνέπεια πλημμύρας. Τα μέσα για τον προσδιορισμό των 
εγκαταστάσεων που εμφανίζουν πιθανό κίνδυνο είναι οι κατηγοριοποιήσεις της 
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προαναφερθείσας οδηγίας Seveso II και της οδηγίας ΟΠΕΡ. Οι προστατευόμενες περιοχές οι 
οποίες καθορίζονται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα πρέπει να παρουσιάζονται επίσης στους 
χάρτες πλημμυρών.

Τροπολογία: Vasco Graça Moura

Τροπολογία 162
Άρθρο 7, παράγραφος 3, εδάφιο (β)

β) πιθανή οικονομική ζημία στην περιοχή, β) πιθανή ζημία στις οικονομικές 
δραστηριότητες στην περιοχή,

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η ποσοτικοποίηση της ζημίας σε οικονομικούς όρους συνιστά ενδεχομένως υπερβολική 
απαίτηση. Η αφαίρεση αυτού του στοιχείου θα διευκολύνει την εκπόνηση των «χαρτών 
κινδύνων πλημμύρας». Μια περιγραφή των οικονομικών δραστηριοτήτων που ενδέχεται να 
πληγούν είναι αρκετή.

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 163
Άρθρο 7, παράγραφος 3, εδάφιο (β)

β) πιθανή οικονομική ζημία στην περιοχή, β) πιθανή οικονομική ζημία στην περιοχή,
επιμερισμένη ανά τομέα δραστηριότητας·

Or. es

Αιτιολόγηση

Εάν ο βαθμός πιθανότητας αντιστοιχεί στο σενάριο α, β ή γ, μια πλημμύρα δεν θα έχει 
προφανώς τις ίδιες επιπτώσεις στη γεωργία, τη βιομηχανική μονάδα, ή τις υποδομές υπηρεσιών
(ηλεκτρισμός, δίαυλοι επικοινωνίας, τηλεφωνική υπηρεσία). Θα ήταν χρήσιμο εάν οι ενδείξεις 
που δίνονται στους χάρτες από την αρχή επέτρεπαν τον επιμερισμό της πιθανής ζημίας ανάλογα 
με τους τομείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή που διατρέχει κίνδυνο.
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Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten και Jules Maaten

Τροπολογία 164
Άρθρο 7, παράγραφος 3, εδάφιο (β) και (γ)

β) πιθανή οικονομική ζημία στην περιοχή, β) πιθανώς πληττόμενες οικονομικές 
δραστηριότητες στην περιοχή,

γ) πιθανή ζημία στο περιβάλλον. γ) πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ δύσκολο, έως και αδύνατο, να εκφραστούν οι επιπτώσεις μιας πλημμύρας σε 
οικονομικούς όρους. Ως εκ τούτου, προτιμάται η αποφυγή της λέξης «ζημία».

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 165
Άρθρο 7, παράγραφος 3, εδάφιο (γ)

γ) πιθανή ζημία στο περιβάλλον. γ) πιθανή ζημία στο περιβάλλον και 
κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Εάν, επειδή βρίσκονταν στην περιοχή δεδομένες εγκαταστάσεις, ήταν πιθανόν να προκληθούν 
ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η μόλυνση του νερού, ο εν λόγω κίνδυνος θα 
έπρεπε να χαρτογραφηθεί εξαρχής.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle και Lutz Goepel

Τροπολογία 166
Άρθρο 7, παράγραφος 3, εδάφιο (γ)

γ) πιθανή ζημία στο περιβάλλον. διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χαρτογράφηση πιθανής περιβαλλοντικής ζημίας προϋποθέτει περίπλοκες μεθόδους και 



PE 371.879v02-00 74/122 AM\610916EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

μοντέλα υπολογισμού που μπορούν να επιτευχθούν για ολόκληρη την περιοχή μόνον με τεράστιο 
κόστος το οποίο θα ήταν αρκετά δυσανάλογο με την αποκτηθείσα γνώση.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 167
Άρθρο 7, παράγραφος 3, εδάφιο (γ)

γ) πιθανή ζημία στο περιβάλλον. γ) πιθανή ζημία στο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων περιοχών οι οποίες 
χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες 
σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη την 
τοποθεσία του σημείου ή τις πηγές 
μετάδοσης της ρύπανσης και των συναφών 
κινδύνων για τα υδατικά ή τα χερσαία
οικοσυστήματα σε περίπτωση πλημμυρών.

Or. en

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 168
Άρθρο 7, παράγραφος 3, εδάφιο (γ α) (νέο)

(γa) προσδιορισμός επικίνδυνων περιοχών 
όπου μπορούν να συμβούν πλημμύρες 
υψηλής πυκνότητας και εναπόθεσης 
υπολειμμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός των πλημμυρών υψηλής πυκνότητας και εναπόθεσης υπολειμμάτων είναι 
απολύτως απαραίτητος. Αυτά τα είδη πλημμυρών είναι πολύ επικίνδυνα για ανθρώπους και 
αγαθά, και πρέπει να αναλύονται όχι μόνον από υδραυλικής άποψης αλλά και από 
γεωμορφολογικής άποψης.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 169
Άρθρο 7, παράγραφος 3 α (νέα)
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3α. Τα κράτη μέλη ορίζουν τα ειδικά 
σημεία στα οποία ο κίνδυνος πλημμύρας 
είναι υψηλότερος. Η εν λόγω πληροφορία 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον 
σχεδιασμό χρήσης γης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πάντα συγκεκριμένα σημεία τα οποία είναι εκτεθειμένα σε υψηλότερο κίνδυνο. Οι 
πληροφορίες για αυτό το θέμα πρέπει να χρησιμοποιούνται προκειμένου να συντελέσουν στον 
καλύτερο σχεδιασμό χρήσης γης για λόγους γεωργίας, βιομηχανικής, πολεοδομικής ανάπτυξης 
και υποδομής.

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 170
Άρθρο 7, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Βάσει των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των περιοχών τους, τα 
κράτη μέλη δύνανται, εφόσον το θεωρούν 
ενδεδειγμένο, να περιλαμβάνουν ειδικές 
διατάξεις στους χάρτες κινδύνων τους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η οδηγία προβάλλει ορισμένους προς τήρηση κανόνες. Ενδέχεται, εντούτοις, να είναι πολύ 
χρήσιμο για τα επιμέρους κράτη μέλη να ορίσουν ειδικούς κανόνες για περιοχές με ειδικά 
χαρακτηριστικά.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle και Lutz Goepel

Τροπολογία 171
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Οι χάρτες αυτοί επανεξετάζονται και 
εφόσον είναι απαραίτητο ενηµερώνονται το
αργότερο έως τις 22 ∆εκεµβρίου 2019 και εν 
συνεχεία ανά έξι έτη.

2. Οι χάρτες αυτοί επανεξετάζονται και 
εφόσον είναι απαραίτητο ενηµερώνονται το
αργότερο έως τις 22 ∆εκεµβρίου 2019 και εν 
συνεχεία ανά δέκα έτη.

Or. de



PE 371.879v02-00 76/122 AM\610916EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Αιτιολόγηση

Η εκπόνηση και αξιολόγηση χαρτών κινδύνου και σχεδίων διαχείρισης έχει μεγάλο κόστος. Ως 
εκ τούτου, η εξέταση των μέτρων που ελήφθησαν πρέπει να έχει ως γνώμονα την περίοδο 
επαναληπτικότητας για πλημμύρες υψηλής πιθανότητας του άρθρου 7 παράγραφος 2. Επίσης, 
μια τέτοια παράταση της περιόδου επανεξέτασης είναι ενδεδειγμένη και από την άποψη της 
αναλογικότητας.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten και Jules Maaten

Τροπολογία 172
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 θεσπίζουν 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. Όπου είναι απαραίτητο, παράκτια 
τμήματα μπορούν να ενσωματωθούν στα 
σχέδια (υπο) λεκάνης απορροής ποταμού, 
ή, όπου αυτά δεν σχετίζονται με μια 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, να 
εξετάζονται ξεχωριστά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των υφιστάμενων σχεδίων επενδύσεων και των πολιτικών χωροταξικού 
σχεδιασμού δεν πρέπει να υπόκειται στην κοινοτική νομοθεσία. Είναι πιθανό ότι εάν η 
εφαρμογή αυτών των σχεδίων και προγραμμάτων υπόκειτο σε κοινοτικές νομικές υποχρεώσεις, 
οι χώρες θα κατάρτιζαν σχέδια με πολύ χαμηλές προσδοκίες, καθώς φοβούνται τις διαδικασίες 
επί παραβάσει όταν δεν υλοποιούν ένα σχέδιο το οποίο περιέχει πιο φιλόδοξα μέτρα.

Αντί αυτού, είναι αποτελεσματικότερο να επικεντρωθούν στη διαφάνεια της διαδικασίας 
εφαρμογής· για αυτόν τον σκοπό, πρέπει τα σχέδια:

1. να ορίζουν τους στόχους της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας·
2. να παραθέτουν τα μέτρα·
3. να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα παρακολουθείται η πρόοδος.
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Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 173
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 
απορροής του ποταµού που αναφέρονται 
στο εδάφιο (β) άρθρο 5, παράγραφος 1 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Σύμφωνα με την αρχή αυτήν, οι 
κοινοτικές διατάξεις πρέπει να περιορίζονται στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής ποταμού 
όπου είναι αναγκαία η ρύθμιση. Η προστασία των ακτών διαφέρει ουσιαστικά από την 
προστασία από πλημμύρες εσωτερικών υδάτων. Στην προστασία των ακτών, η αξιολόγηση 
κινδύνου δεν γίνεται βάσει της πιθανότητας επανεμφάνισης πλημμύρας εντός ενός δεδομένου
αριθμού ετών αλλά βάσει του προσδιορισμού της στάθμης των υδάτων με ένα σύστημα 
μέτρησης που συμφωνείται μεταξύ των παράκτιων χωρών και ελέγχεται τακτικά. Ως εκ τούτου, 
η οδηγία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην προστασία των ακτών. Πρέπει συνεπώς να διαγραφούν 
οι αντίστοιχες εκφράσεις «υπολεκάνη απορροής» και «παράκτια ζώνη των ποταμών».

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle και Lutz Goepel

Τροπολογία 174
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, που δεν εμπίπτει εξ 
ολοκλήρου στην επικράτειά τους, και 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.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν τα ίδια, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, την 
προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας για περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού που 
εμπίπτουν εξ ολοκλήρου στην επικράτεια του εκάστοτε κράτους μέλους.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle και Lutz Goepel

Τροπολογία 175
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 εδάφιο (β) άρθρο 5, παράγραφος 1 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου. Τα υφιστάμενα σχέδια 
για τη διαχείριση κινδύνου πλημμύρας 
θεωρούνται ως σχέδια υπό την έννοια του
παρόντος άρθρου και εκπληρούν την 
υποχρέωση αναφοράς του άρθρου 17.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα υφιστάμενα σχέδια για τη διαχείριση κινδύνου πλημμύρας πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
προκειμένου να αποφευχθούν επιπλέον δαπάνες για την εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνου πλημμύρας.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 176
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 

1. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν 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 
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με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου.

με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος
άρθρου και σύμφωνα με τους στόχους που 
προβλέπονται στα άρθρα 1 και 4 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 177
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, τα παράκτια 
τμήματα και αστικές περιοχές που 
αναφέρονται στο εδάφιο (β) άρθρο 5, 
παράγραφος 1 σύμφωνα με τις παραγράφους 
2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 8 της πρότασης αναφέρεται σε πλημμύρες σε αστικά κέντρα, οι οποίες θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπεριληφθούν στο λειτουργικό τμήμα της οδηγίας.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 178
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 

2. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλα 
επίπεδα προστασίας που προσιδιάζουν σε 
έκαστη λεκάνη απορροής, ή υπολεκάνη 
ποταμού, αστική περιοχή 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 
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χρήση της γης και τη διαφύλαξη της φύσης. σχεδιασμό, τη χρήση της γης και τη 
διαφύλαξη της φύσης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 8 της πρότασης αναφέρεται σε πλημμύρες σε αστικά κέντρα, οι οποίες θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπεριληφθούν στο λειτουργικό τμήμα της οδηγίας.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 179
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 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.
Οι ανθρώπινες χρήσεις των πλημμυρικών 
περιοχών πρέπει να προσαρμόζονται στους 
καθορισμένους κινδύνους πλημμύρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πλημμύρες συνιστούν φυσικά φαινόμενα. Οι πλημμύρες αποτελούν κίνδυνο μόνον για τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες ή για χρήσεις που επιτελούνται σε πλημμυρικές περιοχές. Ως εκ 
τούτου, η ελαχιστοποίηση των πιθανών επιπτώσεων των πλημμυρών πρέπει να επιφέρει επίσης 
την προσαρμογή των εν λόγω ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στους υφιστάμενους κινδύνους 
πλημμύρας.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 180
Άρθρο 9, παράγραφος 2
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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, σε στενή συνεργασία με 
τις τοπικές και περιφερειακές αρχές,
καθιερώνουν κατάλληλα επίπεδα πρόληψης 
κινδύνων και προστασίας που προσιδιάζουν 
σε έκαστη λεκάνη απορροής, ή υπολεκάνη 
ποταμού ή παράκτιο τμήμα, εστιάζοντας σε
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.

Or. en

Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten και Jules Maaten

Τροπολογία 181
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 τους 
στόχους της διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας που προσιδιάζουν σε έκαστη 
λεκάνη απορροής, ή υπολεκάνη ποταμού ή 
παράκτιο τμήμα, ή σε τμήματα αυτών, και 
λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα θέματα 
διαχείρισης του ύδατος, το έδαφος, το 
χωροταξικό σχεδιασμό, τη χρήση της γης 
και τη διαφύλαξη της φύσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας του άρθρου 1 των ιδίων συντακτών. Η πρόταση 
«εστιάζοντας...οικονομική δραστηριότητα» μπορεί να διαγραφεί, καθώς επαναλαμβάνει τον 
ορισμό του κινδύνου πλημμύρας στο άρθρο 2.



PE 371.879v02-00 82/122 AM\610916EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Thomas Ulmer

Τροπολογία 182
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 προστασίας που προσιδιάζουν σε 
έκαστη λεκάνη απορροής, 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.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Σύμφωνα με την αρχή αυτήν, οι 
κοινοτικές διατάξεις πρέπει να περιορίζονται στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής ποταμού 
όπου είναι αναγκαία η ρύθμιση. Η προστασία των ακτών διαφέρει ουσιαστικά από την 
προστασία από πλημμύρες εσωτερικών υδάτων. Στην προστασία των ακτών, η αξιολόγηση 
κινδύνου δεν γίνεται βάσει της πιθανότητας επανεμφάνισης πλημμύρας εντός ενός δεδομένου
αριθμού ετών αλλά βάσει του προσδιορισμού της στάθμης των υδάτων με ένα σύστημα
μέτρησης που συμφωνείται μεταξύ των παράκτιων χωρών και ελέγχεται τακτικά. Ως εκ τούτου, 
η οδηγία δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην προστασία των ακτών. Πρέπει συνεπώς να διαγραφούν 
οι αντίστοιχες εκφράσεις «υπολεκάνη απορροής» και «παράκτια ζώνη των ποταμών».

Τροπολογία: María Sornosa Martínez

Τροπολογία 183
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, 

2. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλα 
επίπεδα προστασίας που προσιδιάζουν σε 
έκαστη λεκάνη απορροής, ή υπολεκάνη 
ποταμού ή παράκτιο τμήμα, εστιάζοντας 
στην μείωση των πιθανών συνεπειών τους 
για την υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον 
και την οικονομική δραστηριότητα, 
χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση μη 
διαρθρωτικές πρωτοβουλίες και, όπου 
είναι απαραίτητο, τη μείωση της 
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το έδαφος, το χωροταξικό σχεδιασμό, τη 
χρήση της γης και τη διαφύλαξη της φύσης.

πιθανότητας πλημμυρών. Οι εν λόγω 
δράσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
αντίστοιχα θέματα διαχείρισης του ύδατος, 
το έδαφος, το χωροταξικό σχεδιασμό, τη 
χρήση της γης και τη διαφύλαξη της φύσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα της δυναμικής του ποταμού που διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να σημειωθεί η σπουδαιότητα χρήσης κατά 
προτίμηση μη διαρθρωτικών δράσεων. Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να μειωθεί ο κίνδυνος 
πλημμύρας μέσω της μείωσης της ευπάθειας. Μόνον όταν οι δράσεις αυτές αποδεικνύονται 
ανεπαρκείς, πρέπει η μείωση της πιθανότητας πλημμυρών να περιλαμβάνει διαρθρωτικές 
δράσεις.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 184
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, σε στενή συνεργασία με 
τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές,
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των τοπικών αρχών που είναι εν 
γένει περισσότερο ενήμερες των αναγκαιοτήτων όσον αφορά τη διαχείριση των υδρολογικών 
λεκανών.
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Τροπολογία: Linda McAvan

Τροπολογία 185
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 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, την ιδιοκτησία 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία της ιδιοκτησίας συνιστά βασικό στοιχείο της διαχείρισης των πλημμυρών, και 
πρέπει να αναφέρεται εδώ.

Τροπολογία: Ambroise Guellec

Τροπολογία 186
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 και τη 
διαφύλαξη της φύσης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ο όρος «προστασία» είναι πολύ περιορισμένος, ενώ με τη «διαχείριση κινδύνων πλημμύρας» 
εννοείται η πρόληψη, η προστασία και η ετοιμότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3.

Τροπολογία: María del Pilar Ayuso González

Τροπολογία 187
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 προστασίας που προσιδιάζουν σε 
έκαστη λεκάνη απορροής, ή υπολεκάνη 
ποταμού ή παράκτιο τμήμα, εστιάζοντας 
στην μείωση, όπου είναι δυνατόν, της 
πιθανότητας των πλημμυρών καθώς και της 
προβλεπόμενης ζημίας στην υγεία του 
ανθρώπου, το περιβάλλον και την 
οικονομική δραστηριότητα. Τα εν λόγω 
μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται
λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα θέματα 
διαχείρισης του ύδατος, το έδαφος, το 
χωροταξικό σχεδιασμό, τη χρήση της γης 
και τη διαφύλαξη της φύσης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ορισμένες φορές δεν είναι δυνατόν να μειωθεί η πιθανότητα πλημμύρας. Θα ήταν 
ρεαλιστικότερο για τα κράτη μέλη να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στη μείωση της 
ζημίας που προκαλείται από τις πλημμύρες.

Τροπολογία: Gyula Hegyi και Péter Olajos

Τροπολογία 188
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 

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 
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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.

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,
αλλά και το κόστος και τα οφέλη. Στην 
περίπτωση κοινών λεκανών απορροής 
ποταμού, υπολεκανών ή παράκτιων 
τμημάτων, τα κράτη μέλη συνεργάζονται 
κατά την εφαρμογή των προαναφερομένων 
υποχρεώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι στην περίπτωση κοινών λεκανών απορροής 
απαιτείται ο συντονισμός των κρατών μελών κατά τον καθορισμό των επιπέδων προστασίας. 
Αυτό συνιστά μια ιδιαίτερα σημαντική διασφάλιση για τις κατάντι χώρες. Επιπλέον, πρέπει να 
διευρυνθεί το φάσμα των όρων που λαμβάνονται υπόψη στην ανωτέρω άσκηση στο κόστος και 
στα οφέλη των μέτρων.

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 189
Άρθρο 9, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Ειδικά, δεδομένου ότι ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός είναι ζήτημα του εκάστοτε 
κράτους μέλους και των περιφερειακών 
και τοπικών αρχών διακυβέρνησής του, οι 
εθνικές αρχές πρέπει να προβλέπουν στα 
σχέδιά τους προληπτικά ή διορθωτικά 
μέτρα που να συντελούν στην ορθή αστική 
διαχείριση και χωροταξία περιοχών που 
διατρέχουν κίνδυνο, επιδιώκοντας τους 
ειδικούς στόχους της περιβαλλοντικής 
ενσωμάτωσης ποταμών σε αστικά κέντρα, 
της εφαρμογής προγραμμάτων για την 
αποκατάσταση των υδάτινων και δασικών 
πόρων, τη διατήρηση των κοιτών των 
ποταμών, ή την ενίσχυση της
ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης,
μεταξύ άλλων στόχων.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Δεδομένων των πολυάριθμων περιπτώσεων πλημμυρών σε αστικά κέντρα, πρέπει να 
συμπεριληφθεί η ανωτέρω παράγραφος.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 190
Άρθρο 9, παράγραφος 3

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 πρόληψης κινδύνων και επιπέδων 
προστασίας ανάλογων με τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 2 καθώς και 
χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους.

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του 
κύκλου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη, την 
προστασία, την ετοιμότητα και λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της λεκάνης ή 
υπολεκάνης απορροής του εκάστοτε 
ποταμού.

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του 
κύκλου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη, την 
προστασία, την ετοιμότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόγνωσης των 
πλημμυρών και συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης, και λαμβάνοντας υπόψη 
τα χαρακτηριστικά της λεκάνης ή 
υπολεκάνης απορροής του εκάστοτε 
ποταμού.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν αξιολόγηση της 
περιβαλλοντικής και οικονομικής 
αποδοτικότητας των τεχνικών 
αντιπλημμυρικών μέτρων, καθώς και των 
φυσικών δυνατοτήτων ρύθμισης της 
πλημμύρας των υφιστάμενων ή των προς 
αποκατάσταση πλημμυρικών περιοχών. Τα 
σχέδια προάγουν την ενδεδειγμένη χρήση 
γης, τη γεωργική και δασοκομική 
πρακτική σε ολόκληρη την περιοχή της 
λεκάνης απορροής ποταμού.
Τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας περιλαμβάνουν μέτρα κάλυψης 
του κόστους ούτως ώστε το κόστος της 
αντιπλημμυρικής προστασίας και των 
υπηρεσιών καταστάσεων εκτάκτου 
ανάγκης, καθώς και το περιβαλλοντικό 
κόστος και το κόστος των πόρων σε 
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περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο 
πλημμύρας να καταβάλλεται από 
οικονομικές δραστηριότητες και ορίζουν 
υποχρεώσεις για άτομα που κατοικούν σε 
περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο 
πλημμύρας προκειμένου να λαμβάνονται
τα καλύτερα δυνατά προληπτικά μέτρα με 
σκοπό τη μείωση της ζημίας.

Or. en

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 191
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 εφαρμόζονται βάσει 
ολοκληρωμένης προσέγγισης, λαμβάνοντας 
υπόψη άλλα μέσα, νομοθεσία ή 
προγράμματα που τυχόν απαιτούνται και
περιλαμβάνουν μέτρα για την επίτευξη 
επιπέδων προστασίας ανάλογων με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ολόκληρη η οδηγία, και ειδικά οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης, πρέπει 
να βασίζονται στην ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων που αποσκοπεί στον συντονισμό 
των στόχων, των μεθόδων, και των τεχνικών που στηρίζουν τα διάφορα κοινοτικά και εθνικά 
μέσα. Ένας τρόπος να επιτευχθεί αυτό είναι να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τα οποία 
συλλέγονται από το σύστημα INSPIRE (Υποδομή σχετικά με Γεωγραφικές Πληροφορίες στην 
Ευρώπη) ή από το GEO (ομάδα παρατήρησης της γης μέσω δορυφόρου).

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 192
Άρθρο 9, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1

3. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας περιλαμβάνουν μέτρα για την 
επίτευξη επιπέδων προστασίας ανάλογων 

3. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία 
λειτουργούν με φυσικές διαδικασίες όπως 
η διατήρηση ή/και η αποκατάσταση 
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με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2. πλημμυρικών περιοχών προκειμένου να 
αποδοθεί χώρος στους ποταμούς, όπου 
αυτό είναι δυνατόν, και να προαχθεί η 
ενδεδειγμένη χρήση γης και η γεωργική και 
δασοκομική πρακτική σε ολόκληρη τη 
λεκάνη απορροής ποταμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υπανάπτυκτες περιοχές που μπορούν να πλημμυρίσουν φυσικά (π.χ. πλημμυρικές περιοχές) 
επιτελούν μια πολύτιμη λειτουργία συγκράτησης των υδάτων και πρέπει να εξετάζονται στα 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten και Jules Maaten

Τροπολογία 193
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 στόχων διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας ανάλογων με τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 2 καθώς και τρόπους και 
μέσα με τα οποία θα παρακολουθείται η 
εφαρμογή των εν λόγω μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε την αιτιολόγηση της τροπολογίας του άρθρου 9 παράγραφος 1 των ίδιων συντακτών.

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 194
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 στόχων διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας ανάλογων με τα προβλεπόμενα 
στην παράγραφο 2 καθώς και τρόπους και 
μέσα με τα οποία θα παρακολουθείται η 
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πρόοδος των εν λόγω μέτρων. Καταρχήν
τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας πρέπει να είναι αποδοτικά από 
οικονομικής άποψης και να περιορίζονται 
σε αυτά των οποίων το κόστος είναι 
κοινωνικά αποδεκτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε αυτήν την οδηγία είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση των αρχών της σχέσης 
αποτελεσματικότητας-κόστους και των μέτρων με κοινωνικά αποδεκτό κόστος. Οι εν λόγω 
αρχές συνιστούν τεκμήρια για όλα τα κράτη μέλη όταν αντιμετωπίζουν προβλήματα κινδύνων 
πλημμύρας σε εθνικό επίπεδο, δεν εφαρμόζονται όμως πάντα για προβλήματα κινδύνων 
πλημμύρας σε διασυνοριακό επίπεδο. Η πρώτη αρχή της σχέσης αποτελεσματικότητας-κόστους
μπορεί να βρεθεί επίσης στην οδηγία 2000/60/ΕΚ. Οι δύο αρχές αποτελούν από κοινού μια 
βάση για τη χρήση και ανάπτυξη κοινωνικών αναλύσεων κόστους-ωφέλειας. Το γεγονός ότι 
ορίζονται ως αρχές και όχι ως υποχρεώσεις διασφαλίζει ότι είναι δυνατή η απαλλαγή όταν 
υπάρχουν κίνητρα ή για μέτρα με μη συναφείς επιπτώσεις.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 195
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 τα οποία:

a) λειτουργούν με φυσικές διαδικασίες 
όπως η διατήρηση ή/και η αποκατάσταση 
πλημμυρικών περιοχών προκειμένου να 
αποδοθεί χώρος στους ποταμούς, όπου 
αυτό είναι δυνατόν, και να προαχθεί η 
ενδεδειγμένη χρήση γης και η γεωργική και 
δασοκομική πρακτική σε ολόκληρη τη 
λεκάνη απορροής ποταμού.
β) διασφαλίζουν μια βιώσιμη οικολογική 
και οικονομική διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας, λαμβάνοντας υπόψη την 
κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών 
διαχείρισης πλημμυρών από τους χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένου του 
περιβαλλοντικού κόστους τους
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γ) συμβάλλουν στη διαχείριση πλημμυρών
σε ανάντι ή κατάντι περιοχές ή 
τουλάχιστον δεν επηρεάζουν τους 
κινδύνους πλημμύρας κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε οι ανάντι και κατάντι περιοχές να 
επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος κατά 
την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου 
πρόληψης κινδύνων και προστασίας·
δ) λαμβάνουν υπόψη την 
αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 
τεχνητών υποδομών αντιπλημμυρικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
αποτελεσματικότητάς τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

a) Οι υπανάπτυκτες περιοχές που μπορούν να πλημμυρίσουν φυσικά (π.χ. πλημμυρικές 
περιοχές) και να επιτελέσουν μια πολύτιμη λειτουργία συγκράτησης των υδάτων, εάν δεν 
εξετάζονται στους χάρτες και τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, μπορούν να 
προορίζονται για την ανάπτυξη. Θα απολέσουν τότε ή θα αποδυναμώσουν τη σημαντική 
λειτουργία τους για τη μείωση του κινδύνου πλημμύρας, και τα νέα ακίνητα τα οποία θα 
τοποθετηθούν εκεί θα διατρέχουν κίνδυνο. Είναι ως εκ τούτου σημαντική η εφαρμογή μιας 
διάταξης «μη υποβάθμισης» στις εν λόγω περιοχές ούτως ώστε να μην αυξάνονται οι κίνδυνοι. 
Συνεπώς, είναι απαραίτητο οι εν λόγω περιοχές και οι λειτουργίες τις οποίες επιτελούν να 
συμπεριλαμβάνονται/ εξετάζονται στους σχετικούς χάρτες κινδύνων πλημμύρας και να 
εκπονούνται σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

β)-γ) Τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας συνιστούν σημαντική υπηρεσία προς τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις, και το κόστος τους πρέπει να καλύπτεται προκειμένου να παράγουν 
μακροπρόθεσμα κοινωνιακά οφέλη. Σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε πλημμύρες η ανάπτυξη 
νέων ανθρώπινων δραστηριοτήτων πρέπει να βαρύνεται με το κόστος των εν λόγω μέτρων 
καθώς και με το περιβαλλοντικό κόστος και κόστος των πόρων που απορρέει από τις ανάντι
και κατάντι επιπτώσεις τους. Το επίπεδο κάλυψης του κόστους και το ποιος φέρει την ευθύνη 
των εν λόγω δαπανών θα αποφασίζεται σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει όμως να υπάρχει 
διαφάνεια.

δ) οι παραδοσιακές στρατηγικές διαχείρισης πλημμυρών, οι οποίες βασίζονται κυρίως σε 
τεχνικές υποδομές, δεν έχουν επιτύχει ως επί το πλείστον τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια την 
οποία υποσχέθηκαν και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Η 
αποτελεσματικότητά τους πρέπει να αξιολογηθεί ενδελεχώς προκειμένου να επιτευχθεί ορθή 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.
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Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 196
Άρθρο 9, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του 
κύκλου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη, την 
προστασία, την ετοιμότητα και λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της λεκάνης ή 
υπολεκάνης απορροής του εκάστοτε 
ποταμού.

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του 
κύκλου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη, την 
προστασία, την ετοιμότητα, την 
αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου 
ανάγκης και την αποκατάσταση και 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της 
λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής του 
εκάστοτε ποταμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας πρέπει να εξετάζει επίσης μέτρα αντιμετώπισης
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (= εφαρμογή κατάλληλων σχεδίων αντιμετώπισης
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και συντονισμένη αντιμετώπιση πολιτικής προστασίας στις 
πλημμύρες) και αποκατάσταση (= παροχή βοήθειας για επαναφορά σε ομαλές συνθήκες το 
συντομότερο δυνατόν, μετριάζοντας τόσο τις κοινωνικές όσο και τις οικονομικές επιπτώσεις 
στους ανθρώπους, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον).

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 197
Άρθρο 9, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του 
κύκλου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη, την 
προστασία, την ετοιμότητα και λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της λεκάνης ή 
υπολεκάνης απορροής του εκάστοτε 
ποταμού.

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του 
κύκλου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη, την 
προστασία, την ετοιμότητα και λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της λεκάνης ή 
υπολεκάνης απορροής του εκάστοτε 
ποταμού. Το σχέδιο διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας περιλαμβάνει επίσης 
αξιολόγηση μέτρων διάσωσης και 
αποκατάστασης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Παρότι τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων εστιάζουν στην πρόληψη, την προστασία και την 
ετοιμότητα, μια λεπτομερής αξιολόγηση των επιχειρήσεων διάσωσης και αποκατάστασης 
δύναται να βοηθήσει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά το κόστος της έλλειψης 
μέτρων πρόληψης.

Τροπολογία: Vasco Graça Moura

Τροπολογία 198
Άρθρο 9, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του 
κύκλου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη, την 
προστασία, την ετοιμότητα και λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της λεκάνης ή 
υπολεκάνης απορροής του εκάστοτε 
ποταμού.

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του 
κύκλου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη, την 
προστασία, την ετοιμότητα, την 
ελαχιστοποίηση και τη διάσωση, και 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της 
λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής του 
εκάστοτε ποταμού.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητη η πρόνοια εξαρχής μέτρων ελαχιστοποίησης και διάσωσης προκειμένου να 
διασφαλιστεί η επιτυχία του σχεδίου κατόπιν της πλημμύρας.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 199
Άρθρο 9, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του 
κύκλου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη, την 
προστασία, την ετοιμότητα και λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της λεκάνης ή 
υπολεκάνης απορροής του εκάστοτε 
ποταμού.

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του 
κύκλου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη, την 
προστασία, την ετοιμότητα, την 
αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου 
ανάγκης και την αποκατάσταση και 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της 
λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής του 
εκάστοτε ποταμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας πρέπει να εξετάζει επίσης μέτρα αντιμετώπισης 
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (= εφαρμογή κατάλληλων σχεδίων αντιμετώπισης 
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και συντονισμένη αντιμετώπιση πολιτικής προστασίας στις 
πλημμύρες) και αποκατάστασης (= παροχή βοήθειας για επαναφορά σε ομαλές συνθήκες το 
συντομότερο δυνατόν, μετριάζοντας τόσο τις κοινωνικές όσο και τις οικονομικές επιπτώσεις 
στους ανθρώπους, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον). Κανένα σύστημα αντιπλημμυρικής
προστασίας δεν μπορεί να αποφύγει την αποτυχία κάποια στιγμή, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη
απρόβλεπτες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. Είναι απαραίτητο να έχει ληφθεί μέριμνα
για το ενδεχόμενο αποτυχίας, και τα μέτρα αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και 
αποκατάστασης πρέπει να αποτελούν τμήμα του σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 200
Άρθρο 9, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του 
κύκλου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη, την 
προστασία, την ετοιμότητα και λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της λεκάνης ή 
υπολεκάνης απορροής του εκάστοτε 
ποταμού.

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του 
κύκλου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη, την 
προστασία, την ετοιμότητα και τη δράση 
για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 
της πλημμύρας, και λαμβάνοντας υπόψη τα 
χαρακτηριστικά της λεκάνης ή υπολεκάνης 
απορροής του εκάστοτε ποταμού.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων όλων των φυσικών καταστροφών, συμπεριλαμβανομένων 
των πλημμυρών, καλύπτεται από το έγγραφο της ΕΕ «Χρηματοδοτικό μέσο ταχείας επέμβασης
και ετοιμότητας για σοβαρές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης» (COM (2005) 0113 - C6-
0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006)). Είναι σημαντικό με σκοπό τον περιορισμό των 
απωλειών και την επαναφορά του περιβάλλοντος, της οικονομίας και των υποδομών στην προ 
της πλημμύρας κατάσταση.

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 201
Άρθρο 9, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2
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Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του 
κύκλου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη, την 
προστασία, την ετοιμότητα και λαμβάνοντας 
υπόψη τα χαρακτηριστικά της λεκάνης ή 
υπολεκάνης απορροής του εκάστοτε 
ποταμού.

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας αντιμετωπίζει όλα τα στάδια του 
κύκλου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εστιαζόμενο στην πρόληψη, την 
προστασία, την ετοιμότητα, την 
αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου 
ανάγκης και την αποκατάσταση και 
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της 
λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής του 
εκάστοτε ποταμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας πρέπει να εξετάζει επίσης μέτρα αντιμετώπισης 
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (= εφαρμογή κατάλληλων σχεδίων αντιμετώπισης 
καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και συντονισμένη αντιμετώπιση πολιτικής προστασίας στις 
πλημμύρες) και αποκατάστασης (= παροχή βοήθειας για επαναφορά σε ομαλές συνθήκες το 
συντομότερο δυνατόν, μετριάζοντας τόσο τις κοινωνικές όσο και τις οικονομικές επιπτώσεις 
στους ανθρώπους, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον). Κανένα σύστημα αντιπλημμυρικής 
προστασίας δεν μπορεί να αποφύγει την αποτυχία κάποια στιγμή, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη 
απρόβλεπτες επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. Είναι απαραίτητο να έχει ληφθεί μέριμνα 
για το ενδεχόμενο αποτυχίας, και τα μέτρα αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και 
αποκατάστασης πρέπει να αποτελούν τμήμα του σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 202
Άρθρο 9, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο 
ποταμός είναι σε θέση να διατηρήσει τον 
φυσικό του ρου όσο το δυνατόν 
περισσότερο. Όταν δεν μπορεί να 
ακολουθηθεί ο φυσικός ρους, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν την παραχώρηση 
περιοχών στην επικράτειά τους προς 
αντικατάσταση της απολεσθείσας 
περιοχής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Διατύπωση της αρχής της μη εκτροπής.
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Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 203
Άρθρο 9, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας δίνουν προτεραιότητα σε μέτρα 
τα οποία:
a) λειτουργούν με φυσικές διαδικασίες 
όπως η διατήρηση ή/και η αποκατάσταση 
πλημμυρικών περιοχών προκειμένου να 
αποδοθεί χώρος στους ποταμούς, όπου 
αυτό είναι δυνατόν, και να προαχθεί η 
ενδεδειγμένη χρήση γης και η γεωργική και 
δασοκομική πρακτική σε ολόκληρη τη 
λεκάνη απορροής ποταμού.
β) συμβάλλουν στη διαχείριση πλημμυρών
σε ανάντι ή κατάντι περιοχές ή 
τουλάχιστον δεν επηρεάζουν τους 
κινδύνους πλημμύρας κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε οι ανάντι και κατάντι περιοχές να 
επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος κατά 
την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου 
πρόληψης κινδύνων και προστασίας·
γ) λαμβάνουν υπόψη την 
αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 
τεχνητών υποδομών αντιπλημμυρικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
αποτελεσματικότητάς τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία συγκράτησης των υδάτων των υπανάπτυκτων περιοχών, όπως τα δάση, είναι 
πολύτιμη για τον μετριασμό των κινδύνων πλημμύρας και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά 
την ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας – ειδικά εφόσον οι παραδοσιακές 
στρατηγικές διαχείρισης των πλημμυρών, οι οποίες βασίζονται ως επί το πλείστον σε τεχνικές 
υποδομές είναι συχνά αναποτελεσματικές και δύνανται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα 
κατάντι.
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Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 204
Άρθρο 9, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης 
τυχαίας ρύπανσης από τεχνικές 
εγκαταστάσεις όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα I της οδηγίας 96/61/ΕΚ του 
Συμβουλίου και καλύπτεται από την οδηγία 
96/82/ΕΚ του Συμβουλίου ως συνέπεια της 
πλημμύρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι πλημμύρες ακολουθούνται συχνά από ατυχήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης λόγω 
βιομηχανικών, γεωργικών και άλλων εγκαταστάσεων στην ενεχόμενη περιοχή, τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πιθανές πηγές ρύπανσης. Τα 
μέσα για τον εντοπισμό των εγκαταστάσεων που ενέχουν πιθανό κίνδυνο είναι οι 
κατηγοριοποιήσεις των προαναφερομένων οδηγιών Seveso II και ΟΠΕΡ. 

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 205
Άρθρο 9, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας, ειδικά αυτά που βασίζονται 
στις κτιριακές υποδομές, πρέπει να 
υπόκεινται σε σθεναρή και διαφανή 
οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους για 
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της
κάλυψης του κόστους, 
συμπεριλαμβανομένου του 
περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους 
των πόρων.

Or. en
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Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 206
Άρθρο 9, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας εξετάζουν τον συντονισμό 
μεταξύ των διαφόρων διοικητικών φορέων 
αρμόδιων για τις πλημμύρες (αρχές 
υδάτων, χωροταξίας, πολεοδομικής 
ανάπτυξης και πολιτικής προστασίας).

Or. es

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπάρχει πρόνοια στα σχέδια διαχείρισης για συντονισμό μεταξύ των 
διαφόρων αρχών και ειδικά με τις αρχές πολιτικής προστασίας.

Τροπολογία: Vasco Graça Moura

Τροπολογία 207
Άρθρο 9, παράγραφος 4

4. Τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας που λαμβάνει ένα κράτος μέλος 
δεν επιτρέπεται να αυξάνουν τους 
κινδύνους πλημμύρας στις γειτονικές 
χώρες.

διαγράφεται

Or. pt

Αιτιολόγηση

Θα ήταν περισσότερο εύλογο η παρούσα παράγραφος να εμφανιζόταν στο άρθρο που εξετάζει 
τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που υπόκεινται σε διεθνείς ρυθμίσεις.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 208
Άρθρο 9, παράγραφος 4

4. Τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας που λαμβάνει ένα κράτος μέλος
δεν επιτρέπεται να αυξάνουν τους κινδύνους 

4. Υπό το πρίσμα της αρχής της 
αλληλεγγύης, πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο λήψης μέτρων στις ανάντι και 
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πλημμύρας στις γειτονικές χώρες. κατάντι περιοχές, όπου αυτό είναι δυνατόν, 
ως τμήμα των σχεδίων διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Τα μέτρα διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας, ή οιαδήποτε 
άλλα μέτρα που λαμβάνει ένα κράτος μέλος 
δεν επιτρέπεται να αυξάνουν τους κινδύνους 
πλημμύρας στις γειτονικές χώρες. 

Or. en

Τροπολογία: Frederika Brepoels

Τροπολογία 209
Άρθρο 9, παράγραφος 4

4. Τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας που λαμβάνει ένα κράτος μέλος 
δεν επιτρέπεται να αυξάνουν τους κινδύνους 
πλημμύρας στις γειτονικές χώρες.

4. Καταρχήν τα μέτρα διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας που λαμβάνει ένα 
κράτος μέλος δεν επιτρέπεται να αυξάνουν 
τους κινδύνους πλημμύρας ούτε ανάντι ούτε 
κατάντι σε άλλες χώρες που μοιράζονται 
την ίδια λεκάνη ή υπολεκάνη απορροής 
ποταμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο πρέπει να αναδιατυπωθεί εκ λόγων αρχής, προκειμένου να αποφευχθεί το πρόβλημα 
πιθανής παραβίασης των διαδικασιών για πολύ μικρές και αμελητέες αρνητικές διασυνοριακές 
επιπτώσεις, καθώς και το γεγονός να καταστεί αδύνατη η συμφωνηθείσα αποζημίωση μεταξύ 
γειτονικών χωρών για αρνητικές διασυνοριακές επιπτώσεις που προκύπτουν από ορισμένα 
μέτρα. Απαιτείται η ύπαρξη κοινής αντίληψης για τον τρόπο εκτίμησης των διασυνοριακών 
επιπτώσεων από τα κράτη μέλη που μοιράζονται μια λεκάνη απορροής ποταμού.

Τροπολογία: Thomas Ulmer και Anja Weisgerber

Τροπολογία 210
Άρθρο 9, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Εφόσον στα κράτη μέλη υπάρχουν 
σχέδια διαχείρισης (που έχουν συμφωνηθεί 
διεθνώς) κατάλληλα για την επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 1 και του άρθρου 9 
παράγραφος 2, δεν χρειάζονται νέα σχέδια 
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σύμφωνα με το κεφάλαιο IV της οδηγίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για πολλά διεθνή ύδατα υπάρχουν ήδη συμφωνημένα σχέδια δράσης για τις πλημμύρες που 
εκπληρούν τους στόχους της οδηγίας. Αυτά τα ήδη υφιστάμενα σχέδια πρέπει να διατηρηθούν 
και να εξαιρεθούν από τις τυπικές διατάξεις της οδηγίας.

Τροπολογία: Vittorio Prodi

Τροπολογία 211
Άρθρο 9, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα τα 
οποία:
a) λειτουργούν με φυσικές διαδικασίες 
όπως η διατήρηση ή/και η αποκατάσταση 
πλημμυρικών περιοχών προκειμένου να 
αποδοθεί χώρος στους ποταμούς, όπου 
αυτό είναι δυνατόν, και να προαχθεί η 
ενδεδειγμένη χρήση γης και η γεωργική και 
δασοκομική πρακτική σε ολόκληρη τη 
λεκάνη απορροής ποταμού·
β) συμβάλλουν στη διαχείριση πλημμυρών 
σε ανάντι ή κατάντι περιοχές ή 
τουλάχιστον δεν επηρεάζουν τους 
κινδύνους πλημμύρας κατά τέτοιον τρόπο 
ώστε οι ανάντι και κατάντι περιοχές να 
επιβαρύνονται με δυσανάλογο κόστος κατά 
την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου 
πρόληψης κινδύνων και προστασίας·
γ) λαμβάνουν υπόψη την 
αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων 
τεχνητών υποδομών αντιπλημμυρικής 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
οικονομικής και περιβαλλοντικής 
αποτελεσματικότητάς τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί η σημασία των πλημμυρικών περιοχών και της λειτουργίας τους, καθώς και 
των επιχειρήσεων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και του κόστους υποδομών.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 212
Άρθρο 9, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος 
προτίθεται να αλλάξει σημαντικά τα μέτρα 
εφαρμογής ή το καθορισμένο 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής κατά τη 
διάρκεια της προβλεπόμενης περιόδου 
επανεξέτασης στο άρθρο 11 παράγραφος 2, 
τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την 
ενδεδειγμένη δράση προκειμένου να 
διασφαλιστεί ο συντονισμός με άλλα κράτη 
μέλη εντός μιας περιοχής διεθνούς λεκάνης 
απορροής ποταμού, καθώς και η 
ενημέρωση και η συμμετοχή του κοινού.

Or. en

Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten και Jules Maaten

Τροπολογία 213
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή ενδιάμεση έκθεση για τις 
προόδους που σημειώνονται κατά την 
εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων 
εντός τριών ετών από την δημοσίευση ή 
την ενημέρωση κάθε σχεδίου διαχείρισης 
κινδύνων πλημμύρας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό περιλαμβάνεται πλέον στο άρθρο 9, παράγραφος 3. Βλέπε επίσης την τροπολογία της εν 
λόγω παραγράφου που διατυπώθηκε από τους ίδιους συντάκτες.
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Τροπολογία: Elisabeth Jeggle και Lutz Goepel

Τροπολογία 214
Άρθρο 11, παράγραφος 2

2. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πληµµύρας επανεξετάζονται και
ενηµερώνονται το 2021 το αργότερο και εν 
συνεχεία ανά εξαετία.

2. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πληµµύρας επανεξετάζονται και
ενηµερώνονται το 2021 το αργότερο και εν 
συνεχεία ανά δεκαετία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εκπόνηση και αξιολόγηση χαρτών κινδύνου και σχεδίων διαχείρισης έχει μεγάλο κόστος. Ως 
εκ τούτου, η εξέταση των μέτρων που ελήφθησαν πρέπει να έχει ως γνώμονα την περίοδο 
επαναληπτικότητας για πλημμύρες υψηλής πιθανότητας του άρθρου 7 παράγραφος 2. Επίσης, 
μια τέτοια παράταση της περιόδου επανεξέτασης είναι ενδεδειγμένη και από την άποψη της 
αναλογικότητας.

Τροπολογία: Elisabeth Jeggle και Lutz Goepel

Τροπολογία 215
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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη διατηρούν την αρμοδιότητά τους σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με την αρχή 
της επικουρικότητας, επειδή πρόκειται για περιοχές ποταμών που βρίσκονται εξ ολοκλήρου σε 
εθνική επικράτεια.
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Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten και Jules Maaten

Τροπολογία 216
Άρθρο 12

Διασυνοριακή συνεργασία
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.
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 
με στόχο να εκπονηθεί αποκλειστικά και 
μόνο ένα διεθνές σχέδιο διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας ή μια δέσμη 
συντονισμένων σχεδίων διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας σε επίπεδο περιοχής
διεθνούς λεκάνης απορροής ποταμού, στην 
καταλληλότερη κλίμακα.

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 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.

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, τα 
κράτη μέλη προσπαθούν να εκπονήσουν
ένα και μόνο διεθνές σχέδιο διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας ή μια δέσμη 
συντονισμένων σχεδίων διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας σε επίπεδο περιοχής 
διεθνούς λεκάνης απορροής ποταμού, στην 
καταλληλότερη κλίμακα· όπου αυτό είναι 
αδύνατο, 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.

3a. Όπου ένα κράτος μέλος εντοπίζει ένα 
θέμα το οποίο έχει αντίκτυπο στη 
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διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας των 
υδάτων του, το οποίο όμως δεν μπορεί να 
επιλυθεί από το εν λόγω κράτος μέλος, 
δύναται να αναφέρει το θέμα στην 
Επιτροπή και οιοδήποτε άλλο 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος και να κάνει 
συστάσεις για την επίλυσή του.
Η Επιτροπή απαντά σε οιαδήποτε έκθεση 
συστάσεων από τα κράτη μέλη εντός έξι 
μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να παράσχει ένα πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας. Ο κίνδυνος πλημμύρας 
μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα στο πλαίσιο δομών διεθνούς λεκάνης απορροής 
ποταμού, και από τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές. Η προστιθέμενη αξία της ΕΕ εμπίπτει 
στη διασυνοριακή πτυχή, συνεπώς η παρούσα οδηγία πρέπει να εξετάζει μόνον αυτού του είδους 
τα θέματα.

Τροπολογία: Albert Jan Maat

Τροπολογία 217
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 
με στόχο να εκπονηθεί ένα ή περισσότερα
διεθνή σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας.

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 δεν εκπονηθούν ανάλογα σχέδια, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον συντονισμό των σχεδίων τους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, τα κράτη μέλη 
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πρέπει να είναι ελεύθερα να επιλέγουν τα πιο αποτελεσματικά μέτρα. Συνεπώς, πρέπει να είναι 
επίσης δυνατή η εκπόνηση περισσοτέρων του ενός σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 218
Άρθρο 12, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1

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 
με στόχο να εκπονηθεί αποκλειστικά και 
μόνο ένα συνεκτικό διεθνές σχέδιο 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η συγχρονισμένη, συνεκτική δράση είναι απαραίτητη για την εκπόνηση ενός γενικού διεθνούς 
σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και, στην περίπτωση κατάστασης εκτάκτου 
ανάγκης, για την εφαρμογή ομοιογενών, συντονισμένων διαδικασιών σε σχέση με την πρόληψη, 
την προστασία, την ετοιμότητα και την δράση για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των 
πλημμυρών.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 219
Άρθρο 12, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

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 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. Κατά 
την εκπόνηση των εν λόγω σχεδίων, 
διαβουλεύονται με τα κράτη μέλη που 
βρίσκονται στη διεθνή λεκάνη απορροής 
ποταμού, εκθέτουν τις απόψεις των εν 
λόγω κρατών μελών και λαμβάνουν υπόψη 
τις επιπτώσεις των σχεδίων τους στα 
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γειτονικά κράτη μέλη.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η διαβούλευση πρέπει να διεξάγεται σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν δεν υπάρχει κοινό 
σχέδιο.

Τροπολογία: Gyula Hegyi και Péter Olajos

Τροπολογία 220
Άρθρο 12, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

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 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,
διασφαλίζοντας παράλληλα τον συντονισμό 
της στρατηγικής όσον αφορά τη διαχείριση 
των κινδύνων πλημμύρας μεταξύ των 
κρατών μελών που μοιράζονται την 
περιοχή διεθνούς λεκάνης απορροής 
ποταμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ακόμη και αν δεν είναι δυνατή η εκπόνηση ενός και μόνου σχεδίου μεταξύ των κρατών μελών, 
πρέπει να επιτυγχάνεται ο συντονισμός των στρατηγικών διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
ως ελάχιστη απαίτηση.

Τροπολογία: Gyula Hegyi και Péter Olajos

Τροπολογία 221
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 

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 
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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.

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 σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές, μέσω παραπομπής στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, 
ότι τα κράτη μέλη συντονίζονται με στόχο την εκπόνηση ενός σχεδίου για τα δικά τους τμήματα 
της περιοχής διεθνούς λεκάνης απορροής ποταμού, ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις με άλλα 
μη κράτη μέλη της ΕΕ δεν οδηγεί σε ένα γενικό σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Τροπολογία: Thomas Ulmer και Anja Weisgerber

Τροπολογία 222
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Η εκπόνηση των πρώτων χαρτών για τους 
κινδύνους πληµµύρας και οι εν συνεχεία 
επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στο 
άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας εκτελούνται 
σε στενό συντονισµό και εντάσσονται, εάν 
θεωρηθεί απαραίτητο, στις επανεξετάσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 7 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

1. Η εκπόνηση των πρώτων χαρτών για τους 
κινδύνους πληµµύρας και οι εν συνεχεία 
επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στο 
άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται, εάν χρειαστεί, σε στενό 
συντονισµό και εντάσσονται, εάν είναι 
αναγκαίο, στις επανεξετάσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 
της οδηγίας 2000/60/EΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος πρέπει να είναι η εκάστοτε αμοιβαία ανταλλαγή σχεδίων για σκοπούς πληροφόρησης. 
Όμως ένας ευρύτερος συνδυασμός θα ήταν αντιπαραγωγικός. Οι δύο διαδικασίες σχεδιασμού 
απλώς θα εμπόδιζαν η μία την άλλη εξαιτίας των διαφορετικών στόχων και της διαφορετικής 
κατάστασης ως προς τους συμμετέχοντες και τους ενδιαφερομένους παράγοντες. Ασφαλώς θα 
ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθούν οι συνέργειες που προκύπτουν από την επεξεργασία των 
σχεδίων διαχείρισης βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, αυτή όμως αφορά μόνο τη 
χρησιμοποίηση κοινών βάσεων αναφοράς. Ως εκ τούτου, αυτή η τροπολογία είναι η ελάχιστη 
απαιτούμενη..



PE 371.879v02-00 108/122 AM\610916EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 223
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 οδηγίας εκτελούνται 
σε στενό συντονισμό και εντάσσονται, εάν 
θεωρηθεί απαραίτητο, στις επανεξετάσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 
2 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγεται ο παράλληλος σχεδιασμός της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και 
της διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, προκειμένου 
να αποφεύγεται η γραφειοκρατία και η εκπόνηση διπλών εκθέσεων. Αυτό συνιστά βήμα ζωτικής 
σημασίας προς τη «βελτίωση της νομοθεσίας».

Τροπολογία: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten και Jules Maaten

Τροπολογία 224
Άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 2

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

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

2. Η εκπόνηση των πρώτων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και οι εν 
συνεχεία επανεξετάσεις τους σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας εκτελούνται 
σε στενό συντονισμό με, και αν θεωρηθεί 
απαραίτητο, εντάσσονται στις 
επανεξετάσεις των σχεδίων διαχείρισης των 
λεκανών απορροής των ποταμών που 
προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 
της οδηγίας 2000/60/EΚ.

2. Η εκπόνηση των πρώτων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και οι εν 
συνεχεία επανεξετάσεις τους σύμφωνα με το
άρθρο 10 εκτελούνται σε στενό συντονισμό 
με, και εντάσσονται στις επανεξετάσεις των 
σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής 
των ποταμών που προβλέπονται στο άρθρο 
13 παράγραφος 7 της οδηγίας 2000/60/EΚ.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτυγχάνεται πάντα συντονισμός με την οδηγία 2000/60/EΚ. Η ενσωμάτωση, 
εντούτοις, πρέπει να παραμένει εναλλακτική δυνατότητα. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
επιλέξουν την εκπόνηση ξεχωριστού σχεδίου.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 225
Άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 2

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

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

2. Η εκπόνηση των πρώτων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και οι εν 
συνεχεία επανεξετάσεις τους σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας εκτελούνται 
σε στενό συντονισμό με, και αν θεωρηθεί 
απαραίτητο, εντάσσονται στις 
επανεξετάσεις των σχεδίων διαχείρισης των 
λεκανών απορροής των ποταμών που 
προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 
της οδηγίας 2000/60/EΚ.

2. Η εκπόνηση των πρώτων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και οι εν 
συνεχεία επανεξετάσεις τους σύμφωνα με το 
άρθρο 10 εκτελούνται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας σε 
στενό συντονισμό με, και αν θεωρηθεί 
απαραίτητο, εντάσσονται στις επανεξετάσεις 
των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών 
απορροής των ποταμών που προβλέπονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 7 της οδηγίας 
2000/60/EΚ.

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 226
Άρθρο 13, παράγραφος 2

2. Η εκπόνηση των πρώτων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και οι εν 
συνεχεία επανεξετάσεις τους σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας εκτελούνται 

2. Η εκπόνηση των πρώτων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και οι εν 
συνεχεία επανεξετάσεις τους σύμφωνα με το 
άρθρο 10 εκτελούνται σε στενό συντονισμό 
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σε στενό συντονισμό με, και αν θεωρηθεί 
απαραίτητο, εντάσσονται στις 
επανεξετάσεις των σχεδίων διαχείρισης των 
λεκανών απορροής των ποταμών που 
προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 
της οδηγίας 2000/60/EΚ.

με, και εντάσσονται στις επανεξετάσεις των 
σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής 
των ποταμών που προβλέπονται στο άρθρο 
13 παράγραφος 7 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγεται ο παράλληλος σχεδιασμός της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και 
της διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, προκειμένου 
να αποφεύγεται η γραφειοκρατία και η εκπόνηση διπλών εκθέσεων. Αυτό συνιστά βήμα ζωτικής 
σημασίας προς τη «βελτίωση της νομοθεσίας».

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 227
Άρθρο 13, παράγραφος 2

2. Η εκπόνηση των πρώτων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και οι εν 
συνεχεία επανεξετάσεις τους σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας εκτελούνται 
σε στενό συντονισμό με, και αν θεωρηθεί 
απαραίτητο, εντάσσονται στις 
επανεξετάσεις των σχεδίων διαχείρισης των 
λεκανών απορροής των ποταμών που 
προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 
της οδηγίας 2000/60/EΚ.

Η εκπόνηση των πρώτων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και οι εν 
συνεχεία επανεξετάσεις τους σύμφωνα με το 
άρθρο 10 εκτελούνται σε στενό συντονισμό 
με, και εντάσσονται στις επανεξετάσεις των 
σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής 
των ποταμών που προβλέπονται στο άρθρο 
13 παράγραφος 7 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγεται ο παράλληλος σχεδιασμός της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και 
της διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμού της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, προκειμένου 
να αποφεύγεται η γραφειοκρατία και η εκπόνηση διπλών εκθέσεων. Αυτό συνιστά βήμα ζωτικής 
σημασίας προς τη «βελτίωση της νομοθεσίας».

Τροπολογία: Thomas Ulmer και Anja Weisgerber

Τροπολογία 228
Άρθρο 13, παράγραφος 2
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2. Η εκπόνηση των πρώτων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων πληµµύρας και οι εν 
συνεχεία επανεξετάσεις τους σύµφωνα µε το 
άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας εκτελούνται 
σε στενό συντονισµό µε, και αν θεωρηθεί 
απαραίτητο, εντάσσονται στις 
επανεξετάσεις των σχεδίων διαχείρισης των 
λεκανών απορροής των ποταµών που 
προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 7 
της οδηγίας 2000/60/EΚ.

2. Η εκπόνηση των πρώτων σχεδίων 
διαχείρισης κινδύνων πληµµύρας και οι εν 
συνεχεία επανεξετάσεις τους σύµφωνα µε το 
άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας 
Εκτελούνται, αν είναι αναγκαίο, σε στενό 
συντονισµό µε, και εντάσσονται, εάν κριθεί
σκόπιμο, στις επανεξετάσεις των σχεδίων 
διαχείρισης των λεκανών απορροής των 
ποταµών που προβλέπονται στο άρθρο 13 
παράγραφος 7 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος πρέπει να είναι η εκάστοτε αμοιβαία ανταλλαγή σχεδίων για σκοπούς πληροφόρησης. 
Όμως ένας ευρύτερος συνδυασμός θα ήταν αντιπαραγωγικός. Οι δύο διαδικασίες σχεδιασμού 
απλώς θα εμπόδιζαν η μία την άλλη εξαιτίας των διαφορετικών στόχων και της διαφορετικής 
κατάστασης ως προς τους συμμετέχοντες και τους ενδιαφερομένους παράγοντες. Ασφαλώς θα 
ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθούν οι συνέργειες που προκύπτουν από την επεξεργασία των 
σχεδίων διαχείρισης βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, αυτή όμως αφορά μόνο τη 
χρησιμοποίηση κοινών βάσεων αναφοράς. Ως εκ τούτου, αυτή η τροπολογία είναι η ελάχιστη 
απαιτούμενη.

Τροπολογία: Thomas Ulmer και Anja Weisgerber

Τροπολογία 229
Άρθρο 13, παράγραφος 3

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η ενεργός 
συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων µερών 
δυνάµει του άρθρου 14 της παρούσας 
οδηγίας να συντονίζεται µε την ενεργό 
συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων µερών 
δυνάµει του άρθρου 14 της οδηγίας 
2000/60/EΚ.

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε η ενεργός 
συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων µερών 
δυνάµει του άρθρου 14 της παρούσας 
οδηγίας να συντονίζεται, εφόσον είναι 
απαραίτητο, µε την ενεργό συµµετοχή 
όλων των εµπλεκόµενων µερών δυνάµει του 
άρθρου 14 της οδηγίας 2000/60/EΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο στόχος πρέπει να είναι η εκάστοτε αμοιβαία ανταλλαγή σχεδίων για σκοπούς πληροφόρησης. 
Όμως ένας ευρύτερος συνδυασμός θα ήταν αντιπαραγωγικός. Οι δύο διαδικασίες σχεδιασμού 
απλώς θα εμπόδιζαν η μία την άλλη εξαιτίας των διαφορετικών στόχων και της διαφορετικής 
κατάστασης ως προς τους συμμετέχοντες και τους ενδιαφερομένους παράγοντες. Ασφαλώς θα 
ήταν χρήσιμο να αξιοποιηθούν οι συνέργειες που προκύπτουν από την επεξεργασία των 
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σχεδίων διαχείρισης βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, αυτή όμως αφορά μόνο τη 
χρησιμοποίηση κοινών βάσεων αναφοράς. Ως εκ τούτου, αυτή η τροπολογία είναι η ελάχιστη 
απαιτούμενη.

Τροπολογία: Vasco Graça Moura

Τροπολογία 230
Άρθρο 12, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας που λαμβάνονται σε ένα κράτος 
μέλος δεν πρέπει να αυξάνουν τους 
κινδύνους πλημμύρας στις γειτονικές 
χώρες.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η παρούσα παράγραφος σχετίζεται πιο άμεσα με τις περιοχές διεθνούς λεκάνης απορροής. Τα 
μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τα κράτη μέλη δεν πρέπει να ζημιώνουν τις γειτονικές χώρες. 
Το γεγονός ότι μια περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού είναι κοινή πρέπει να συνεπάγεται 
συντονισμένη δράση για τη διασφάλιση μιας κοινής στρατηγικής.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 231
Άρθρο 13, παράγραφος 3 α (νέα)

3a. Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν 
απαιτήσεις βιώσιμης διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας στον καθορισμό και 
την εφαρμογή όλων των άλλων συναφών 
πολιτικών.

Or. en

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 232
Άρθρο 14, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
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διατίθενται στο κοινό οι προκαταρκτικές 
αξιολογήσεις κινδύνων πλημμύρας, οι 
χάρτες κινδύνων πλημμύρας και τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

διατίθενται στο κοινό οι προκαταρκτικές 
αξιολογήσεις κινδύνων πλημμύρας, οι 
χάρτες κινδύνων πλημμύρας και τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας
σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της Σύμβασης του Aarhus στα κοινοτικά θεσμικά όργανα και φορείς και, 
κατ’ επέκταση, στους πολίτες της ΕΕ, θα διασφαλίσει την πρόσβαση στην πληροφόρηση, τη 
δημόσια συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη επί
περιβαλλοντικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν πλημμύρες και 
τις επιπτώσεις τους.

Τροπολογία: Albert Jan Maat

Τροπολογία 233
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 
στην εκπόνηση, επανεξέταση και 
ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης 
κινδύνων πλημμύρας που αναφέρονται στο 
κεφάλαιο IV, λαμβάνοντας υπόψη ήδη 
υπάρχουσες συμβουλευτικές και 
κυβερνητικές δομές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αποφυγή περιττών νέων δομών και της γραφειοκρατίας πρέπει να δοθεί ενεργός ρόλος 
σε ήδη υπάρχουσες συμβουλευτικές και κυβερνητικές δομές στην εκπόνηση αξιολογήσεων 
κινδύνων, χαρτών κινδύνων πλημμύρας και σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 234
Άρθρο 14, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Πρέπει να δίνεται πρόσβαση, κατόπιν 
αιτήματος, σε βασικά έγγραφα και 
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πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για την 
εκπόνηση σχεδίων χαρτών κινδύνων 
πλημμύρας και προσχεδίων διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας.

Or. en

Τροπολογία: Αδάμος Αδάμου

Τροπολογία 235
Άρθρο 14, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν και 
ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή του 
κοινού για την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου ετοιμότητας στο πλαίσιο των 
σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιζήμιες επιπτώσεις 
των πλημμυρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές δυσμενείς επιπτώσεις των πλημμυρών μπορούν να ελαχιστοποιηθούν εάν η κοινωνία 
γνωρίζει τους κινδύνους και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πλημμύρες με συντονισμένο 
τρόπο.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 236
Άρθρο 14, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν και 
ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή του 
κοινού για την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου ετοιμότητας στο πλαίσιο των 
σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιζήμιες επιπτώσεις 
των πλημμυρών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πολλές δυσμενείς επιπτώσεις των πλημμυρών μπορούν να ελαχιστοποιηθούν εάν η κοινωνία 
γνωρίζει τους κινδύνους και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πλημμύρες με συντονισμένο 
τρόπο.

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 237
Άρθρο 14, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν και 
ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή του 
κοινού για την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου ετοιμότητας στο πλαίσιο των 
σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν οι επιζήμιες επιπτώσεις 
των πλημμυρών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές δυσμενείς επιπτώσεις των πλημμυρών μπορούν να ελαχιστοποιηθούν εάν η κοινωνία 
γνωρίζει τους κινδύνους και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις πλημμύρες με συντονισμένο 
τρόπο.

Τροπολογία: Karl-Heinz Florenz

Τροπολογία 238
Άρθρο 16 α (νέα)

Άρθρο 16a
Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να μην προβούν στην προκαταρκτική 
αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας σύμφωνα 
με το άρθρο 4 για εκείνες τις λεκάνες 
απορροήςποταμών και παράκτια τμήματα 
για τα οποία διαπιστώθηκε μέχρι την 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος] ότι υπάρχει 
σημαντικός ενδεχόμενος κίνδυνος 
πλημμύρας ή θεωρείται εύλογο να 
θεωρηθεί πιθανό να συμβεί πλημμύρα , 
έτσι ώστε να πρέπει να χαρακτηριστούν 
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περιοχές του άρθρου 5 παράγραφος 1 
στοιχείο β.
2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να χρησιμοποιήσουν κατά την [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος] τους υπάρχοντες χάρτες 
κινδύνου πλημμύρας εφόσον οι τελευταίοι 
εκπληρώνουν τον σκοπό των χαρτών του 
άρθρου 7.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
να μην εκπονήσουν σχέδια διαχείρισης 
κινδύνου πλημμύρας σύμφωνα με το άρθρο 
9, εάν τα σχέδια που θα υπάρχουν την 
[ημερομηνία έναρξης ισχύος] είναι 
κατάλληλα για την εκπλήρωση των στόχων 
σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 9.
4. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για τις αποφάσεις τους βάσει 
των παραγράφων 1, 2 και 3 για τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 5 
παράγραφος 3, 8 παράγραφος 1 και 11 
παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το νέο άρθρο 16a συγκεντρώνει τις ρυθμίσεις για την αναγνώριση των προκαταρκτικών 
εργασιών που έγιναν στα κράτη μέλη, έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν και 
προκαταρκτικές εργασίες που δεν ανταποκρίνονται κατά λέξη στο περιεχόμενο της οδηγίας 
αλλά πληρούν τον σκοπό των μέτρων. Σε πολλά διεθνή ύδατα υπάρχουν ήδη εναρμονισμένα 
σχέδια δράσης για τις πλημμύρες που πληρούν τους σκοπούς της οδηγίας. Αυτά τα υφιστάμενα 
σχέδια πρέπει να διατηρηθούν και να εξαιρεθούν από τους τυπικούς όρους της οδηγίας.

Τροπολογία: Αντώνιος Τρακατέλλης

Τροπολογία 239
Άρθρο 17

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν προκαταρκτική 
αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας, τους 
χάρτες κινδύνων πλημμύρας και τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας στην 
Επιτροπή εντός 3 μηνών μετά την 
ολοκλήρωσή τους.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν προκαταρκτική 
αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας, τους 
χάρτες κινδύνων πλημμύρας και τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
διασυνοριακών κινδύνων πλημμύρας στην 
Επιτροπή, εντός 3 μηνών από την 
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ολοκλήρωσή τους.

Or. el

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξει ρητά πρόνοια της συμπερίληψης των διασυνοριακών κινδύνων που μπορεί 
να προέρχονται από όμορα κράτη μέλη και από κράτη μη μέλη της Ένωσης.

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 240
Παράρτημα, Τμήμα A, παράγραφος 2

2. χάρτες κινδύνων πλημμύρας που 
εκπονούνται βάσει του κεφαλαίου III και τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν από τους εν 
λόγω χάρτες·

2. χάρτες κινδύνων πλημμύρας που 
εκπονούνται βάσει του κεφαλαίου III και τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν από τους εν 
λόγω χάρτες, καθορίζοντας τα διάφορα 
επίπεδα κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 7·

Or. es

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση αμιγώς προκειμένου να ληφθούν μέτρα για το επίπεδο κινδύνων που ορίζεται στο 
κείμενο της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία: Urszula Krupa

Τροπολογία 241
Παράρτημα, Τμήμα A, εδάφιο 2

2. χάρτες κινδύνων πλημμύρας που 
εκπονούνται βάσει του κεφαλαίου III και τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν από τους εν 
λόγω χάρτες·

2. χάρτες κινδύνων πλημμύρας που 
εκπονούνται βάσει του κεφαλαίου III και τα 
συμπεράσματα που προκύπτουν από τους εν 
λόγω χάρτες· περιγραφή των πιθανών 
εναλλακτικών μέσων ελέγχου των 
πλημμυρικών κυμάτων·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εκτός των χαρτών κινδύνων πλημμύρας, είναι σημαντική η γνώση της τοποθεσίας και του 
τόπου των υδραυλικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αντιπλημμυρικών 
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αναχωμάτων, και των πυκνοκατοικημένων περιοχών, πολιτιστικών μνημείων, 
οικοσυστημάτων, οικονομικών δομών και υποδομών. 

Τα πλημμυρικά κύματα είναι δύσκολο να ελεγχθούν, μπορούν όμως να ληφθούν αποφάσεις σε 
λογική βάση για την πρόκληση ρήγματος σε αντιπλημμυρικούς τοίχους και την παροχέτευση του 
πλημμυρικού κύματος σε ακατοίκητες περιοχές (γνωστή ως «εκτροπή πλημμύρας») με στόχο
την ελαχιστοποίηση της κλίμακας και των επιπτώσεων της πλημμύρας.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 242
Παράρτημα, Τμήμα A, εδάφιο 3

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

3. περιγραφή του ενδεδειγμένου επιπέδου 
πρόληψης κινδύνων και προστασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 243
Παράρτημα, Τμήμα A, εδάφιο 3 α (νέα)

3a. προσδιορισμός όλων των σχετικών 
πολιτικών και των χρηματοδοτικών 
μηχανισμών που πρέπει να ενσωματωθούν 
προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας·

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 244
Παράρτημα, Τμήμα A, εδάφιο 3 β (νέα)

3β. αξιολόγηση του αντικτύπου των 
εναλλακτικών δυνατοτήτων πολιτικής 
στην οικολογική κατάσταση των 
πληττόμενων υδατικών συστημάτων,
καθώς και των οικονομικών τους 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένου του 



AM\610916EL.doc 119/122 PE 371.879v02-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

πλήρους κόστους των πόρων και του 
περιβαλλοντικού κόστους·

Or. en

Τροπολογία: Albert Jan Maat

Τροπολογία 245
Παράρτημα, Τμήμα A, εδάφιο 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 για 
την επίτευξη των ενδεδειγμένων επιπέδων 
προστασίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγονται οι περιττές περιγραφές προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 246
Παράρτημα, Τμήμα A, εδάφιο 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 για 
την επίτευξη των ενδεδειγμένων επιπέδων 
πρόληψης κινδύνων και προστασίας,
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 9, μέτρα
τα οποία θα ενσωματωθούν και για τα 
οποία θα υποβάλλονται εκθέσεις σε 
παραβολή με το «Πρόγραμμα Μέτρων» 
που περιλαμβάνεται στα σχέδια 
διαχείρισης της λεκάνης απορροής 
ποταμού σύμφωνα με την 
οδηγία2000/60/ΕΚ, μέτρα κάλυψης του 
κόστους και μέτρα σχετικά με τις 
πλημμύρες που λαμβάνονται βάσει άλλων 
νομοθετικών πράξεων της Κοινότητας·
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Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 247
Παράρτημα, Τμήμα A, εδάφιο 4 α (νέα)

4a. παραχώρηση προτεραιότητας στα 
μέτρα που προάγουν την πρόληψη ζημίας 
σύμφωνα με τους στόχους «μη 
υποβάθμισης» και/ή «καλής οικολογικής, 
χημικής και ποσοτικής κατάστασης» της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ όπως:
- προστασία των υδροβιότοπων και των 
πλημμυρικών περιοχών,
- αποκατάσταση των υποβαθμισμένων
υδροβιότοπων και πλημμυρικών περιοχών
(συμπεριλαμβανομένων των μαιάνδρων), 
ειδικά αυτών που επανασυνδέουν 
ποταμούς με τις πλημμυρικές περιοχές 
τους,
- κατάργηση απηρχαιωμένων τεχνητών 
αντιπλημμυρικών υποδομών από τους 
ποταμούς,
- πρόληψη περαιτέρω οικοδόμηση
(υποδομές, στέγαση, κλπ.) σε πλημμυρικές 
περιοχές,
- στήριξη βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης 
σε επιφάνειες απορροής, προκειμένου να 
βελτιωθεί η φυσική συγκράτηση των 
υδάτων και η ανατροφοδότηση του 
υδροφόρου στρώματος,
- πρότερη αδειοδότηση ή καταχώριση των 
δραστηριοτήτων στις πλημμυρικές 
περιοχές·

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 248
Παράρτημα, Τμήμα A, εδάφιο 4 β (νέα)
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4β. αξιολόγηση των άμεσων ή έμμεσων 
επιπτώσεων των μέτρων διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας σχετικά με τη χημική 
σύσταση των υπόγειων υδάτων··

Or. en

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 249
Παράρτημα, Τμήμα A, εδάφιο 4 γ (νέα)

4γ. περιγραφή της συμμετοχής όλων των 
αρμόδιων αρχών·

Or. en

Τροπολογία: María Isabel Salinas García

Τροπολογία 250
Παράρτημα, Τμήμα A, παράγραφος 6

6. περιγραφή της διαδικασίας συντονισμού 
σε κάθε διεθνή περιοχή λεκάνης απορροής 
ποταμού και της διαδικασίας συντονισμού 
με την οδηγία 2000/60/EΚ καθώς και 
κατάλογος των αρμοδίων αρχών.

6. περιγραφή της διαδικασίας συντονισμού 
σε κάθε διεθνή περιοχή λεκάνης απορροής 
ποταμού και της διαδικασίας συντονισμού 
με την οδηγία 2000/60/EΚ και άλλες 
οδηγίες, μέτρα, ή προγράμματα σχετικά με 
την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων που ενέχουν φυσικοί παράγοντες 
και ανθρώπινες δραστηριότητες, καθώς και 
κατάλογος των αρμοδίων αρχών.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ολόκληρη η οδηγία, και ειδικά οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης, πρέπει 
να βασίζονται στην ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων που αποσκοπεί στον συντονισμό των 
στόχων, των μεθόδων, και των τεχνικών που υπόκεινται στα διάφορα κοινοτικά και εθνικά 
μέσα.
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Τροπολογία: Albert Jan Maat

Τροπολογία 251
Παράρτημα, Τμήμα A, εδάφιο 6

6. περιγραφή της διαδικασίας συντονισμού 
σε κάθε διεθνή περιοχή λεκάνης απορροής 
ποταμού και της διαδικασίας συντονισμού 
με την οδηγία 2000/60/EΚ καθώς και 
κατάλογος των αρμοδίων αρχών.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 2000/60/ΕΚ αναφέρεται στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων και ως εκ τούτου 
δεν συνδέεται πάντα άμεσα με τα ζητήματα διαχείρισης των υδάτων που σχετίζονται 
περισσότερο με την ποσότητα και τα οποία πραγματεύεται αυτή η οδηγία. Συνεπώς, η 
συμπερίληψη της διαδικασίας συντονισμού με την οδηγία 2000/60/ΕΚ είναι περιττή.

Τροπολογία: Jillian Evans

Τροπολογία 252
Παράρτημα, Τμήμα B, εδάφιο 2

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

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

Or. en


