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Predlog direktive (KOM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 36
Uvodna izjava 1

(1) Poplave lahko povzročijo smrtne žrtve, 
selitev ljudi, resno ogrozijo ekonomski 
razvoj in oslabijo ekonomske dejavnosti 
Skupnosti.

(1) Poplave so naravne nesreče, ki lahko 
povzročijo smrtne žrtve, selitev ljudi, škodo 
ekosistemom, resno ogrozijo ekonomski 
razvoj in oslabijo ekonomske dejavnosti 
Skupnosti.

Or. pl

Obrazložitev

V dokumentu EU „Instrument za hitro ukrepanje in pripravljenost na velike nesreče“(KOM 
(2005) 0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006) so poplave opredeljene kot 
naravne nesreče, ki povzročijo škodo okolju (ekosistemom) in gospodarstvu.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Richard Seeber, Vittorio Prodi in Edite Estrela

Predlog spremembe 37
Uvodna izjava 2

(2) Poplave so naravni pojav, ki ga ni 
mogoče preprečiti. Vendar človeške 
dejavnosti prispevajo k povečanju 
verjetnosti pojava in škodljivih posledic 
poplav. 

(2) Poplave so naravni pojav, ki ga ni 
mogoče v celoti preprečiti. Vendar človeške 
dejavnosti prispevajo k povečanju 
verjetnosti pojava in škodljivih posledic 
poplav. 

Or. en

Obrazložitev

V nasprotju z izjavo Komisije je z nekaterimi ukrepi mogoče delno preprečiti poplave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Liam Aylward

Predlog spremembe 38
Uvodna izjava 2

(2) Poplave so naravni pojav, ki ga ni 
mogoče preprečiti. Vendar človeške 
dejavnosti prispevajo k povečanju 
verjetnosti pojava in škodljivih posledic 
poplav. 

(2) Poplave so naravni pojav, ki ga ni 
mogoče v celoti preprečiti. Vendar človeške 
dejavnosti prispevajo k povečanju 
verjetnosti pojava in škodljivih posledic 
poplav. 

Or. en

Obrazložitev

V nasprotju z izjavo Komisije je z nekaterimi ukrepi mogoče delno preprečiti poplave.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Albert Jan Maat

Predlog spremembe 39
Uvodna izjava 2

(2) Poplave so naravni pojav, ki ga ni 
mogoče preprečiti. Vendar človeške 
dejavnosti prispevajo k povečanju 
verjetnosti pojava in škodljivih posledic 
poplav.

(2) Poplave so naravni pojav, ki ga ni 
mogoče vedno preprečiti. Vendar človeške 
dejavnosti prispevajo k povečanju 
verjetnosti pojava in škodljivih posledic 
poplav.

Or. en
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Obrazložitev

Medtem ko je pojav večine poplav neizogiben, je treba omeniti, da je politika preprečevanja 
lahko uspešna pri omejevanju poplav. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 40
Uvodna izjava 2

(2) Poplave so naravni pojav, ki ga ni 
mogoče preprečiti. Vendar človeške 
dejavnosti prispevajo k povečanju 
verjetnosti pojava in škodljivih posledic 
poplav.

(2) Poplave so naravni pojav, ki ga ni 
mogoče preprečiti. Vendar človeške 
dejavnosti, zlasti pretirana regulacija rek in 
krčenje gozdov, prispevajo k povečanju 
verjetnosti pojava in škodljivih posledic 
poplav.

Or. pl

Obrazložitev

Pretirana regulacija (nepotrebna in čezmerna regulacija ter usmerjanje) rek pospešuje 
poplavne valove, zato si v Porenju močno prizadevajo povrniti prvotno stanje reke, da bi čim 
bolj zmanjšali obseg in učinek prihodnjih poplav.

Jezera, barja in močvirja so naravni zbiralniki, ki ščitijo pred poplavami. Zaradi pretiranega 
krčenja gozdov v Evropi, v namene kmetovanja, industrije, naselitve in prometnih omrežij, se 
je povečalo število in resnost poplav ter s tem tudi škoda, ki jo povzročijo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 41
Uvodna izjava 2

(2) Poplave so naravni pojav, ki ga ni 
mogoče preprečiti. Vendar človeške 
dejavnosti prispevajo k povečanju 
verjetnosti pojava in škodljivih posledic 
poplav.

(2) Poplave so naravni pojav, ki ga ni 
mogoče preprečiti. Vendar obsežno 
zmanjšanje naravne zmožnosti povodij, da 
zadržujejo poplave, slabo upravljanje 
človeških dejavnosti (na primer večanje 
človeških naselbin in ekonomskih sredstev 
na poplavnih ravnicah) ter globalno 
segrevanje prispevajo k povečanju 
verjetnosti pojava in škodljivih učinkov
poplav.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 42
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Tradicionalne strategije obvladovanja 
tveganja poplav – ki temeljijo predvsem na 
gradnji infrastruktur za takojšnjo zaščito 
ljudi, nepremičnin in blaga – niso uspele 
zagotoviti takšne stopnje zaščite, kot bi jo 
morale.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 43
Uvodna izjava 2 a (novo)

(2a) Izvesti je treba zanesljivo in pregledno 
gospodarsko in okoljsko oceno ukrepov za 
obvladovanje tveganja poplav, zlasti tistih, 
ki temeljijo na gradnji infrastruktur, da se 
zagotovi njihova dolgoročna učinkovitost za 
državljane in podjetja, ob upoštevanju 
načela povračila stroškov, vključno z 
okoljskimi stroški in stroški virov.

Or. en

Obrazložitev

Vedno večje tveganje poplav zaradi človeških dejavnosti in podnebnih sprememb je treba 
obravnavati z zanesljivim gospodarskim pristopom. Ukrepi za obvladovanje tveganja poplav 
so pomembna storitev za državljane in podjetja ter stroške teh ukrepov je treba povrniti, da se 
zagotovijo dolgoročne družbene koristi. Na območjih, izpostavljenih poplavam, mora razvoj 
novih človeških dejavnosti kriti stroške teh ukrepov ter tudi okoljske stroške in stroške virov 
ob zgornjem in spodnjem toku. To lahko povzroči, da bodo državljani in podjetja na 
območjih, izpostavljenih poplavam, sprejeli varnostne ukrepe, da bi čim bolj zmanjšali škodo. 
O stopnji povrnitve stroškov in o tem, kdo krije te stroške, se odloči na nacionalni ravni in 
odločitev mora biti pregledna.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 44
Uvodna izjava 3

(3) Izvedljivo in zaželeno je, da se zmanjša 
tveganje škode za zdravje ljudi, okolje in 
infrastrukturo, ki je povezana s poplavami, 
ukrepe za zmanjšanje tveganja škode zaradi 
poplav pa je treba, da bi bili učinkoviti, 
usklajevati po celotnem povodju.

(3) Izvedljivo in zaželeno je, da se zmanjša 
tveganje škode za zdravje in življenje ljudi, 
okolje in infrastrukturo, ki je povezana s 
poplavami, ukrepe za zmanjšanje tveganja 
škode zaradi poplav pa je treba, da bi bili 
učinkoviti, usklajevati po celotnem povodju.

Or. pl

Obrazložitev

Poplave so predvsem tveganje za življenje in tudi zdravje ljudi. Med letoma 1998 in 2004 je 
zaradi poplav v Evropi umrlo 700 ljudi, kot je navedeno v obrazložitvenem memorandumu 
tega predloga (str. 1 – Razlogi za predlog in njegovi cilji).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 45
Uvodna izjava 3

(3) Izvedljivo in zaželeno je, da se zmanjša 
tveganje škode za zdravje ljudi, okolje in 
infrastrukturo, ki je povezana s poplavami, 
ukrepe za zmanjšanje tveganja škode zaradi 
poplav pa je treba, da bi bili učinkoviti, 
usklajevati po celotnem povodju.

(3) Izvedljivo in zaželeno je, da se zmanjša 
tveganje škode za zdravje ljudi, okolje in 
infrastrukturo, ki je povezana s poplavami.
Ukrepe za zmanjšanje tveganja škode zaradi 
poplav pa je treba, da bi bili učinkoviti, 
usklajevati po celotnih povodjih in treba je 
bolj poudariti ukrepe, povezane z naravo, 
da se spodbudi odmik od tradicionalne 
kratkoročne paradigme „grajenja za 
zaščito“ in približevanje ekološko 
trajnostnemu obvladovanju poplav.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten in Jules Maaten

Predlog spremembe 46
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Države članice se spodbujajo k 
sprejemanju ukrepov, ki prispevajo k 
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obvladovanju tveganja poplav na območjih 
v zgornjem ali spodnjem toku znotraj in 
zunaj svojega ozemlja.

Or. en

Obrazložitev

Z vidika povodja je lahko učinkoviteje sprejeti preventivne ukrepe na območjih v zgornjem 
toku, čeprav ta območja spadajo na ozemlje druge države članice. Načelo solidarnosti
direktive se lahko okrepi tako, da se zagotovi dodatna spodbuda za čezmejno sodelovanje za 
zmanjšanje čezmejnih tveganj poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 47
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Države članice se spodbujajo k 
sprejemanju ukrepov, ki pomagajo pri
obvladovanju tveganja poplav na območjih 
v zgornjem ali spodnjem toku in ohranjajo 
naravni potek reke, kjer je to mogoče. Kjer 
to ni mogoče, si morajo države članice 
prizadevati najti nadomestna območja na 
svojem ozemlju ali iskati takšna območja v 
sodelovanju z drugimi državami članicami. 

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 48
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Predlagano celostno upravljanje 
povodij mora temeljiti na posebni „nosilni 
zmogljivosti“ okolja, tj. ustreznem in 
dolgoročnem delovanju ekosistemov ter 
ohranjanju biološke raznovrstnosti in tudi s 
tem povezane socialno-gospodarske 
ugodnosti za ljudi, skupna ocena potreb in 
pričakovanj vseh „zainteresiranih strani za 
vodo“ na ravni celotnega povodja ter 
najboljše možne informacije. 
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Albert Jan Maat

Predlog spremembe 49
Uvodna izjava 4

Direktiva 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike zahteva razvoj 
celostnih načrtov upravljanja za vsako 
povodje, zato da se doseže dobro ekološko 
in kemijsko stanje, ter prispeva k blažitvi 
posledic poplav. Vendar zmanjšanje 
tveganja poplav ni eden glavnih ciljev te 
direktive, niti ne upošteva prihodnjih 
tveganj zaradi podnebnih sprememb.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2000/60/ES je usmerjena h kakovostnemu upravljanju voda in zato ni vedno 
neposredno povezana z vprašanji upravljanja voda, povezanimi s količino, ki jih obravnava ta 
direktiva. Poplave lahko na primer povzročijo zunanji dejavniki, ki niso povezani z Direktivo 
2000/60/ES. Zato sklicevanje na Direktivo 2000/60/ES ni primerno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 50
Uvodna izjava 4

(4) Direktiva 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike zahteva razvoj 
celostnih načrtov upravljanja za vsako 
povodje, zato da se doseže dobro ekološko 
in kemijsko stanje, ter prispeva k blažitvi 
posledic poplav. Vendar zmanjšanje 
tveganja poplav ni eden glavnih ciljev te 
direktive, niti ne upošteva prihodnjih 
tveganj zaradi podnebnih sprememb.

(4) Direktiva 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike zahteva razvoj 
celostnih načrtov upravljanja za vsako 
povodje, zato da se doseže dobro ekološko 
in kemijsko stanje, ter prispeva k blažitvi 
posledic poplav. Vendar zmanjšanje 
tveganja poplav ni eden glavnih ciljev te 
direktive; to tveganje, ki bo zaradi 
podnebnih sprememb v prihodnje 
pogostejše, ni upoštevano.
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Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe poskuša pojasniti, da je treba pospešiti varnostne ukrepe za tveganje 
poplav, da se preprečijo večje stopnje tveganja zaradi podnebnih sprememb; vendar ni treba 
za vsak varnosti ukrep izvesti podrobne napovedi podnebnih sprememb, ker bi to povzročilo 
znatne in zelo neupravičene stroške ter zavlačevalo oblikovanje načrtov, če niso na razpolago 
zanesljivi podatki.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 51
Uvodna izjava 7

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št.°2012/2002 
z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije je 
mogoče dodeliti hitro finančno pomoč v 
primeru večje nesreče za pomoč prizadetim 
ljudem, regijam in državam za obnovitev 
čim bolj normalnih življenjskih pogojev, 
vendar se lahko uporabi le za nujne ukrepe 
in ne za faze, ki se zgodijo pred nesrečo. 

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št.°2012/2002 
z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije je 
mogoče dodeliti hitro finančno pomoč v 
primeru večje nesreče za pomoč prizadetim 
ljudem, regijam in državam za obnovitev 
čim bolj normalnih življenjskih pogojev, 
vendar se lahko uporabi le za nujne ukrepe 
in ne za faze, ki se zgodijo pred nesrečo. V 
takem primeru je treba upoštevati tudi 
ukrepe usposabljanja, informiranja in 
preventivne ukrepe, ki se financirajo iz
strukturnih skladov (Evropski socialni 
sklad in Evropski regionalni sklad), politike 
razvoja podeželja in posameznih 
programov, na primer programa Interreg.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 52
Uvodna izjava 7

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št.°2012/2002 
z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije je 
mogoče dodeliti hitro finančno pomoč v 
primeru večje nesreče za pomoč prizadetim 
ljudem, regijam in državam za obnovitev 
čim bolj normalnih življenjskih pogojev, 

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št.°2012/2002 
z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije je 
mogoče dodeliti hitro finančno pomoč v 
primeru večje nesreče za pomoč 
ekosistemom, prizadetim ljudem, regijam in 
državam za obnovitev čim bolj normalnih 
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vendar se lahko uporabi le za nujne ukrepe 
in ne za faze, ki se zgodijo pred nesrečo.

življenjskih pogojev, vendar se lahko 
uporabi le za nujne ukrepe in ne za faze, ki 
se zgodijo pred nesrečo. 

Or. pl

Obrazložitev

Ekosistemi v rečnih dolinah in na obalnih območjih imajo posebne lastnosti habitata in 
oblikujejo biološko raznovrstne predele, od katerih so nekateri edinstveni na evropski ali 
svetovni ravni (npr. delta reke Donave in delta reke Ren ter obala Islandije, otoka Rügen in 
otoka Bornholm). Med poplavami je lahko valilni habitat zaščitenih vrst ptic nepopravljivo 
poškodovan, kar zmanjša evropsko biološko raznovrstnost. Solidarnostni sklad Evropske 
unije ((KOM(2005)108 končno – 2005/033(COD) – SEC (2005)447) mora zato vključevati 
nekatere ekosisteme, ki so bili poškodovani v naravnih nesrečah, vključno v poplavah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 53
Uvodna izjava 7

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št.°2012/2002 
z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije je 
mogoče dodeliti hitro finančno pomoč v 
primeru večje nesreče za pomoč prizadetim 
ljudem, regijam in državam za obnovitev 
čim bolj normalnih življenjskih pogojev, 
vendar se lahko uporabi le za nujne ukrepe 
in ne za faze, ki se zgodijo pred nesrečo.

Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št.°2012/2002 
z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi 
Solidarnostnega sklada Evropske unije je 
mogoče dodeliti hitro finančno pomoč v 
primeru večje nesreče za pomoč prizadetim 
ljudem, regijam in državam za obnovitev 
čim bolj normalnih življenjskih pogojev. Cilj 
sklada je tudi podpreti takojšnjo zagotovitev 
preventivnih infrastruktur in takojšnje 
očiščenje prizadetih območij, vključno z 
naravnimi predeli, vendar lahko ukrepa le 
za nujne ukrepe in ne za faze, ki se zgodijo 
pred nesrečo.

Or. en

Obrazložitev

Cilj tega sklada ni le pomagati ljudem, regijam in državam pri obnovitvi življenjskih pogojev, 
ampak tudi preprečiti nadaljnje posledice naravnih nesreč, na primer onesnaževanja okolja 
in kontaminacije ali okužbe pitne vode.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Evangelia Tzampazi

Predlog spremembe 54
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Večina povodij v Evropi je razdeljena
med državami članicami, zato učinkovito 
preprečevanje poplav in posredovanje proti 
poplavam zahtevata, razen usklajevanja na 
ravni Skupnosti, tudi čezmejno sodelovanje 
ter ustanovitev, financiranje in spremljanje 
čezmejnih programov.

Or. el

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 55
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Trajnostne zahteve v zvezi z 
obvladovanjem tveganja poplav je treba 
vključiti v opredelitev in izvajanje vseh 
drugih ustreznih politik držav članic in 
Skupnosti, kot so politika vodnega prometa, 
kmetijska politika, kohezijska politika, 
energetska politika in raziskovalna politika.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 56
Uvodna izjava 8

(8) Na območju Skupnosti se pojavljajo 
različne vrste poplav, kot so poplave rek, 
nenadne poplave, poplave v mestih, poplave 
kanalizacije in obalne poplave. Škoda, ki jo 
povzročijo poplave, se lahko razlikuje tudi 
glede na države in regije Skupnosti. Zato 
morajo cilji v zvezi z obvladovanjem 
tveganja poplav temeljiti na lokalnih in 
regionalnih okoliščinah.

(8) Na območju Skupnosti se pojavljajo 
različne vrste nenadnih poplav, kot so 
poplave rek (ki nastanejo zaradi taljenja 
snega, ledenih zamaškov, kopičenja 
plundre, nenadnih močnih nalivov, 
močnega neprekinjenega deževja), obalne 
poplave, povezane z nevihtnimi valovi, in
poplave v mestih, ki nastanejo zaradi slabo 
vodenih kanalizacijskih sistemov in 
nezmožnosti teh sistemov v primeru močnih 
nalivov in taljenja snega. Škoda, ki jo 
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povzročijo poplave, se lahko razlikuje tudi 
glede na države in regije Skupnosti. Zato 
morajo cilji v zvezi z obvladovanjem 
tveganja poplav temeljiti na lokalnih in 
regionalnih okoliščinah.

Or. pl

Obrazložitev

Predlog navaja nenadne poplave skupaj s poplavami rek, obalnimi poplavami in poplavami v 
mestih, kar bi lahko pomenilo, da se nenadne poplave pojavljajo zunaj rečnih dolin, obalnih 
in mestnih območij, kar ne drži. Ta razvrstitev poplav na osnovi različnih meril (na eni strani 
njihova intenzivnost in na drugi strani njihova lokacija) pomeni, da se različne vrste poplav 
med sabo izključujejo. 

Razvrstitev vrst poplav na osnovi enotnih meril, in sicer na podlagi poplavljenega območja in 
neposrednega vzroka poplave, pojasnjuje področje uporabe direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 57
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Rečne struge in območja za 
zadrževanje poplavnih voda rek, potokov in 
vodotokov se v sredozemskih državah 
obnašajo zelo drugače kot tisti v drugih 
delih Skupnosti in jih je zato treba 
obravnavati kot poseben primer v okviru te 
direktive.

Or. es

Obrazložitev

Obrazložitveni memorandum in cilji Direktive veljajo za reke Severne in Srednje Evrope, 
vendar je treba pozornost nameniti tudi resnim poplavam na območju sredozemskih povodij, 
na katere vplivajo hudourniški tokovi in poplave, čeprav nastanejo večinoma zaradi 
prekinjenih rečnih strug.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 58
Uvodna izjava 9

(9) Na nekaterih območjih Skupnosti se (9) Na nekaterih območjih Skupnosti se 
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tveganje poplav lahko obravnava kot 
majhno, na primer na redko naseljenih ali 
nenaseljenih območjih ali na območjih z 
omejenimi ekonomskimi sredstvi ali 
omejeno ekološko vrednostjo. Predhodno 
presojo tveganja poplav v vsakem povodju, 
porečju in zadevnem obalnem območju je 
treba izvesti na ravni vodnega območja za 
določitev tveganja poplav v vsakem primeru 
in določitev, ali so potrebni nadaljnji ukrepi.

tveganje poplav lahko obravnava kot 
majhno, na primer na redko naseljenih ali
nenaseljenih območjih ali na območjih z 
omejenimi ekonomskimi sredstvi ali 
omejeno ekološko vrednostjo. Ta območja 
so vseeno lahko pomembna pri 
zmanjševanju poplav. Predhodno presojo 
tveganja poplav v vsakem povodju, porečju 
in zadevnem obalnem območju je treba 
izvesti na ravni vodnega območja za 
določitev tveganja poplav v vsakem primeru, 
možnosti zmanjševanja poplav in določitev, 
ali so potrebni nadaljnji ukrepi.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 59
Uvodna izjava 9

(9) Na nekaterih območjih Skupnosti se 
tveganje poplav lahko obravnava kot 
majhno, na primer na redko naseljenih ali 
nenaseljenih območjih ali na območjih z 
omejenimi ekonomskimi sredstvi ali 
omejeno ekološko vrednostjo. Predhodno 
presojo tveganja poplav v vsakem povodju, 
porečju in zadevnem obalnem območju je 
treba izvesti na ravni vodnega območja za 
določitev tveganja poplav v vsakem primeru 
in določitev, ali so potrebni nadaljnji ukrepi.

(9) Na nekaterih območjih Skupnosti se 
tveganje poplav lahko obravnava kot 
majhno, na primer na redko naseljenih ali 
nenaseljenih območjih ali na območjih z 
omejenimi ekonomskimi sredstvi ali 
omejeno ekološko vrednostjo. Predhodno 
oceno tveganja poplav v vsakem povodju, 
porečju in zadevnem obalnem območju je 
treba izvesti na ravni vodnega območja za 
določitev tveganja poplav v vsakem primeru 
in določitev, ali so potrebni nadaljnji 
preventivni in operativni ukrepi.

Or. pl

Obrazložitev

Vključitev sklicevanja na preventivne in operativne ukrepe natančneje pojasnjuje besedilo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 60
Uvodna izjava 10

(10) Zato da so na voljo veljavna orodja za (10) Zato da so na voljo veljavna orodja za 
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pridobivanje informacij ter dragocena 
podlaga za določanje prednostnih nalog in 
sprejemanje nadaljnjih tehničnih, finančnih 
in političnih odločitev, je treba zagotoviti 
sestavo kart poplav in okvirnih kart škode 
zaradi poplav, ki opisujejo območja z 
različnimi ravnmi tveganja poplav. 

pridobivanje informacij ter dragocena 
podlaga za določanje prednostnih nalog in 
sprejemanje nadaljnjih tehničnih, finančnih 
in političnih odločitev, je treba zagotoviti 
sestavo kart poplav in okvirnih kart škode 
zaradi poplav, ki opisujejo območja z 
različnimi ravnmi tveganja poplav in 
tveganja onesnaženosti okolja zaradi 
poplav.

Or. en

Obrazložitev

Karte poplav morajo prikazovati objekte, ki lahko povzročijo nenamerno onesnaženje okolja 
zaradi poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Albert Jan Maat

Predlog spremembe 61
Uvodna izjava 11

(11) Za izogibanje in zmanjšanje negativnih 
posledic poplav na zadevnem območju je 
primerno zagotoviti načrte za obvladovanje 
tveganja poplav. Vzroki in posledice poplav 
se razlikujejo glede na države in regije 
Skupnosti. Načrti za obvladovanje tveganja 
poplav morajo zato upoštevati posebne 
geografske, hidrološke in druge zadevne 
okoliščine povodij, porečij ali dela obale ter 
zagotoviti rešitve, ki so prilagojene 
potrebam in prednostnim nalogam, ki veljajo 
za povodje, porečje ali obalno območje, 
medtem pa morajo zagotavljati usklajenost z 
vodnimi območji.

(11) Za izogibanje in zmanjšanje negativnih 
posledic poplav na zadevnem območju je 
primerno zagotoviti načrte za obvladovanje 
tveganja poplav. Vzroki in posledice poplav 
se razlikujejo glede na države in regije 
Skupnosti. Če so vzroki in učinki poplav 
čezmejnega značaja, morajo načrti za 
obvladovanje tveganja poplav upoštevati 
posebne geografske, hidrološke in druge 
zadevne okoliščine povodij, porečij ali dela 
obale ter zagotoviti rešitve, ki so prilagojene 
potrebam in prednostnim nalogam, ki veljajo 
za povodje, porečje ali obalno območje, 
medtem pa morajo zagotavljati usklajenost z 
vodnimi območji.

Or. en

Obrazložitev

Razlike v geografskih in hidroloških okoliščinah med državami so za načrte za obvladovanje 
tveganja poplav pomembne le, če so posledice poplav čezmejnega značaja. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 62
Uvodna izjava 11

(11) Za izogibanje in zmanjšanje negativnih 
posledic poplav na zadevnem območju je 
primerno zagotoviti načrte za obvladovanje 
tveganja poplav. Vzroki in posledice poplav 
se razlikujejo glede na države in regije 
Skupnosti. Načrti za obvladovanje tveganja 
poplav morajo zato upoštevati posebne 
geografske, hidrološke in druge zadevne 
okoliščine povodij, porečij ali dela obale ter 
zagotoviti rešitve, ki so prilagojene 
potrebam in prednostnim nalogam, ki veljajo 
za povodje, porečje ali obalno območje, 
medtem pa morajo zagotavljati usklajenost z 
vodnimi območji.

(11) Za izogibanje in zmanjšanje negativnih 
posledic poplav na zadevnem območju je 
primerno zagotoviti načrte za obvladovanje 
tveganja poplav. Vzroki in posledice poplav 
se razlikujejo glede na države in regije 
Skupnosti. Načrti za obvladovanje tveganja 
poplav morajo zato upoštevati posebne 
geografske, geološke, hidrološke in druge 
zadevne okoliščine, vključno z gostoto 
prebivalstva in gospodarskimi dejavnostmi
v prizadetem povodju, porečju ali delu 
obale ter zagotoviti rešitve, ki so prilagojene 
potrebam in prednostnim nalogam, ki veljajo 
za povodje, porečje ali obalno območje, 
medtem pa morajo zagotavljati usklajenost z 
vodnimi območji.

Or. en

Obrazložitev

Poplave so naravni pojav. Poplave pomenijo tveganje le za človeške dejavnosti ali rabe, ki se 
izvajajo na poplavnih ravnicah. Druga območja, kot so nenaseljena območja, redko naseljena 
območja ali območja, ki jih ljudje ne uporabljajo, niso ali so manj izpostavljena tveganju 
poplav. Negativni vplivi poplav so sorazmerni z gostoto prebivalstva in gospodarsko 
dejavnostjo, ki se izvaja na zadevnem območju. Ti kazalniki morajo biti zato vključeni v 
uvodno izjavo 11, v kateri so naštete osnovne okoliščine preprečevanja poplav in varstva pred 
poplavami. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 63
Uvodna izjava 11

(11) Za izogibanje in zmanjšanje negativnih 
posledic poplav na zadevnem območju je 
primerno zagotoviti načrte za obvladovanje 
tveganja poplav. Vzroki in posledice poplav 
se razlikujejo glede na države in regije 
Skupnosti. Načrti za obvladovanje tveganja 
poplav morajo zato upoštevati posebne 
geografske, hidrološke in druge zadevne 
okoliščine povodij, porečij ali dela obale ter 

(11) Za izogibanje in zmanjšanje negativnih 
posledic poplav na zadevnem območju je 
primerno zagotoviti načrte za obvladovanje 
tveganja poplav. Vzroki in posledice poplav 
se razlikujejo glede na države in regije 
Skupnosti. Načrti za obvladovanje tveganja 
poplav morajo zato upoštevati posebne 
geografske, hidrološke in druge zadevne 
okoliščine povodij, porečij ali dela obale ter 
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zagotoviti rešitve, ki so prilagojene 
potrebam in prednostnim nalogam, ki veljajo 
za povodje, porečje ali obalno območje, 
medtem pa morajo zagotavljati usklajenost z 
vodnimi območji.

zagotoviti rešitve, ki so prilagojene 
potrebam in prednostnim nalogam, ki veljajo 
za povodje, porečje ali obalno območje, 
medtem pa morajo zagotavljati usklajenost z 
vodnimi območji. Načrti za obvladovanje 
tveganja poplav morajo upoštevati 
industrijske in kmetijske zmogljivosti ter 
druge možne vire onesnaženja zadevnih 
območij, da se prepreči takšno onesnaženje.

Or. en

Obrazložitev

Ker poplave pogosto povzroči nenamerno onesnaženje okolja zaradi industrijskih, kmetijskih 
in drugih zmogljivosti na zadevnem območju, morajo načrti za obvladovanje tveganja poplav 
upoštevati verjetne vire onesnaženja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 64
Uvodna izjava 12 a (novo)

(12a) Zakonodaja Skupnosti o poplavah 
lahko največ vrednosti doda z usmerjanjem 
na usklajevanje upravljanja čezmejnih 
voda in obalnih območij, kjer lahko 
obvladovanje tveganja poplav v eni državi 
vpliva na sosednjo državo. Zato povodja, ki 
ne izpolnjujejo tega merila, ne smejo biti 
vključena v to direktivo. Vseeno mora biti 
državam članicam omogočeno, da 
uporabljajo določbe te direktive za katero 
koli drugo povodje, če to želijo.

Or. en

Obrazložitev

Usklajevanje upravljanja čezmejnih voda je področje, na katerem lahko zakonodaja 
Skupnosti zagotovi dodano vrednost. Razširitev le na domače vode ni združljiva z načelom 
subsidiarnosti iz Pogodbe, ni sorazmeren odgovor na težave, ki bi jih morala direktiva 
obravnavati, ter bi povzročila nepotrebno obremenitev in preusmeritev prizadevanja. Če 
katera koli država članica meni, da je upravno primerno uporabljati to direktivo v drugih 
vodah (na primer, kjer je nacionalnih voda malo), ji ta predlog spremembe to omogoča. Zato 
prilagaja to direktivo geografskim okoliščinam celotne Skupnosti. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 65
Uvodna izjava 13

(13) Za preprečevanje podvojevanja dela, 
mora biti državam članicam omogočeno, da 
za izpolnjevanje zahtev te direktive 
uporabljajo obstoječe karte poplavnih 
območij in načrte za obvladovanje tveganja 
poplav.

(13) Za preprečevanje podvojevanja dela, 
mora biti državam članicam omogočeno, da 
za izpolnjevanje zahtev te direktive 
uporabljajo obstoječe sinoptične napovedi,
karte poplavnih območij in načrte za 
obvladovanje tveganja poplav.

Or. pl

Obrazložitev

Razen kart poplavnih območij in načrtov za obvladovanje tveganja poplav so vremenske 
napovedi pomembne za zagotavljanje, da se v zvezi s poplavami sprejmejo ustrezni ukrepi. 
Pomembno je vedeti, kje, koliko in kako dolgo dežuje, zlasti med nalivi, ki so glavni vzrok 
poplav v Evropi.

Sinoptične informacije o nenadni otoplitvi ob koncu zime v nižje ležečih delih Evrope so lahko 
pomembno opozorilo, da države članice v tistem delu Evrope sprejmejo ukrepe za zmanjšanje 
posledic poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Richard Seeber, Vittorio Prodi in Edite Estrela

Predlog spremembe 66
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13a) Skupno raziskovalno središče 
Evropske komisije razvija Evropski 
poplavni opozorilni sistem (EFAS), ki 
lahko zagotovi simulacije poplav srednjega 
obsega po Evropi, katerih priprava traja 3 
do 10 dni. Podatki sistema EFAS lahko 
prispevajo k povečanju pripravljenosti ob 
predvidenih poplavah. Zato je treba sistem 
EFAS nadaljevati tudi po koncu 
preskusnega obdobja. Začetek njegovega 
delovanja je predviden za leto 2010.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je znatno povečal proračun za razvoj sistema EFAS, zato mora ta čim 
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prej koristiti evropskim državljanom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Liam Aylward

Predlog spremembe 67
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13a) Skupno raziskovalno središče 
Evropske komisije razvija Evropski 
poplavni opozorilni sistem (EFAS), ki 
lahko zagotovi simulacije poplav srednjega 
obsega po Evropi, katerih priprava traja 3 
do 10 dni. Podatki sistema EFAS lahko 
prispevajo k povečanju pripravljenosti ob 
predvidenih poplavah. Zato je treba sistem 
EFAS nadaljevati tudi po koncu 
preskusnega obdobja. Začetek njegovega 
delovanja je predviden za leto 2010.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament je znatno povečal proračun za razvoj sistema EFAS, zato mora ta čim 
prej koristiti evropskim državljanom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 68
Uvodna izjava 13 a (novo)

(13a) Obvladovanje poplav povodij si mora 
prizadevati za oblikovanje skupne 
odgovornosti in solidarnosti na območju 
povodja. Zato si morajo države članice 
prizadevati za povečanje ozaveščenosti in 
sodelovanja vseh zainteresiranih strani ter 
območij, ki niso, ali so manj, izpostavljena 
poplavam, vendar lahko uporaba teh 
zemljišč in načini obdelave prispevajo k 
poplavam v spodnjem ali zgornjem toku 
rek.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Richard Seeber, Vittorio Prodi in Edite Estrela

Predlog spremembe 69
Uvodna izjava 13 b (novo)

(13b) Za kratkoročne napovedi morajo 
države članice pripraviti načrte na podlagi 
najboljših razpoložljivih praks in 
najnovejših tehnologij, kot je modeliranje 
na omejenem območju (dve- do štiriurna
napoved).

Or. en

Obrazložitev

Za zaščito evropskih državljanov pred tveganjem poplav morajo države članice uporabljati 
napredne tehnike za modeliranje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Liam Aylward

Predlog spremembe 70
Uvodna izjava 13 b (novo)

(13b) Za kratkoročne napovedi morajo 
države članice pripraviti načrte na podlagi 
najboljših razpoložljivih praks in 
najnovejših tehnologij, kot je modeliranje 
na omejenem območju (dve- do štiriurna 
napoved).

Or. en

Obrazložitev

Za zaščito evropskih državljanov pred tveganjem poplav morajo države članice uporabljati 
napredne tehnike za modeliranje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Albert Jan Maat

Predlog spremembe 71
Uvodna izjava 14

(14) Razvoj načrtov upravljanja povodij na 
podlagi Direktive 2000/60/ES in načrtov za 
obvladovanje tveganja poplav na podlagi te 

črtano
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direktive sta elementa celostnega 
upravljanja povodij; oba procesa morata 
zato uporabljati obojestranski potencial za 
sinergije. Za zagotovitev učinkovitosti in 
pametne uporabe virov mora biti izvajanje 
te direktive tesno usklajeno z Direktivo 
2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2000/60/ES je usmerjena h kakovostnemu upravljanju voda in zato ni vedno 
neposredno povezana z vprašanji upravljanja voda, povezanimi s količino, ki jih obravnava ta 
direktiva. Poplave lahko na primer povzročijo zunanji dejavniki, ki niso povezani z direktivo 
2000/60/ES. Zato sklicevanje na Direktivo 2000/60/ES ni primerno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 72
Uvodna izjava 14

(14) Razvoj načrtov upravljanja povodij na 
podlagi Direktive 2000/60/ES in načrtov za 
obvladovanje tveganja poplav na podlagi te 
direktive sta elementa celostnega 
upravljanja povodij; oba procesa morata zato 
uporabljati obojestranski potencial za 
sinergije. Za zagotovitev učinkovitosti in 
pametne uporabe virov mora biti izvajanje te 
direktive tesno usklajeno z Direktivo 
2000/60/ES.

(14) Razvoj načrtov upravljanja povodij na 
podlagi Direktive 2000/60/ES in načrtov za 
obvladovanje tveganja poplav na podlagi te 
direktive sta sestavna dela celostnega 
upravljanja povodij; oba procesa morati biti 
zato povsem vključena. Za zagotovitev 
učinkovitosti in pametne uporabe virov mora 
biti izvajanje te direktive takoj vključeno in 
usklajeno z izvajanjem Direktive 
2000/60/ES ter mora biti v skladu s cilji te 
direktive.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Albert Jan Maat

Predlog spremembe 73
Uvodna izjava 15

(15) V primeru večnamenske uporabe 
vodnih teles pri različnih oblikah 
trajnostnih človeških dejavnosti (npr. 
obvladovanje tveganja poplav, ekologija, 
rečna plovba ali hidroelektrarne) ter ob 

črtano
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upoštevanju vplivov teh uporab na vodna 
telesa zagotavlja Direktiva 2000/60/EC 
jasen in pregleden postopek za 
obravnavanje takšnih uporab in vplivov, 
vključno z možnimi odstopanji od ciljev 
„dobro stanje“ ali „neposlabšanje“ iz člena 
4(7).

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2000/60/ES je usmerjena h kakovostnemu upravljanju voda in zato ni vedno 
neposredno povezana z vprašanji upravljanja voda, povezanimi s količino, ki jih obravnava ta 
direktiva. Poplave lahko na primer povzročijo zunanji dejavniki, ki niso povezani z direktivo 
2000/60/ES. Zato sklicevanje na Direktivo 2000/60/ES ni primerno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 74
Uvodna izjava 15

(15) V primeru večnamenske uporabe 
vodnih teles pri različnih oblikah trajnostnih 
človeških dejavnosti (npr. obvladovanje 
tveganja poplav, ekologija, rečna plovba ali 
hidroelektrarne) ter ob upoštevanju vplivov 
teh uporab na vodna telesa zagotavlja 
Direktiva 2000/60/EC jasen in pregleden 
postopek za obravnavanje takšnih uporab in 
vplivov, vključno z možnimi odstopanji od 
ciljev „dobro stanje“ ali „neposlabšanje“ iz 
člena 4(7).

(15) V primeru večnamenske uporabe 
vodnih teles pri različnih oblikah trajnostnih 
človeških dejavnosti (npr. obvladovanje 
tveganja poplav in ekologija) ter ob 
upoštevanju vplivov teh uporab na vodna 
telesa zagotavlja člen 4(7) Direktive
2000/60/ES jasen in pregleden postopek za 
obravnavanje takšnih uporab in vplivov, 
vključno z možnimi odstopanji od ciljev 
„dobro stanje“ ali „neposlabšanje“.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Richard Seeber, Vittorio Prodi in Edite Estrela

Predlog spremembe 75
Uvodna izjava 15

(15) V primeru večnamenske uporabe
vodnih teles pri različnih oblikah trajnostnih 
človeških dejavnosti (npr. obvladovanje 
tveganja poplav, ekologija, rečna plovba ali 
hidroelektrarne) ter ob upoštevanju vplivov

(15) V primeru uporabe vodnih teles pri 
konkurenčnih oblikah trajnostnih človeških 
dejavnosti (npr. obvladovanje tveganja 
poplav, ekologija, rečna plovba ali 
hidroelektrarne), ki vplivajo na vodna telesa 
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teh uporab na vodna telesa zagotavlja 
Direktiva 2000/60/EC jasen in pregleden 
postopek za obravnavanje takšnih uporab in 
vplivov, vključno z možnimi odstopanji od 
ciljev „dobro stanje“ ali „neposlabšanje“ iz 
člena 4(7).

zagotavlja Direktiva 2000/60/ES jasen in 
pregleden postopek za obravnavanje takšnih 
uporab in vplivov. V primeru nasprotujočih 
pravic je vedno treba dati prednost varstvu 
življenja in zdravja ljudi pred varstvom 
okolja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Liam Aylward

Predlog spremembe 76
Uvodna izjava 15

(15) V primeru večnamenske uporabe
vodnih teles pri različnih oblikah trajnostnih 
človeških dejavnosti (npr. obvladovanje 
tveganja poplav, ekologija, rečna plovba ali 
hidroelektrarne) ter ob upoštevanju vplivov
teh uporab na vodna telesa zagotavlja 
Direktiva 2000/60/EC jasen in pregleden 
postopek za obravnavanje takšnih uporab in 
vplivov, vključno z možnimi odstopanji od 
ciljev „dobro stanje“ ali „neposlabšanje“ iz 
člena 4(7).

(15) V primeru uporabe vodnih teles pri 
konkurenčnih oblikah trajnostnih človeških 
dejavnosti (npr. obvladovanje tveganja 
poplav, ekologija, rečna plovba ali 
hidroelektrarne), ki vplivajo na vodna telesa 
zagotavlja Direktiva 2000/60/ES jasen in 
pregleden postopek za obravnavanje takšnih 
uporab in vplivov. V primeru nasprotujočih 
pravic je vedno treba dati prednost varstvu 
življenja in zdravja ljudi pred varstvom 
okolja.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Albert Jan Maat

Predlog spremembe 77
Uvodna izjava 18

(18) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev ukrepov, ki jih je 
treba sprejeti, ter se ti zaradi obsega in 
posledic ukrepov lažje dosežejo na ravni 
Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, 
kot ga določa ta člen, ta sklep ne presega 
potrebnega za doseganje teh ciljev –

(18) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev ukrepov, ki jih je 
treba sprejeti, ter se ti zaradi obsega in 
posledic ukrepov lažje dosežejo na ravni 
Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v 
skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti, 
kot ga določa ta člen, ta sklep ne presega 
potrebnega za doseganje teh ciljev in mora 
biti v skladu z načeli, opisanimi v uvodni 
izjavi 11 –
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Or. en

Obrazložitev

Glede na načelo sorazmernosti je ukrepanje na ravni Skupnosti obvezno, če so posledice 
poplav čezmejnega značaja. Zato je sklicevanje na uvodno izjavo 11 pomembno. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 78
Člen 1

Ta direktiva določa okvir za zmanjšanje
tveganja, povezanega s poplavami v 
Skupnosti, za zdravje ljudi, okolje in
ekonomsko dejavnost.

Ta direktiva določa okvir za zmanjšanje 
tveganja, povezanega s poplavami v 
Skupnosti, za zdravje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost ter za podporo 
doseganja okoljskih ciljev, določenih v 
obstoječi zakonodaji Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Poplave same po sebi ne ogrožajo okolja. Škoda, ki jo poplave povzročijo v okolju, se 
večinoma kaže v škodi na lastnini ljudi in izpustu nevarnih kemikalij. Namesto tega človeške 
dejavnosti na območjih, izpostavljenih poplavam, povečujejo tveganje poplav, obvladovanje 
tega tveganja pa zahteva nove fizične spremembe vodnih sistemov. V nacionalnih poročilih v 
zvezi s členom 5 Okvirne direktive o vodah so organi presodili, da fizično spreminjanje rek in 
jezer povzroča precejšnje poslabšanje vodnega okolja. Ista poročila ugotavljajo, da so te 
fizične spremembe eden od ključnih razlogov, da 50 % evropskih rek in jezer verjetno ne bo 
izpolnilo pravno zavezujočega cilja Okvirne direktive o vodah, ki določa doseganje „dobrega 
ekološkega stanja“ do leta 2015. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 79
Člen 1

Ta direktiva določa okvir za zmanjšanje 
tveganja, povezanega s poplavami v 
Skupnosti, za zdravje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost. 

Ta direktiva določa okvir za zmanjšanje 
tveganja, povezanega s poplavami v 
Skupnosti, za zdravje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost ter bo pomagala 
izpolnjevati okoljske cilje, določene v 
veljavni zakonodaji.

Or. pt
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten in Jules Maaten

Predlog spremembe 80
Člen 1

Ta direktiva določa okvir za zmanjšanje
tveganja, povezanega s poplavami v 
Skupnosti, za zdravje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost.

Namen te direktive je določiti okvir za
nadnacionalno sodelovanje pri ocenjevanju 
in obvladovanju tveganja, povezanega s 
poplavami v Skupnosti, za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost. 

Or. en

Obrazložitev

„Obvladovanje“ je ustrezen izraz v zvezi s politiko tveganja poplav. Kot enega od ukrepov za 
obvladovanje tveganja poplav dopušča možnost povečanja tveganja na nekaterih območjih, 
da se to drugje zmanjša.

Direktiva mora zagotoviti okvir za nadnacionalno sodelovanje. Tveganje poplav lahko najbolj 
učinkovito obravnavajo nacionalni in regionalni organi znotraj mednarodnih povodij. 
Dodana vrednost EU je v nadnacionalnih vidikih mednarodnih povodij, zato mora 
obravnavati le takšna vprašanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 81
Člen 1

Ta direktiva določa okvir za zmanjšanje 
tveganja, povezanega s poplavami v 
Skupnosti, za zdravje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost.

Ta direktiva določa okvir za zmanjšanje 
tveganja, povezanega s poplavami v 
Skupnosti, za zdravje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost ter za mednarodno 
sodelovanje, ki je potrebno za obvladovanje 
teh tveganj.

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vlagata Gyula Hegyi in Péter Olajos

Predlog spremembe 82
Člen 1

Ta direktiva določa okvir za zmanjšanje 
tveganja, povezanega s poplavami v 

Namen te direktive je določiti okvir za
ocenjevanje in obvladovanje tveganja 
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Skupnosti, za zdravje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost.

poplav za zmanjšanje negativnih posledic, 
povezanih s poplavami v Skupnosti, za 
zdravje ljudi, okolje in ekonomsko 
dejavnost.

Or. en

Obrazložitev

Namen te direktive ni le zmanjšanje tveganja poplav, ampak tudi obvladovanje takega 
tveganja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 83
Člen 2, odstavek -1 (novo)

Ta direktiva se uporablja za vsa čezmejna 
(deljena) povodja in obalna območja, kjer 
lahko ukrepi za obvladovanje tveganja 
poplav ene države članice vplivajo na 
sosednjo državo, tako da je potrebno 
usklajevanje in sodelovanje pri 
obvladovanja tveganja poplav. 

Or. en

Obrazložitev

Usklajevanje upravljanja čezmejnih voda je področje, na katerem lahko zakonodaja 
Skupnosti zagotovi dodano vrednost. Razširitev le na domače vode ni združljiva z načelom 
subsidiarnosti iz Pogodbe, ni sorazmeren odgovor na težave, ki bi jih morala direktiva 
obravnavati, ter bi povzročila nepotrebno obremenitev in preusmeritev prizadevanja. Če 
katera koli država članica meni, da je upravno primerno uporabljati to direktivo v drugih 
vodah (na primer, kjer je nacionalnih voda malo), ji ta predlog spremembe to omogoča. Zato 
prilagaja to direktivo geografskim okoliščinam celotne Skupnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Albert Jan Maat

Predlog spremembe 84
Člen 2, odstavek 1

Za namene te direktive se razen opredelitev 
pojmov „reka“, „povodje“, „porečje“ in 
„vodno območje“, kot so določene v členu 2 
Direktive 2000/60/ES, uporabljajo naslednje 

Za namene te direktive se uporabljajo 
naslednje opredelitve pojmov: 
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opredelitve pojmov: 

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2000/60/ES je usmerjena h kakovostnemu upravljanju voda in zato ni vedno 
neposredno povezana z vprašanji upravljanja voda, povezanimi s količino, ki jih obravnava ta 
direktiva. Poplave lahko na primer povzročijo zunanji dejavniki, ki niso povezani z Direktivo 
2000/60/ES. Zato sklicevanje na opredelitve iz Direktive 2000/60/ES ni primerno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 85
Člen 2, odstavek 1

1. „Poplava“ pomeni začasno prekritje 
zemljišča z vodo, ki običajno ni prekrito z 
vodo.

1. „Poplava“ pomeni začasno prekritje 
zemljišča z vodo, ki običajno ni prekrito z 
vodo ali namenjeno za prekritje z vodo, ki 
ga povzročijo celinske površinske vode.

Or. de

Obrazložitev

Izraz „poplava“ je treba opredeliti kot poplavljanje zemljišča s celinskimi površinskimi 
vodami. Ta direktiva si ne sme prizadevati za vključitev posledic nenadnih poplav ali poplav 
stanovanjskih odtočnih voda. Prav tako opredelitev izraza „poplava“ ne sme zajemati 
poplavljanja temu namenjenih območij, kot so polderji.   

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 86
Člen 2, odstavek 1

1. „Poplava“ pomeni začasno prekritje 
zemljišča z vodo, ki običajno ni prekrito z 
vodo.

1. „Poplava“ pomeni začasno prekritje 
zemljišča z vodo, ki ga povzročijo celinske 
površinske vode.

Or. de

Obrazložitev

Izraz „poplava“ je treba opredeliti kot poplavljanje zemljišča s celinskimi površinskimi 
vodami. Ta direktiva si ne sme prizadevati za vključitev posledic nenadnih poplav ali poplav 
stanovanjskih odtočnih voda.  
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten in Jules Maaten

Predlog spremembe 87
Člen 2, točka 1

1. „Poplava“ pomeni začasno prekritje
zemljišča z vodo, ki običajno ni prekrito z 
vodo.

1. „Poplava“ pomeni primer začasnega 
prekritja zemljišča z vodo, ki običajno ni 
prekrito z vodo in ki ni namenjeno za 
prekritje z vodo v primeru poplave. 

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi za obvladovanje tveganja lahko vključujejo območja, namenjena za poplavljanje v 
primeru sile, da se zaščitijo druga območja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 88
Člen 2, odstavek 1

1. „Poplava“ pomeni začasno prekritje 
zemljišča z vodo, ki običajno ni prekrito z 
vodo.

1. „Poplava“ pomeni začasno prekritje 
zemljišča s površinsko vodo, ki običajno ni 
prekrito z vodo in ni namenjeno 
zadrževanju voda. 

Or. de

Obrazložitev

Izključiti je treba poplave zaradi narasle podzemne vode in poplave kanalizacijskih sistemov. 
Enako velja za področja, namenjena zadrževanju voda. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 89
Člen 2, odstavek 1

1. „Poplava“ pomeni začasno prekritje 
zemljišča z vodo, ki običajno ni prekrito z 
vodo.

1. „Poplava“ pomeni začasno prekritje 
zemljišča z vodo, ki običajno ni prekrito z 
vodo, zaradi naraščanja ravni ali 
spremembe toka rek in gorskih potokov, 
prekinjenega pretoka ali prodiranja morja 
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na obalna območja.

Or. es

Obrazložitev

Opredelitev poplave je treba spremeniti tako, da bo zajemala vse primere pojavov poplav v 
nekaterih sredozemskih regijah, zlasti zaradi kratkih in močnih nalivov, katerih posledice so 
zaradi strmih pobočij še hujše.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 90
Člen 2, odstavek 2

Ne zadeva angleške različice.

Or. fr

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten in Jules Maaten

Predlog spremembe 91
Člen 2, točka 2

2. „Tveganje poplav“ pomeni verjetnost 
poplave določene stopnje skupaj z ocenjeno
škodo za zdravje ljudi, okolje in ekonomsko 
dejavnost, ki je povezana s to stopnjo 
poplave.

2. „Tveganje poplav“ pomeni verjetnost 
poplave določene stopnje skupaj z možno
škodo za zdravje ljudi, okolje in ekonomsko 
dejavnost, ki je povezana s to stopnjo 
poplave.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Gyula Hegyi in Péter Olajos

Predlog spremembe 92
Člen 2, točka 2

2. „Tveganje poplav“ pomeni verjetnost 
poplave določene stopnje skupaj z ocenjeno
škodo za zdravje ljudi, okolje in ekonomsko 
dejavnost, ki je povezana s to stopnjo
poplave.

2. „Tveganje poplav“ pomeni kombinacijo 
verjetnosti poplave in možnih negativnih 
posledic za zdravje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost, ki je povezana s 
poplavo.

Or. en
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Obrazložitev

Predlagana opredelitev je v skladu z znanstvenim izrazoslovjem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 93
Člen 2, točka 2

2. „Tveganje poplav“ pomeni verjetnost 
poplave določene stopnje skupaj z ocenjeno 
škodo za zdravje ljudi, okolje in ekonomsko 
dejavnost, ki je povezana s to stopnjo 
poplave.

2. „Tveganje poplav“ pomeni verjetnost 
poplave določene stopnje skupaj z ocenjeno 
škodo za zdravje in življenje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost, ki je povezana s to 
stopnjo poplave.

Or. pl

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 94
Člen 2, odstavek 2 a (novo)

2a. „Menjavanje poplav in suše“: izraz 
„poplava“ se opredeli tako, da dovoljuje 
obstoj „menjavanja poplav in suše“, ki je 
značilno za sredozemske države, v katerih 
se obdobja zaradi preobilja vode (poplave) 
izmenjujejo z obdobji sezonskega, letnega 
ali daljšega pomanjkanja vode (suša). 
„Suša“ tako pomeni stanje pomanjkanja ali 
nedostopnosti vode. Suša se praviloma 
opisuje in opredeli v skladu z naslednjima 
spremenljivkama: povprečna raven vode v 
zbiralniku ali vodonosniku in kakovost 
vode.

Or. es

Obrazložitev

V Okvirni direktivi o vodah iz leta 2000 suša ni opredeljena. Vedno pogostejše suše, zlasti v 
sredozemskih državah, je treba upoštevati v zakonodaji o preprečevanju in obvladovanju 
poplav ter jih v skladu s tem vključiti v člen z opredelitvami, ker se bo izraz „menjavanje 
poplav in suše“ pojavljal v celotnem besedilu.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 95
Člen 2, odstavek 2 b (novo)

2b. „Dejavnik“ pomeni postopek ali 
element, ki povzroča poplave (dež, plima, 
potres, predrt jez itd.). Poplavo lahko 
povzroči eden ali več dejavnikov, ki so 
naravni in taki, ki jih povzroči človeška 
dejavnost.

Or. es

Obrazložitev

Za oceno in obvladovanje poplav je treba opredeliti in analizirati dejavnike ter vse njihove 
posledice.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 96
Člen 2, odstavek 1 a (novo)

Opredelitve v točkah 1 in 2 veljajo za 
gorske potoke, sredozemske nestalne 
tokove, reke in poplave morja na obalnih 
območjih.

Or. en

Obrazložitev

Zdajšnji predlog Direktive temelji na poplavah ob nekaterih najdaljših evropskih rekah in je 
namenjen reševanju teh težav. Vseeno so še vedno v večini regij sredozemske Evrope in 
gorskih regijah zelo pomembni pojavi zaradi nenadnih poplav.

Ta vrsta poplav ne povzroča velike gospodarske škode, vendar je vzrok za večino smrti. Ta je 
posledica težavnosti napovedovanja poplav, njihova velika hitrost in visoka gostota zaradi 
grobega materiala, ki ga prinašajo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Albert Jan Maat

Predlog spremembe 97
Člen 3

Za namene te direktive države članice 
uporabljajo ureditve iz člena 3(1), (2), (3) 

črtano
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in (6) Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2000/60/ES je usmerjena h kakovostnemu upravljanju voda in zato ni vedno 
neposredno povezana z vprašanji upravljanja voda, povezanimi s količino, ki jih obravnava ta 
direktiva. Poplave lahko na primer povzročijo zunanji dejavniki, ki niso povezani z Direktivo 
2000/60/ES. Zato sklicevanje na ureditve iz Direktive 2000/60/ES ni primerno.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey in 
Jules Maaten

Predlog spremembe 98
Člen 3

Za namene te direktive države članice 
uporabljajo ureditve iz člena 3(1), (2), (3) in 
(6) Direktive 2000/60/ES.

Za namene te direktive države članice 
uporabljajo ureditve iz člena 3(1), (2), (3), 
(5) in (6) Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Če vodno območje sega čez ozemlje Skupnosti, si zadevne države članice prizadevajo za 
vzpostavitev ustreznega sodelovanja z državami nečlanicami, da dosežejo cilje te direktive na 
celotnem vodnem območju. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 99
Člen 3 a (novo)

Člen 3a
V zvezi z dolgoročnim preprečevanjem: za 
ozemlje je treba skrbeti sistematično, da se 
primerjajo nevarnosti za naša ozemlja s 
slabšanjem vremenskih razmer. 
Sistematični ukrep za izboljšanje varnosti 
vodnega območja s podaljševanjem obdobij 
zadrževanja voda, geološke varnosti z 
utrditvijo pobočij ter požarne varnosti z 
zbiranjem in obnovo gozdne biomase 
morajo izvesti države članice in ustrezne 
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lokalne ustanove. Pobude Skupnosti 
morajo podpirati in usklajevati 
preprečevanje in ukrepe za pripravljenost, 
ki jih sprejmejo države članice ter 
regionalne in lokalne ustanove.
Kratkoročna pripravljenost bo odvisna tudi
od sistema zgodnjega obveščanja, ki bo 
temeljil na oceni količine in tipa 
sedimentacije s „kratkoročno“ tehnologijo 
radarske meteorologije, ki se lahko uporabi 
za vsa povodja in lahko zagotovi količinske 
informacije o količini, tipu in lokalizaciji 
pričakovane sedimentacije. Te informacije 
se lahko uporabijo kot dodatek k modelu 
dinamičnosti pretoka in lahko kratkoročno 
pripravljajo na ukrepe za blažitev posledic, 
civilno zaščito in varstvo lastnine. 

Or. en

Obrazložitev

Razlikovati je treba med kratkoročnimi in dolgoročnimi ukrepi za pripravljenost in 
preprečevanje ter poudariti, da lahko najnovejša tehnologija prepreči velike nesreče. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten in Jules Maaten

Predlog spremembe 100
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice za vsako vodno območje 
ali del mednarodnega vodnega območja, ki 
leži na njihovem ozemlju, predhodno 
ocenijo tveganje poplav v skladu z 
odstavkom 2.

1. Države članice za vsako mednarodno 
vodno območje, ki leži na njihovem ozemlju 
ali ustreznih delih ozemlja, predhodno 
ocenijo tveganje poplav v skladu z 
odstavkom 2. 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 1 istih avtorjev. 
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Elisabeth Jeggle in Lutz Goepel

Predlog spremembe 101
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice za vsako vodno območje 
ali del mednarodnega vodnega območja, ki 
leži na njihovem ozemlju, predhodno 
ocenijo tveganje poplav v skladu z 
odstavkom 2. 

1. Države članice za vsako vodno območje, 
ki ne spada v celoti na njihovo ozemlje, in 
del mednarodnega vodnega območja, ki leži 
na njihovem ozemlju, predhodno ocenijo 
tveganje poplav v skladu z odstavkom 2.

Or. de

Obrazložitev

Za vodna območja, ki v celoti spadajo na ozemlje države članice, morajo države članice same 
predhodno oceniti tveganje poplav v skladu z načelom subsidiarnosti. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 102
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice za vsako vodno območje 
ali del mednarodnega vodnega območja, ki 
leži na njihovem ozemlju, predhodno 
ocenijo tveganje poplav v skladu z 
odstavkom 2. 

1. Države članice za vsako vodno območje 
ali del mednarodnega vodnega območja, ki 
leži na njihovem ozemlju, izvedejo 
predhodno oceno v skladu z odstavkom 2. 
Če obstoječe ocene povodja že potrjujejo ali 
izključujejo veliko tveganje, se lahko 
predhodna ocena tveganja poplav odpravi.

Or. de

Obrazložitev

Predhodna ocena se mora odpraviti v primerih, če so države članice že pred začetkom 
veljavnosti Direktive in pred oceno tveganja sprejele odločitve o dolgoročnih ukrepih za 
kartiranje območij, izpostavljenim poplavam, ali o vzpostavitvi načrtov za obvladovanje 
poplav. Nepotrebna je tudi ocena vseh vidikov iz odstavka 2, če podatki, dostopni pristojnim 
organom, ne zadostujejo za potrditev, da obstaja na območju povečano tveganje poplav. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Elisabeth Jeggle in Lutz Goepel

Predlog spremembe 103
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)
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Obstoječe ocene se obravnavajo kot 
predhodne ocene in izpolnjujejo obveznost 
poročanja v skladu s členom 17.

Or. de

Obrazložitev

Da ne nastanejo dodatni stroški ocene, je treba uporabiti obstoječe ocene. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vasco Graça Moura

Predlog spremembe 104
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Če je država članica že izvedla študije, ki
zajemajo isto področje kot predhodna 
ocena tveganja poplav, mora o tem obvestiti 
Komisijo in ji v skladu s tem ne bo treba 
izvesti nove študije.

Or. pt

Obrazložitev

Nekatere države članice so že izvedle študije, ki zajemajo isto področje kot predhodne ocene 
tveganja poplav; ker jim s tem ni treba ponoviti ali predložiti teh študij v drugačni obliki, bi to 
prispevalo k zmanjšanju stroškov in poenostavitvi postopkov.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey in 
Jules Maaten, 

Predlog spremembe 105
Člen 4, odstavek 2

2. Predhodna presoja tveganja poplav 
vključuje vsaj:

2. Predhodna ocena tveganja poplav se 
izvede, da se zagotovi ocena možnega 
tveganja, ki temelji na razpoložljivih ali 
takoj dosegljivih informacijah. Ocena
vključuje vsaj:

a) karta vodnega območja, vključno z 
mejami povodij, porečij in, kjer je primerno, 
zadevnih obalnih območij, ki kaže 
topografijo in uporabo zemljišča;

a) karto vodnega območja, vključno z 
mejami povodij, porečij in, kjer je primerno, 
zadevnih obalnih območij, ki kaže 
topografijo in uporabo zemljišča;
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b) opis preteklih poplav; b) opis preteklih poplav in tistih, za katere 
še obstaja tveganje;

c) opis procesov poplavljanja in njihove 
občutljivosti na spremembe, vključno z 
vlogo poplavnih območij kot naravnih 
sredstev za zadrževanje/naravnega 
varnostnega pasu za varstvo pred 
poplavami in tokom poplavnih voda zdaj in 
v prihodnosti;

c) opis nedavnih procesov poplavljanja in 
verjetnih trendov poplav na zadevnem 
območju ali v nižje ali višje ležečih regijah, 
ob upoštevanju, če je ustrezno:

d) opis razvojnih načrtov, ki bi povzročili 
spremembo uporabe zemljišča ali 
razporeditve prebivalstva in porazdelitve 
ekonomskih dejavnosti, kar bi povzročilo 
povečanje tveganja poplav na območju 
samem ali v višje ali nižje ležečih regijah;

i) vlogo poplavnih območjih kot naravnih 
sredstev za zadrževanje/naravnega 
varnostnega pasu za varstvo pred 
poplavami in tokom poplavnih voda;

e) presojo verjetnosti poplav v prihodnosti 
na podlagi hidroloških podatkov, vrst 
poplav ter predvidenih vplivov podnebnih 
sprememb in trendov uporabe zemljišč;

ii) načrte in trende uporabe zemljišča;

f) napoved ocenjenih posledic poplav v 
prihodnosti za zdravje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost, ki upošteva 
dolgoročni razvoj, vključno s podnebnimi 
spremembami.

iii) možne posledice poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost, ki upošteva, 
če je to izvedljivo, dolgoročni razvoj, 
vključno s podnebnimi spremembami.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo v zvezi z odstavkom 2, ki ga predlaga Komisija, vključuje preveč podrobnih zahtev. 
Cilj tega predloga spremembe je zmanjšati te zahteve na raven, na kateri jih bodo države 
članice lahko izpolnjevale, in zagotoviti, da je na voljo dovolj ustreznih informacij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 106
Člen 4, odstavek 2, uvodni del

2. Predhodna presoja tveganja poplav 
vključuje vsaj:

2. Predhodna ocena tveganja poplav zajema 
vsa povodja, od katerih imajo prednost tista 
z večjim tveganjem, in vključuje vsaj:

Or. es
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Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je odpraviti nejasnosti, ki bi lahko nastale med ukrepi, ki 
jim je treba dati prednost, in ugotovitvami delne ocene, ob upoštevanju, da bi lahko neuspelo 
sprejetje izčrpnega pristopa oslabilo načelo previdnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 107
Člen 4, odstavek 2, točka (a)

(a) karta vodnega območja, vključno z 
mejami povodij, porečij in, kjer je primerno, 
zadevnih obalnih območij, ki kaže
topografijo in uporabo zemljišča;

(a) karto vodnega območja, vključno z 
mejami in opisi povodij, porečij in, kjer je 
primerno, zadevnih obalnih območij; karta 
kaže topografijo, uporabo zemljišča in 
trende uporabe zemljišča, vremenske vzorce 
in pričakovan vpliv podnebnih sprememb, 
obstoječe obrate za oskrbo z vodo in njihov 
namen, rečne gradnje in, kjer je primerno, 
gradnje na obali ter načrtovani mestni in 
industrijski razvoj.
Karta navaja tudi vlogo, ki bi jo lahko imeli 
močvirja in poplavne ravnice (če so) pri 
ublažitvi posledic poplav.

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe dodaja pomembne podrobnosti, ki jih je treba vključiti v osnovno 
kartiranje poplavnih območij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 108
Člen 4, odstavek 2, točka (a)

a) karta vodnega območja, vključno z 
mejami povodij, porečij in, kjer je primerno, 
zadevnih obalnih območij, ki kaže 
topografijo in uporabo zemljišča;

a) karto vodnega območja, vključno z 
mejami povodij, porečij in obalnih območij, 
ki kaže topografijo in uporabo zemljišča;

Or. en
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Obrazložitev

Človeške dejavnosti so osredotočene zlasti na obalna območja. Ker so obalna območja zlasti 
izpostavljena verjetnim posledicam podnebnih sprememb, je treba brez izjeme vsa obalna 
območja vključiti v predhodno oceno tveganja poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 109
Člen 4, odstavek 2, točka (a)

(a) karta vodnega območja, vključno z 
mejami povodij, porečij in, kjer je primerno, 
zadevnih obalnih območij, ki kaže 
topografijo in uporabo zemljišča;

(a) karto vodnega območja, vključno z 
mejami povodij, porečij in obalnih območij, 
ki kaže topografijo in uporabo zemljišča;

Or. pt

Obrazložitev

Glede na podnebne spremembe in verjetnost, da se bo morska gladina dvignila, je pomembno, 
da Direktiva zajema tveganje poplav na obalnih območjih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans v imenu skupine Verts/ALE

Predlog spremembe 110
Člen 4, odstavek 2, točka (a)

a) karta vodnega območja, vključno z 
mejami povodij, porečij in, kjer je primerno,
zadevnih obalnih območij, ki kaže 
topografijo in uporabo zemljišča;

a) karto vodnega območja, vključno z 
mejami povodij, porečij in zadevnih obalnih 
območij, ki kaže topografijo in uporabo 
zemljišča;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 111
Člen 4, odstavek 2, točka (a)

a) karta vodnega območja, vključno z 
mejami povodij, porečij in, kjer je primerno, 
zadevnih obalnih območij, ki kaže 
topografijo in uporabo zemljišča;

a) karto vodnega območja, vključno z 
mejami povodij, porečij in obalnih območij, 
ki kaže topografijo in uporabo zemljišča;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 112
Člen 4, odstavek 2, točka (b)

b) opis preteklih poplav; b) opis preteklih večjih poplav, ki so imele
bistvene negativne posledice za človeška 
življenja, gospodarske dejavnosti in okolje, 
ter verjetnost prihodnjih dogodkov, 
podobnih zdajšnjim, vključno s tokom takih 
poplavnih voda in oceno negativnih 
posledic, ki so jih imele;

Or. en

Obrazložitev

Za oceno možnih nevarnih območij so potrebni podrobni podatki o poplavah, čeprav niso 
povzročile škode, ampak jo lahko v prihodnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vasco Graça Moura

Predlog spremembe 113
Člen 4, odstavek 2, točka (b)

(b) opis preteklih poplav; b) opis poplav v zadnjih 30 letih in, kjer je 
primerno, nevarnost njihovega pojava;

Or. pt

Obrazložitev

Predlog spremembe poenostavlja postopke. Nesmiselno je opisovati pretekle poplave, razen 
če obstaja nevarnost, da se bodo ponovile.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Richard Seeber, Vittorio Prodi in Edite Estrela

Predlog spremembe 114
Člen 4, odstavek 2, točka (c)

c) opis procesov poplavljanja in njihove 
občutljivosti na spremembe, vključno z

c) opis procesov poplavljanja, vključno z
njihovo občutljivostjo na spremembe, zlasti
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vlogo poplavnih območij kot naravnih 
sredstev za zadrževanje/naravnega 
varnostnega pasu za varstvo pred poplavami 
in tokom poplavnih voda zdaj in v 
prihodnosti;

pogrezanje in vloga, ki jo imajo poplavna 
območja kot naravna sredstva za 
zadrževanje/naravnega varnostnega pasu za 
varstvo pred poplavami, in opis zdajšnjega 
in prihodnjega toka poplavnih voda;

Or. en

Obrazložitev

Pogrezanje je treba obravnavati, ker povečuje tveganje poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Liam Aylward

Predlog spremembe 115
Člen 4, odstavek 2, točka (c)

c) opis procesov poplavljanja in njihove 
občutljivosti na spremembe, vključno z
vlogo poplavnih območij kot naravnih 
sredstev za zadrževanje/naravnega 
varnostnega pasu za varstvo pred poplavami 
in tokom poplavnih voda zdaj in v 
prihodnosti;

c) opis procesov poplavljanja, vključno z
njihovo občutljivostjo na spremembe, zlasti
pogrezanje in vloga, ki jo imajo poplavna 
območja kot naravna sredstva za 
zadrževanje/naravnega varnostnega pasu za 
varstvo pred poplavami, in opis zdajšnjega 
in prihodnjega toka poplavnih voda;

Or. en

Obrazložitev

Pogrezanje je treba obravnavati, ker povečuje tveganje poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 116
Člen 4, odstavek 2, točka (e)

(e) presojo verjetnosti poplav v prihodnosti 
na podlagi hidroloških podatkov, vrst poplav 
ter predvidenih vplivov podnebnih 
sprememb in trendov uporabe zemljišč;

(e) oceno verjetnosti poplav v prihodnosti na 
podlagi hidroloških podatkov, vrst poplav ter 
predvidenih vplivov in trendov podnebnih 
sprememb;

Or. de

Obrazložitev

Veliko študij je pokazalo, da prihodnje spremembe uporabe zemljišča zelo malo vplivajo na 
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pojav velikih poplav. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 117
Člen 4, odstavek 2, točka (e)

(e) presojo verjetnosti poplav v prihodnosti 
na podlagi hidroloških podatkov, vrst poplav 
ter predvidenih vplivov podnebnih 
sprememb in trendov uporabe zemljišč;

(e) oceno verjetnosti poplav v prihodnosti na 
podlagi hidroloških podatkov, vrst poplav ter 
predvidenih vplivov in trendov gradnje;

Or. de

Obrazložitev

V predhodni oceni tveganja poplav je treba upoštevati prihodnji razvoj gradnje na območju: 
druge prihodnje spremembe uporabe zemljišča zelo malo vplivajo na pojav velikih poplav. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 118
Člen 4, odstavek 2, točka (f)

(f) napoved ocenjenih posledic poplav v 
prihodnosti za zdravje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost, ki upošteva 
dolgoročni razvoj, vključno s podnebnimi 
spremembami.

(f) napoved ocenjenih posledic poplav v 
prihodnosti za zdravje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost, ki upošteva 
dolgoročni razvoj.

Or. de

Obrazložitev

Napovedovanje ocenjenih posledic prihodnjih poplav na zdravje, okolje in gospodarstvo bi 
glede na podnebne spremembe vključevalo zasnovo primerov različnih okoljskih sredstev. 
Glede na zdajšnje stanje podatkov, zlasti na ravni porečij, bi bile take napovedi špekulativne 
in ne bi prinesle zanesljivih rezultatov.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Elisabeth Jeggle in Lutz Goepel

Predlog spremembe 119
Člen 4, odstavek 2, točka (f)
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(f) napoved ocenjenih posledic poplav v 
prihodnosti za zdravje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost, ki upošteva 
dolgoročni razvoj, vključno s podnebnimi 
spremembami.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Ker so lahko ocenjene posledice zaradi verjetnih podnebnih sprememb le špekulativne, se ne 
morejo uporabiti kot podlaga za zelo dolgoročne načrte ravnanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 120
Člen 4, odstavek 2, točka (f a) (novo)

(fa) ukrepe za obvladovanje tveganja 
poplav, zlasti tiste, povezane z gradnjo 
infrastruktur, je treba zanesljivo in 
pregledno oceniti z gospodarskega in 
okoljskega vidika, da se zagotovi njihova 
dolgoročna učinkovitost za državljane in 
podjetja, ob upoštevanju načela povračila 
stroškov, vključno z okoljskimi stroški in 
stroški virov.

Or. en

Obrazložitev

Na območjih, izpostavljenih poplavam, mora razvoj novih človeških dejavnosti kriti stroške 
ukrepov za obvladovanje tveganja. To lahko povzroči, da državljani in podjetja na območjih, 
izpostavljenih poplavam, sprejemajo varstvene ukrepe za zmanjšanje škode. O stroških 
obnove in o tem, kdo jih bo kril, je treba odločiti na nacionalni ravni.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 121
Člen 4, odstavek 2, točka (f a) (novo)

(fa) možnost preverjanja napredovanja 
poplavnega vala z načrtovanim 
preusmerjanjem poplav, da se zmanjšajo 
posledice poplav, tj. zaščitijo gosto 
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naseljena območja, kulturni spomeniki, 
ekosistemi, gospodarski objekti in 
infrastruktura.

Or. pl

Obrazložitev

Eden od namenov obvladovanja poplav je omejiti posledice poplav. Poznavanje pokrajine ter 
lokacije hidravličnih zmogljivosti, vključno s protipoplavnimi nasipi, in gosto naseljenih 
območij, kulturnih spomenikov, ekosistemov, gospodarskih objektov in infrastrukture 
omogoča sprejetje odločitve, da se porušijo protipoplavni zidovi in usmeri poplavni val na 
nenaseljena območja (znano kot „preusmeritev poplave“), da se zmanjšajo obseg in posledice 
poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 122
Člen 4, odstavek 2, točka (f a) (novo)

(fa) da se prav tako lahko obvladovanje 
tveganja poplav prilagodi posebni naravi 
sredozemske regije, lahko predhodna ocena 
tveganja poplav za to regijo vključuje 
analizo „menjavanja poplav in suše“, da se 
upoštevajo posledice, ki nastanejo, ko 
obdobje preobilja vode (poplava) zamenjajo 
obdobja sezonskega, letnega ali daljšega 
pomanjkanja vode (suša).

Or. es

Obrazložitev

Obrazložitveni memorandum in cilji Direktive veljajo za reke Severne in Srednje Evrope, 
vendar je treba pozornost nameniti tudi resnim poplavam na območju sredozemskih povodij, 
ki jih, paradoksno in za razliko od ostale Evrope, prizadenejo tudi daljša obdobja suše.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 123
Člen 4, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice lahko zaprosijo za 
odstopanja od člena 4(2) in členov 5, 6, 7, 8 
in 9, ki temeljijo na tem členu, za povodja, 
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ki so v celoti na njihovem ozemlju, če lahko 
dokažejo, da prebivalcem ozemlja, 
gospodarskim dejavnostim in okolju 
zagotavljajo varstvo, ki ustreza varstvu iz 
teh členov.  

Or. nl

Obrazložitev

V skladu z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 124
Člen 5

1. Na podlagi presoje iz člena 4 se vsako 
povodje, porečje ali del obale, ki spada v 
vodno območje, umesti v eno od naslednjih 
kategorij:

1. Na podlagi ocene iz člena 4 se vsako 
območje, ki spada v vodno območje, umesti 
v eno od naslednjih kategorij:

a) povodja, porečja ali deli obale, za katere
se ugotovi, da jih ne ogroža nobeno možno 
večje tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to ne pojavi, ali so 
morebitne posledice za zdravje ljudi, okolje 
ali ekonomsko dejavnost sprejemljivo 
majhne;

a) območja, za katera se ugotovi, da jih ne 
ogroža nobeno možno večje tveganje poplav 
ali obstaja razumna verjetnost, da se to ne 
pojavi, ali so morebitne posledice za zdravje 
ljudi, okolje ali ekonomsko dejavnost 
sprejemljivo majhne;

b) povodja, porečja ali deli obale, za katere
se sklene, da jih ogroža možno večje 
tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to pojavi.

b) območja, za katera se sklene, da jih 
ogroža možno večje tveganje poplav ali 
obstaja razumna verjetnost, da se to pojavi.

2. Umeščanje mednarodnih povodij ali 
porečij ali delov obale, ki so del 
mednarodnega vodnega območja, v 
kategoriji iz odstavka 1 usklajujejo zadevne 
države članice.

2. Umeščanje območja, ki je del 
mednarodnega vodnega območja, v 
kategoriji iz odstavka 1 usklajujejo zadevne 
države članice.

Or. nl

Obrazložitev

Znotraj povodja so lahko nekatera območja s tveganjem poplav in območja, kjer je tveganje 
poplav zanemarljivo. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 125
Člen 5, odstavek 1

1. Na podlagi presoje iz člena 4 se vsako 
povodje, porečje ali del obale, ki spada v 
vodno območje, umesti v eno od naslednjih 
kategorij:

1. Na podlagi ocene iz člena 4 se vsako 
povodje, ki spada v vodno območje, umesti 
v eno od naslednjih kategorij:

(a) povodja, porečja ali deli obale, za katere
se ugotovi, da jih ne ogroža nobeno možno 
večje tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to ne pojavi, ali so 
morebitne posledice za zdravje ljudi, okolje 
ali ekonomsko dejavnost sprejemljivo 
majhne;

(a) povodja, za katera se ugotovi, da jih ne 
ogroža nobeno možno večje tveganje poplav 
ali obstaja razumna verjetnost, da se to ne 
pojavi, ali so morebitne posledice za zdravje 
ljudi, okolje ali ekonomsko dejavnost 
sprejemljivo majhne;

b) povodja, porečja ali deli obale, za katere
se sklene, da jih ogroža možno večje 
tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to pojavi.

b) povodja, za katera se sklene, da jih 
ogroža možno večje tveganje poplav ali 
obstaja razumna verjetnost, da se to pojavi.

Or. de

Obrazložitev

Predlog Direktive krši načelo subsidiarnosti. Na podlagi tega načela je treba predpise EU 
omejiti na čezmejna povodja, ki jih je treba urediti. Zaščita obale se precej razlikuje od 
zaščite pred poplavami celinskih voda. Pri zaščiti obale ocena tveganja ne temelji na 
verjetnosti ponovnega pojava poplave v določenem številu let, ampak na določitvi ravni vode 
na podlagi meritev, o katerih se med seboj dogovorijo obalne države in jih redno preverjajo. 
Direktiva se zato ne more uporabljati za zaščito obale. Zato je treba izraza „porečja“ in „deli 
obale“ črtati. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 126
Člen 5, odstavek 1

1. Na podlagi presoje iz člena 4 se vsako 
povodje, porečje ali del obale, ki spada v 
vodno območje, umesti v eno od naslednjih 
kategorij:

1. Na podlagi ocene iz člena 4 se vsako 
povodje in vsak del obale, ki ni povezan z 
vodnim območjem, umesti v eno od 
naslednjih območij:

(a) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se ugotovi, da jih ne ogroža nobeno možno 
večje tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to ne pojavi, ali so 

(a) povodje, porečje ali obalna območja, za 
katera se ugotovi, da jih ne ogroža nobeno 
možno večje tveganje poplav ali obstaja 
razumna verjetnost, da se to ne pojavi, ali so 
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morebitne posledice za zdravje ljudi, okolje 
ali ekonomsko dejavnost sprejemljivo 
majhne;

morebitne posledice za zdravje ljudi, okolje 
ali ekonomsko dejavnost sprejemljivo 
majhne;

b) povodja, porečja ali deli obale, za katere
se sklene, da jih ogroža možno večje 
tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to pojavi.

b) povodje, porečje ali obalna območja, za 
katera se sklene, da jih ogroža možno večje 
tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to pojavi.

Or. de

Obrazložitev

Uvedba izraza „območja“ želi razjasniti besedilo. Po začetni oceni celotnega povodja je 
treba pripraviti karte iz člena 7 le za tista porečja, kjer tveganje resnično obstaja, npr. zaradi 
stanovanjskih naselij. Nesmiselno je pripraviti karte za obsežna povodja ali porečja, kjer 
tveganja ni. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 127
Člen 5, odstavek 1, točka (a)

(a) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se ugotovi, da jih ne ogroža nobeno možno 
večje tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to ne pojavi, ali so 
morebitne posledice za zdravje ljudi, okolje 
ali ekonomsko dejavnost sprejemljivo 
majhne;

a) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se ugotovi, da jih ne ogroža nobeno možno 
večje tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to ne pojavi, ali so 
morebitne posledice za zdravje ljudi, okolje 
ali ekonomsko dejavnost sprejemljivo 
majhne, ob upoštevanju predvidene 
uporabe zemljišča ali spremembe podnebja;

Or. en

Obrazložitev

Območja, za katera se načrtujejo spremembe glede uporabe zemljišč ali se pričakujejo 
predvidljive spremembe glede količine in vzorcev dežja zaradi spremembe podnebja, je treba 
natančneje oceniti, da se zagotovi dovolj informacij za načrtovanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 128
Člen 5, odstavek 1, točka (a)
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a) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se ugotovi, da jih ne ogroža nobeno možno 
večje tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to ne pojavi, ali so 
morebitne posledice za zdravje ljudi, okolje 
ali ekonomsko dejavnost sprejemljivo 
majhne;

a) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se ugotovi, da jih ne ogroža nobeno možno 
večje tveganje poplav ali se lahko pojavi, ob 
upoštevanju predvidene uporabe zemljišč 
ali spremembe podnebja;

Or. en

Obrazložitev

Zdajšnje dvoumno besedilo ne zagotavlja skupnega pristopa celotne EU za izbiro povodij, za 
katera je treba pripraviti karte poplavnih območij in načrte za obvladovanje tveganja poplav.
Območja, za katera se načrtujejo spremembe glede uporabe zemljišč (to so nova naselja, 
prehod z ekstenzivnega kmetijstva na intenzivno) ali se pričakujejo predvidljive spremembe 
glede količine in vzorcev dežja zaradi spremembe podnebja, je treba natančneje oceniti, da se 
zagotovi dovolj informacij za načrtovanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 129
Člen 5, odstavek 1, točka (a)

a) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se ugotovi, da jih ne ogroža nobeno možno 
večje tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to ne pojavi, ali so 
morebitne posledice za zdravje ljudi, okolje 
ali ekonomsko dejavnost sprejemljivo 
majhne;

a) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se ugotovi, da jih ne ogroža nobeno možno 
večje tveganje poplav ali se lahko pojavi, ob 
upoštevanju predvidene uporabe zemljišč 
ali spremembe podnebja;

Or. en

Obrazložitev

Zdajšnje dvoumno besedilo ne zagotavlja skupnega pristopa celotne EU za izbiro povodij, za 
katera je treba pripraviti karte poplavnih območij in načrte za obvladovanje tveganja poplav. 
Območja, za katera se načrtujejo spremembe glede uporabe zemljišč (to so nova naselja, 
prehod z ekstenzivnega kmetijstva na intenzivno) ali se pričakujejo predvidljive spremembe 
glede količine in vzorcev dežja zaradi spremembe podnebja, je treba natančneje oceniti, da se 
zagotovi dovolj informacij za načrtovanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 130
Člen 5, odstavek 1, točka (a)
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a) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se ugotovi, da jih ne ogroža nobeno možno 
večje tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to ne pojavi, ali so 
morebitne posledice za zdravje ljudi, okolje 
ali ekonomsko dejavnost sprejemljivo 
majhne;

a) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se ugotovi, da jih ne ogroža nobeno možno 
večje tveganje poplav ali so morebitne 
posledice za zdravje ljudi, okolje ali 
ekonomsko dejavnost sprejemljivo majhne;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 131
Člen 5, odstavek 1, točka (b)

b) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se sklene, da jih ogroža možno večje 
tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to pojavi.

b) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se sklene, da jih ogroža možno večje 
tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to pojavi, ob upoštevanju 
predvidene uporabe zemljišč ali sprememb 
podnebja;

Or. en

Obrazložitev

Območja, za katera se načrtujejo spremembe glede uporabe zemljišč ali se pričakujejo 
predvidljive spremembe glede količine in vzorcev dežja zaradi spremembe podnebja, je treba 
natančneje oceniti, da se zagotovi dovolj informacij za načrtovanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 132
Člen 5, odstavek 1, točka (b)

b) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se sklene, da jih ogroža možno večje 
tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to pojavi.

b) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se ugotovi, da jih ogroža možno večje 
tveganje poplav ali se to lahko pojavi, ob 
upoštevanju predvidene uporabe zemljišč 
ali sprememb podnebja;

Or. en
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Obrazložitev

Zdajšnje dvoumno besedilo ne zagotavlja skupnega pristopa celotne EU za izbiro povodij, za 
katera je treba pripraviti karte poplavnih območij in načrte za obvladovanje tveganja poplav. 
Območja, za katera se načrtujejo spremembe glede uporabe zemljišč (to so nova naselja, 
prehod z ekstenzivnega kmetijstva na intenzivno) ali se pričakujejo predvidljive spremembe 
glede količine in vzorcev dežja zaradi spremembe podnebja, je treba natančneje oceniti, da se 
zagotovi dovolj informacij za načrtovanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 133
Člen 5, odstavek 1, točka (b)

b) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se sklene, da jih ogroža možno večje 
tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to pojavi.

b) povodja, porečja ali deli obale, za katere 
se ugotovi, da jih ogroža možno večje 
tveganje poplav ali se to lahko pojavi, ob 
upoštevanju predvidene uporabe zemljišč 
ali spremembe podnebja;

Or. en

Obrazložitev

Zdajšnje dvoumno besedilo ne zagotavlja skupnega pristopa celotne EU za izbiro povodij, za 
katera je treba pripraviti karte poplavnih območij in načrte za obvladovanje tveganja poplav. 
Območja, za katera se načrtujejo spremembe glede uporabe zemljišč (to so nova naselja, 
prehod z ekstenzivnega kmetijstva na intenzivno) ali se pričakujejo predvidljive spremembe 
glede količine in vzorcev dežja zaradi spremembe podnebja, je treba natančneje oceniti, da se 
zagotovi dovolj informacij za načrtovanje.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten in Jules Maaten

Predlog spremembe 134
Člen 5, odstavek 1 a (novo)

1a. Države članice lahko, kjer je to 
ustrezno, vključijo dele obale v oceno 
povodij in porečij.

Or. en

Obrazložitev

Po analogiji z Direktivo 2000/60/ES morajo imeti države članice možnost, da združijo oceno 
tveganja obalnih poplav in oceno tveganja rečnih poplav.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 135
Člen 5, odstavek 2 

2. Umeščanje mednarodnih povodij ali 
porečij ali delov obale, ki so del 
mednarodnega vodnega območja, v 
kategoriji iz odstavka 1 usklajujejo zadevne 
države članice.

2. Umeščanje čezmejnih povodij ali porečij 
ali delov obale, ki so del mednarodnega 
vodnega območja, v kategoriji iz odstavka 1 
usklajujejo zadevne države članice.

Or. de

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 5(1). 

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 136
Člen 6, odstavek 1 a (novo)

1a. Da se vključi obdobje prek iztekom 
roka, medtem ko države članice 
zaključujejo predhodne ocene, Komisija 
objavi preventivne ukrepe in spodbuja
izmenjavo izkušenj v zvezi s 
preprečevanjem poplav in njihovim 
obvladovanjem za zagotavljanje, da se je 
mogoče čim prej izogniti nadaljnjim 
incidentom in nesrečam.

Or. es

Obrazložitev

Glede na raznoliko naravo različnih regij EU in takojšnjo potrebo, da se bolj izpostavljenim 
območjem zagotovi orodja za preprečevanje in obvladovanje, mora Komisija pospešiti in 
spodbujati izmenjavo dobrih praks, ker bi bilo to nedvomno zelo koristno v obdobju pred 
zaključkom predhodnih načrtov.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Elisabeth Jeggle in Lutz Goepel

Predlog spremembe 137
Člen 6, odstavek 2

2. Države članice pregledajo in posodobijo 
presojo iz odstavka 1, če je to potrebno,
najpozneje leta 2018 in potem vsakih šest
let. 

2. Države članice pregledajo in posodobijo 
oceno iz odstavka 1, če je to potrebno, 
najpozneje leta 2018 in potem vsakih 10 let. 

Or. de

Obrazložitev

Priprava in ocena kart poplavnih območij in načrtov obvladovanja sta zelo dragi. 
Preverjanje sprejetih ukrepov mora biti zato v skladu z obdobjem ponovitve iz člena 7(2) za 
poplave z zelo veliko verjetnostjo. Takšno podaljšanje roka za preverjanje je ustrezno tudi 
glede na sorazmernost. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 138
Člen 5, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

Države članice za namen tega člena 
zagotovijo prenos ustreznih podatkov 
znotraj povodij, ki segajo v več držav.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 139
Člen 7, odstavek 1

1. Države članice na ravni vodnega območja 
pripravijo karte poplav in okvirne karte 
škode zaradi poplav, v nadaljnjem besedilu
„karte poplavnih območij“, za povodja,
porečja in dele obale, določene na podlagi 
člena 5(1)(b).

1. Države članice na ravni vodnega območja 
pripravijo karte poplavno ogroženih 
območij za povodja, določena na podlagi 
člena 5(1)(b). Karte poplavnih območij se 
pripravijo tudi za območja, kjer je velika 
možnost škode.

Or. de
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Obrazložitev

Razlikovati je treba med kartami poplavno ogroženih območij in kartami poplavnih območij, 
pri čemer so karte poplavnih območij omejene na območja, kjer je možnost škode velika.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 140
Člen 7, odstavek 1

1. Države članice na ravni vodnega območja 
pripravijo karte poplav in okvirne karte 
škode zaradi poplav, v nadaljnjem besedilu
„karte poplavnih območij“, za povodja,
porečja in dele obale, določene na podlagi 
člena 5(1)(b).

1. Države članice na ravni vodnega območja 
pripravijo karte poplavno ogroženih 
območij za povodja, določena na podlagi 
člena 5(1)(b). Karte poplavnih območij se 
pripravijo tudi za območja, kjer je velika 
možnost škode.

Or. de

Obrazložitev

Predlog Direktive krši načelo subsidiarnosti. Na podlagi tega načela je treba predpise EU 
omejiti na čezmejna povodja, ki jih je treba urediti. Zaščita obale se precej razlikuje od 
zaščite pred poplavami celinskih voda. Pri zaščiti obale ocena tveganja ne temelji na 
verjetnosti ponovnega pojava poplave v določenem številu let, ampak na določitvi ravni vode 
na podlagi meritev, o katerih se med seboj dogovorijo obalne države in jih redno preverjajo. 
Direktiva se zato ne more uporabljati za zaščito obale. Zato je treba izraza „porečja“ in „deli 
obale“ črtati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 141
Člen 7, odstavek 1

1. Države članice na ravni vodnega 
območja pripravijo karte poplav in okvirne 
karte škode zaradi poplav, v nadaljnjem 
besedilu „karte poplavnih območij“, za
povodja, porečja in dele obale, določene na 
podlagi člena 5(1)(b).

1. Države članice v najprimernejšem obsegu
pripravijo karte poplav in okvirne karte 
škode zaradi poplav, v nadaljnjem besedilu 
„karte poplavnih območij“, za povodje, 
porečje in obalna območja iz člena 5(1)(b).

Or. de
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Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 5(1).  

Predlog spremembe, ki ga vlagata Elisabeth Jeggle in Lutz Goepel

Predlog spremembe 142
Člen 7, odstavek 1

1. Države članice na ravni vodnega območja 
pripravijo karte poplav in okvirne karte 
škode zaradi poplav, v nadaljnjem besedilu 
„karte poplavnih območij“, za povodja, 
porečja in dele obale, določene na podlagi 
člena 5(1)(b).

1. Države članice na ravni vodnega območja, 
ki ne spada v celoti na njihovo ozemlje,
pripravijo karte poplav in okvirne karte 
škode zaradi poplav, v nadaljnjem besedilu 
„karte poplavnih območij“, za povodja, 
porečja in dele obale, določene na podlagi 
člena 5(1)(b).

Or. de

Obrazložitev

Za vodna območja, ki v celoti spadajo na ozemlje države članice, morajo države članice same 
predhodno oceniti tveganje poplav v skladu z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Elisabeth Jeggle in Lutz Goepel

Predlog spremembe 143
Člen 7, odstavek 1

1. Države članice na ravni vodnega območja 
pripravijo karte poplav in okvirne karte 
škode zaradi poplav, v nadaljnjem besedilu 
„karte poplavnih območij“, za povodja, 
porečja in dele obale, določene na podlagi 
člena 5(1)(b).

1. Države članice na ravni vodnega območja 
pripravijo karte poplav in okvirne karte 
škode zaradi poplav, v nadaljnjem besedilu 
„karte poplavnih območij“, za povodja, 
porečja in dele obale, določene na podlagi 
člena 5(1)(b). Obstoječe karte poplavnih 
območij se štejejo za „karte poplavnih 
območij“ v smislu tega člena in izpolnjujejo 
obveznost poročanja iz člena 17.

Or. de

Obrazložitev

Da ne nastanejo dodatni stroški priprave kart poplavnih območij iz te direktive, je treba 
uporabiti obstoječe karte poplavnih območij.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 144
Člen 7, odstavek 1

1. Države članice na ravni vodnega območja 
pripravijo karte poplav in okvirne karte 
škode zaradi poplav, v nadaljnjem besedilu 
„karte poplavnih območij“, za povodja, 
porečja in dele obale, določene na podlagi 
člena 5(1)(b).

1. Države članice na ravni vodnega območja 
pripravijo karte poplav in okvirne karte 
škode zaradi poplav, v nadaljnjem besedilu 
„karte poplavnih območij“, za povodja, 
porečja in dele obale, določene na podlagi 
člena 5(1)(b), in karte poplavnih območij 
uporabljajo za postopno odpravo 
neposrednega ali posrednega 
subvencioniranja, katerega učinek je 
povečevanje tveganja poplav.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagata Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten in Jules Maaten

Predlog spremembe 145
Člen 7, odstavek 2

2. Karte poplav zajemajo geografska 
območja, ki so lahko poplavljena po 
naslednjih predvidenih potekih:

2. Karte poplav zajemajo geografska 
območja, ki so lahko poplavljena po 
naslednjih predvidenih potekih:

a) velika verjetnost poplav (verjetno obdobje 
ponovitve enkrat na 10 let);

a) velika verjetnost poplav;

b) srednja verjetnost poplav (verjetno 
obdobje ponovitve enkrat na 100 let);

b) srednja verjetnost poplav;

c) majhna verjetnost poplav (izredni 
dogodki).

c) majhna verjetnost poplav (izredni 
dogodki).

Za vsak predviden potek iz prvega 
pododstavka so prikazani naslednji elementi:

Za vsak predviden potek iz prvega 
pododstavka so, kjer je potrebno, prikazani 
naslednji elementi:

a) predvidene globine vode; a) predvidene globine vode;
b) hitrost toka, kjer je potrebno; b) hitrost toka;

c) območja, kjer sta možni erozija bregov in 
odlaganje naplavin.

c) območja, kjer sta možni erozija bregov in 
odlaganje naplavin.

Or. en
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Obrazložitev

Državam članicam mora biti prepuščeno, da opredelijo, kaj je zanje velika, srednja ali 
majhna verjetnost. Običajno je že, da se lahko opredelitve teh verjetnosti razlikujejo celo v 
državi članici zaradi razlik v tveganju, povezanem s poplavljanjem različnih območij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 146
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 1, točka (a)

(a) velika verjetnost poplav (verjetno 
obdobje ponovitve enkrat na 10 let);

črtano

Or. de

Obrazložitev

Poplave z obdobjem ponovitve na 10 let so zelo redko pomembne za ocene tveganja. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 147
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 1, točka (a)

(a) velika verjetnost poplav (verjetno 
obdobje ponovitve enkrat na 10 let);

(a) poplave z verjetnim obdobjem ponovitve 
enkrat na 10–30 let;

Or. de

Obrazložitev

V večini držav članic kartiranje poplav z obdobjem ponovitve na 10 let, ki je v praksi na 
splošno manj pomembno, ni potrebno. Državam članicam je zato treba dovoliti presojo, 
kakšno obdobje preiskave ali verjetno obdobje ponovitve bodo uporabile kot podlago za karte 
poplav z veliko verjetnostjo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 148
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2, uvodni del

Za vsak predviden potek iz prvega 
pododstavka so prikazani naslednji elementi:

Za predviden potek iz točke (b) prvega 
pododstavka so prikazani naslednji elementi:
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Or. de

Obrazložitev

Podatki, kot so predvidene globine vode in hitrost toka, so pomembni le za poplave, ki se 
pojavijo vsakih 100 let. Za „izredne“ dogodke (poplave, ki se pojavijo vsakih 1 000 let) teh 
podatkov v praksi ni treba zares izračunati in bi bili popolnoma špekulativni. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 149
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2, točka (a a) (novo)

(aa) trajanje nesreče, sinoptični podatki 
(položaj območij zračnega pritiska, 
predviden obseg in jakost padavin);

Or. pl

Obrazložitev

Razen kart poplavnih območij in načrtov za obvladovanje tveganja poplav so vremenske 
napovedi pomembne za zagotavljanje, da se v zvezi s poplavami sprejmejo ustrezni ukrepi. 
Pomembno je vedeti, kje, koliko in kako dolgo dežuje, zlasti med nalivi, ki so glavni vzrok 
poplav v Evropi.

Sinoptične informacije o nenadni otoplitvi ob koncu zime v nižje ležečih delih Evrope so lahko 
pomembno opozorilo, da države članice v tistem delu Evrope sprejmejo ukrepe za zmanjšanje 
posledic poplav.
Napovedi hitro premikajočih se vremenskih front so bistvene informacije za države članice, ki 
so lahko izpostavljene vplivom ciklonov in neviht. Omogočajo jim, da sprejmejo preventivne 
ukrepe proti obalnim poplavam, zlasti na nižje ležečih območjih (npr. na Nizozemskem).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 150
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2, točka (c)

(c) območja, kjer sta možni erozija bregov in 
odlaganje naplavin.

(c) območja, kjer so možne erozija rečnih 
teras in pobočij rečnih dolin ter erozija 
bregov in odlaganje naplavin.

Or. pl

Obrazložitev

Prejšnja različica se je sklicevala le na škodo obalnih območij, medtem ko večina poplav v 
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Evropi prizadene rečne doline. Med poplavo se poškodujejo vsi deli doline – struga, rečne 
terase in pobočja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Anja Weisgerber

Predlog spremembe 151
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2, točka (c)

(c) območja, kjer sta možni erozija bregov in 
odlaganje naplavin.

(c) kjer je potrebno, območja, kjer sta možni 
erozija bregov in odlaganje naplavin.

Or. de

Obrazložitev

Zlasti v Alpah so ob vsaki reki območja, na katerih sta mogoči erozija bregov in odlaganje. Ni 
primerno, da se tukaj naštejejo vsa ta območja. Te pojave je treba podrobno kartirati le tam, 
kjer so nevarni. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 152
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2, točka (c)

(c) območja, kjer sta možni erozija bregov 
in odlaganje naplavin.

(c) območja, kjer so možne morfološke 
spremembe, kot sta erozija bregov ali
odlaganje naplavin.

Or. es

Obrazložitev

Morfološke spremembe, ki bi lahko vplivale na obvladovanje poplav, niso omejene na erozijo 
in odlaganje naplavin (drugi primeri so še usadi, pogrezanje, nenadna neravnost tal zaradi 
potresnega gibanja itd.).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 153
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2, točka (c a) (novo)

ca) območja, ki lahko delujejo kot korita za 
zadrževanje vode ali kot varnostni pasovi ob 
poplavah. 
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Or. nl

Obrazložitev

Območja, ki lahko imajo pomembno nalogo kot korita za zadrževanje vode ali kot varnostni 
pasovi, se lahko razvijejo in tako izgubijo to nalogo. Pomembno je, da se takšna območja 
vključijo v načrte za obvladovanje tveganja poplav, ki jih je treba pripraviti v skladu s to 
direktivo. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 154
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) strma območja, ki jih lahko 
prizadenejo poplave z veliko hitrostjo toka 
in veliko količino naplavin.

Or. es

Obrazložitev

Upoštevati je treba tudi poplave v nekaterih sredozemskih regijah, ki jih večinoma povzročajo 
kratki, močni nalivi, katerih posledice so zaradi strmih pobočij še hujše.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 155
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) dejavniki, ki lahko povzročijo poplave, 
in so lahko prisotni na območju, 
označenem na karti poplavnih območij.

Or. es

Obrazložitev

Za oceno in obvladovanje poplav je treba opredeliti in analizirati dejavnike ter vse njihove 
posledice. Razen tega, da so navedeni v načrtih obvladovanja, jih je treba prikazati tudi na 
kartah poplavnih območij.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 156
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) poplavne ravnice in druga naravna 
območja, ki lahko zdaj in v prihodnosti 
delujejo kot varnostno območje za 
zadrževanje vode.

Or. en

Obrazložitev

Nerazvita območja, ki so lahko naravno poplavljena (npr. poplavne ravnice) in so pomembna 
za zadrževanje vode, se lahko usmerijo v razvoj, če niso upoštevana v kartah poplavnih 
območij in načrtih obvladovanja poplav. Tako bi izgubila ali zmanjšala svojo pomembno 
vlogo zmanjševanja tveganja poplav in novo premoženje, ki bi se ga v to vložilo, bi bilo 
izpostavljeno tveganju. Zato je pomembno, da se za ta območja uporablja določba o 
„neposlabšanju“, da se tveganje ne povečuje. Zato je treba ta območja in naloge, ki jih 
opravljajo, vključiti v ustrezne karte poplavnih območij in načrte obvladovanja, ki jih je treba 
pripraviti v skladu s to direktivo, ali jih v njih upoštevati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 157
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) poplavne površine in druga naravna 
območja, ki lahko zdaj in v prihodnosti 
delujejo kot varnostno območje za 
zadrževanje vode.

Or. en

Obrazložitev

Poplavne ravnice so pomembne za zadrževanje vode in se lahko usmerijo v razvoj, če niso 
upoštevane v kartah poplavnih območij. Pomembno je, da se za ta območja uporablja 
določba o „neposlabšanju“, da se tveganje ne povečuje, zato jih je treba navesti v ustreznih 
kartah in načrtih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 158
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2, točka (c a) (novo)
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(ca) poplavne površine in druga naravna 
območja, ki lahko zdaj in v prihodnosti 
delujejo kot varnostno območje za 
zadrževanje vode.

Or. en

Obrazložitev

Nerazvita območja, ki so lahko naravno poplavljena (npr. poplavne ravnice) in so pomembna 
za zadrževanje vode, se lahko usmerijo v razvoj, če niso upoštevana v kartah poplavnih 
območij in načrtih obvladovanja poplav. Tako bi izgubila ali zmanjšala svojo pomembno 
vlogo zmanjševanja tveganja poplav in novo premoženje, ki bi se ga v to vložilo, bi bilo 
izpostavljeno tveganju. Zato je pomembno, da se za ta območja uporablja določba o 
„neposlabšanju“, da se tveganje ne povečuje. Zato je treba ta območja in naloge, ki jih 
opravljajo, vključiti v ustrezne karte poplavnih območij in načrte obvladovanja, ki jih je treba 
pripraviti v skladu s to direktivo, ali jih v njih upoštevati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 159
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2, točka (c b) (novo)

(cb) sredstva, ki so na voljo za obvladovanje 
stopenj tveganja v skladu s tremi 
predvidenimi poteki iz točk (a), (b) in (c) 
prvega pododstavka.

Or. es

Obrazložitev

Sredstva, ki so na voljo (ekipe civilne zaščite, zdravstvene enote, ki delujejo na območju, itd.) 
za odpravljanje posledic poplav v skladu z različnimi stopnjami tveganja, je treba podrobno 
opredeliti ne le v načrtih za obvladovanje tveganja, ampak tudi na kartah poplavnih območij.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 160
Člen 7, odstavek 3

3. Okvirne karte škode zaradi poplav kažejo 
možno škodo, povezano s poplavami iz 
predvidenih potekov iz odstavka 2 in 
izraženo glede na:

3. Karte poplavnih območij kažejo možno
tveganje, povezano s poplavami iz 
predvidenih potekov iz točk (b) in (c)
odstavka 2 ob upoštevanju:
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(a) število možnih prizadetih prebivalcev; (a) števila možnih prizadetih prebivalcev;

(b) možno ekonomsko škodo na območju; (b) možne gospodarske škode na območju.
(c) možno škodo za okolje.

Or. de

Obrazložitev

Stroški priprave kart poplavnih območij za tri različne predvidene poteke ob upoštevanju vseh 
značilnosti iz členov 2 in 4 bi bili znatni in nepotrebni pri povodjih, kjer je možnost škode 
majhna. Za kartiranje možne škode za okolje so potrebne zahtevne metode izračunavanja in 
modeli, ki se lahko pripravijo za celotno območje le ob ogromnih stroških, ki bi bili precej 
nesorazmerni s pridobljenim znanjem. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 161
Člen 7, odstavek 3

3. Okvirne karte škode zaradi poplav kažejo 
možno škodo, povezano s poplavami iz 
predvidenih potekov iz odstavka 2 in 
izraženo glede na:

3. Okvirne karte škode zaradi poplav kažejo 
možne škodljive posledice, povezane s 
poplavami iz predvidenih potekov iz 
odstavka 2 in izraženo glede na:

a) število možnih prizadetih prebivalcev; a) število možnih prizadetih prebivalcev;

b) možno ekonomsko škodo na območju; b) možno gospodarsko škodo na območju;
c) možno škodo za okolje. c) tehnične obrate iz Priloge I k Direktivi 

Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja1 ter zajete v Direktivi Sveta 
96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o 
obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v 
katere so vključene nevarne snovi2, ki 
lahko povzročijo naključno onesnaženje v 
primeru poplav, in zaščitena območja iz 
člena 6 Direktive 2000/60/ES.
___________
1 UL L 257, 10.10.1996, str. 26. Direktiva, kakor je 
bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 
št. 166/2006 (UL L 33, 4.2.2006, str. 1).
2 UL L 10, 14.1.1997, str. 13. Direktiva, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Direktivo 2003/105/ES (UL 
L 345, 31.12.2003, str. 97).

Or. en



PE 371.879v02-00 60/107 AM\610916SL.doc

SL

Obrazložitev

Karte poplav morajo prikazovati obrate, ki lahko nenamerno povzročijo onesnaženost okolja 
zaradi poplav. Obrati z možnim tveganjem se določajo v skladu s klasifikacijami iz zgoraj 
navedenih Direktive Seveso II in Direktive IPPC. Na kartah poplav je treba prikazati tudi 
zaščitena območja, opredeljena v Okvirni direktivi o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vasco Graça Moura

Predlog spremembe 162
Člen 7, odstavek 3, točka (b)

(b) možno ekonomsko škodo na območju; (b) možno škodo za gospodarske dejavnosti
na območju;

Or. pt

Obrazložitev

To, da se izmeri škoda v gospodarskem smislu, bi bilo preveč pričakovati. Odprava tega 
koraka bi olajšala pripravo „kart poplavnih območij“. Opis gospodarskih dejavnosti, ki bi 
lahko bile prizadete, bi moral zadostovati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 163
Člen 7, odstavek 3, točka (b)

(b) možno ekonomsko škodo na območju; (b) možno gospodarsko škodo na območju, 
razčlenjeno po sektorju dejavnosti;

Or. es

Obrazložitev

Tudi če stopnja verjetnosti ustreza predvidenemu poteku (a), (b) ali (c), poplave zagotovo ne 
bodo enako učinkovale na kmetovanje, industrijske obrate ali storitveno infrastrukturo 
(električno energijo, komunikacijske kanale, telefonske pogovore). Koristno bi bilo, če bi 
navedbe, ki jih je treba od začetka vključiti v karte poplavnih območij, omogočale, da se 
možna škoda razčleni glede na sektorje, ki delujejo na ogroženih območjih.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten in Jules Maaten

Predlog spremembe 164
Člen 7, odstavek 3, točki (b) in (c)

b) možno ekonomsko škodo na območju; b) gospodarske dejavnosti, ki so lahko 
prizadete na območju;

c) možno škodo za okolje. c) možne negativne vplive na okolje.

Or. en

Obrazložitev

Učinke poplav je zelo težko ali celo nemogoče izraziti v finančnem smislu. Zato se je besedi 
„škoda“ bolje izogniti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 165
Člen 7, odstavek 3, točka (c)

(c) možno škodo za okolje. (c) možno škodo za okolje in tveganje za 
zdravje ljudi.

Or. es

Obrazložitev

Če je verjetno, da bodo poplave povzročile posebne okoljske probleme, kot je onesnaženje 
vode, ker so nekateri obrati na območju, je treba to tveganje kartirati od začetka.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Elisabeth Jeggle in Lutz Goepel

Predlog spremembe 166
Člen 7, odstavek 3, točka (c)

(c) možno škodo za okolje. črtano

Or. de

Obrazložitev

Za kartiranje možne škode za okolje so potrebne zahtevne metode izračunavanja in modeli, ki 
se lahko pripravijo za celotno območje le ob ogromnih stroških, ki bi bili precej nesorazmerni 
s pridobljenim znanjem.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 167
Člen 7, odstavek 3, točka (c)

c) možno škodo za okolje. c) možno škodo za okolje, vključno z 
območji, ki so določena za zaščitena 
območja v skladu s členom 6 Direktive 
2000/60/ES, ob upoštevanju lokacij 
točkovnih ali razpršenih virov onesnaženja 
in povezanega tveganja za vodne ali 
kopenske ekosisteme v primeru poplav.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 168
Člen 7, odstavek 3, točka (c a) (novo)

(ca) določitev nevarnih območij, kjer se 
lahko pojavijo zelo močne poplave in 
poplave z naplavinami.

Or. en

Obrazložitev

Določitev zelo močnih poplav in poplav z naplavinami je nujna. Takšne vrste poplav so zelo 
nevarne za ljudi in blago ter jih je treba analizirati ne le s hidravličnega, ampak tudi z 
geomorfološkega vidika.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 169
Člen 7, odstavek 3 a (novo)

3a. Države članice določijo posebne točke, 
na katerih je tveganje poplav večje. Te 
informacije je treba upoštevati pri 
načrtovanju rabe zemljišč.

Or. es
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Obrazložitev

Vedno so posebne točke izpostavljene večjemu tveganju. Informacije v zvezi s tem je treba 
uporabiti za boljše načrtovanje rabe zemljišč za kmetijski, industrijski in urbani razvoj ter 
infrastrukturo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 170
Člen 7, odstavek 3 a (novo)

3a. Glede na posebne značilnosti svojih 
regij lahko države članice v karte poplavnih 
območij vključijo posebne določbe, če 
menijo, da je to ustrezno.

Or. es

Obrazložitev

Direktiva določa nekatera osnovna pravila, ki se morajo upoštevati. Vseeno je lahko za 
posamezne države članice zelo koristno, da določijo posebne ukrepe za območja s posebnimi 
značilnostmi.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Elisabeth Jeggle in Lutz Goepel

Predlog spremembe 171
Člen 8, odstavek 2

2. Karte se pregledajo in, če je potrebno, 
posodobijo najpozneje do 22. decembra 
2019 in potem vsakih šest let.

2. Karte se pregledajo in, če je potrebno, 
posodobijo najpozneje do 22. decembra 
2019 in potem vsakih 10 let.

Or. de

Obrazložitev

Priprava in ocena kart poplavnih območij in načrtov obvladovanja sta zelo dragi. 
Preverjanje sprejetih ukrepov mora biti zato v skladu z obdobjem ponovitve iz člena 7(2) za 
poplave z zelo veliko verjetnostjo. Takšno podaljšanje roka za preverjanje je ustrezno tudi 
glede na sorazmernost.
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Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten in Jules Maaten

Predlog spremembe 172
Člen 9, odstavek 1

1. Države članice pripravijo in izvajajo
načrte za obvladovanje tveganja poplav na 
ravni vodnega območja za povodja, porečja 
in dele obale, določene na podlagi odstavka 
1 točke (b) člena 5 v skladu z odstavkoma 2 
in 3 tega člena.

1. Države članice vzpostavijo načrte za 
obvladovanje tveganja poplav na ravni 
vodnega območja za povodja, porečja in 
obalo, ali njihove dele, določene na podlagi 
odstavka 1 točke (b) člena 5 v skladu z 
odstavkoma 2 in 3 tega člena. Kjer je 
potrebno, se deli obale lahko vključijo v 
načrte povodja ali porečja, ali, kjer ti niso 
povezani z vodnim območjem, se 
obravnavajo ločeno.

Or. en

Obrazložitev

Izvajanje osnovnih investicijskih programov in politike prostorskega načrtovanja ne sme biti 
vključeno v zakonodajo EU. Če bo izvajanje teh načrtov in programov vključeno v pravne 
obveznosti EU, je verjetno, da bi države pripravile neambiciozne načrte zaradi strahu pred 
postopki za ugotavljanje kršitev, če jim ne bi uspelo uresničiti načrta, ki vključuje bolj 
ambiciozne ukrepe. 

Namesto tega se je učinkoviteje osredotočati na preglednost postopka izvajanja; v ta namen 
morajo načrti:

1. navesti cilje obvladovanja tveganja poplav; 
2. našteti ukrepe; 
3. navesti način, na katerega se bo spremljal napredek.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 173
Člen 9, odstavek 1

1. Države članice pripravijo in izvajajo 
načrte za obvladovanje tveganja poplav na 
ravni vodnega območja za povodja, porečja 
in dele obale, določene na podlagi odstavka 
1 točke (b) člena 5 v skladu z odstavkoma 2 
in 3 tega člena.

1. Države članice pripravijo in izvajajo 
načrte za obvladovanje tveganja poplav na 
ravni vodnega območja za povodja, 
določena na podlagi odstavka 1 točke (b) 
člena 5 v skladu z odstavkoma 2 in 3 tega 
člena.

Or. de
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Obrazložitev

Predlog Direktive krši načelo subsidiarnosti. Na podlagi tega načela je treba predpise EU 
omejiti na čezmejna povodja, ki jih je treba urediti. Zaščita obale se precej razlikuje od 
zaščite pred poplavami celinskih voda. Pri zaščiti obale ocena tveganja ne temelji na 
verjetnosti ponovnega pojava poplave v določenem številu let, ampak na določitvi ravni vode 
na podlagi meritev, o katerih se med seboj dogovorijo obalne države in jih redno preverjajo. 
Direktiva se zato ne more uporabljati za zaščito obale. Zato je treba izraza „porečja“ in „deli 
obale“ črtati.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Elisabeth Jeggle in Lutz Goepel

Predlog spremembe 174
Člen 9, odstavek 1

1. Države članice pripravijo in izvajajo 
načrte za obvladovanje tveganja poplav na 
ravni vodnega območja za povodja, porečja 
in dele obale, določene na podlagi odstavka 
1 točke (b) člena 5 v skladu z odstavkoma 2 
in 3 tega člena.

1. Države članice pripravijo in izvajajo 
načrte za obvladovanje tveganja poplav na 
ravni vodnega območja, ki ni v celoti na 
njihovem ozemlju, za povodja, porečja in 
dele obale, določene na podlagi odstavka 1 
točke (b) člena 5 v skladu z odstavkoma 2 
in 3 tega člena.

Or. de

Obrazložitev

Za vodna območja, ki v celoti spadajo na ozemlje države članice, morajo države članice same 
predhodno oceniti tveganje poplav v skladu z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Elisabeth Jeggle in Lutz Goepel

Predlog spremembe 175
Člen 9, odstavek 1

1. Države članice pripravijo in izvajajo 
načrte za obvladovanje tveganja poplav na 
ravni vodnega območja za povodja, porečja 
in dele obale, določene na podlagi odstavka 
1 točke (b) člena 5 v skladu z odstavkoma 2 
in 3 tega člena.

1. Države članice pripravijo in izvajajo 
načrte za obvladovanje tveganja poplav na 
ravni vodnega območja za povodja, porečja 
in dele obale, določene na podlagi odstavka 
1 točke (b) člena 5 v skladu z odstavkoma 2 
in 3 tega člena. Obstoječi načrti za 
obvladovanje tveganja poplav se štejejo za 
načrte v smislu tega člena in izpolnjujejo 
obveznost poročanja v skladu s členom 17.

Or. de
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Obrazložitev

Da ne nastanejo dodatni stroški priprave načrtov za obvladovanje tveganja poplav iz te 
direktive, je treba uporabiti obstoječe načrte za obvladovanje tveganja poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 176
Člen 9, odstavek 1 

1. Države članice pripravijo in izvajajo
načrte za obvladovanje tveganja poplav na 
ravni vodnega območja za povodja, porečja 
in dele obale, določene na podlagi odstavka 
1 točke (b) člena 5 v skladu z odstavkoma 2 
in 3 tega člena.

1. Države članice sprejmejo načrte za 
obvladovanje tveganja poplav na ravni 
vodnega območja za povodja, porečja in 
dele obale, določene na podlagi 
člena 5(1)(b) v skladu z odstavkoma 2 in 3 
tega člena ter v skladu s cilji iz členov 1 in 4 
Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 177
Člen 9, odstavek 1

1. Države članice pripravijo in izvajajo 
načrte za obvladovanje tveganja poplav na 
ravni vodnega območja za povodja, porečja 
in dele obale, določene na podlagi odstavka 
1 točke (b) člena 5 v skladu z odstavkoma 2 
in 3 tega člena.

1. Države članice pripravijo in izvajajo 
načrte za obvladovanje tveganja poplav na 
ravni vodnega območja za povodja, porečja,
dele obale in mestna območja, določene na 
podlagi odstavka 1 točke (b) člena 5 v 
skladu z odstavkoma 2 in 3 tega člena.

Or. pl

Obrazložitev

Uvodna izjava 8 predloga se sklicuje na poplave v mestih, zato je treba tudi mestna območja 
vključiti v operativni del Direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 178
Člen 9, odstavek 2
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2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in 
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost ter ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave.

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje, mestno območje ali del 
obale, s poudarkom na zmanjševanju 
verjetnosti poplav in možnih posledic poplav 
za zdravje ljudi, okolje in ekonomsko 
dejavnost ter ob upoštevanju zadevnih 
vidikov: upravljanje voda, upravljanje tal, 
prostorsko načrtovanje, uporaba zemljišč in 
ohranjanje narave.

Or. pl

Obrazložitev

Uvodna izjava 8 predloga se sklicuje na poplave v mestih, zato je treba tudi mestna območja 
vključiti v operativni del Direktive.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 179
Člen 9, odstavek 2

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in 
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost ter ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave.

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in 
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost ter ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave. Človekovo uporabo poplavnih 
ravnic je treba prilagoditi opredeljenemu 
tveganju poplav. 

Or. en

Obrazložitev

Poplave so naravni pojav. Poplave ogrožajo le človeške dejavnosti ali rabe, ki se izvajajo na 
poplavnih ravnicah. Zato mora zmanjšanje možnih posledic poplav vključevati tudi 
prilagoditev teh človeških dejavnosti obstoječemu tveganju poplav.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 180
Člen 9, odstavek 2

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in 
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost ter ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave.

2. Države članice v tesni povezavi z 
lokalnimi in regionalnimi organi določijo 
ustrezne ravni preprečevanja tveganja in
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in 
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost ter ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten in Jules Maaten

Predlog spremembe 181
Člen 9, odstavek 2

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in 
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost ter ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave.

2. Države članice določijo cilje 
obvladovanja tveganja poplav, ki so posebej 
določeni za vsako povodje, porečje ali del 
obale ali dele le-teh ter ob upoštevanju 
zadevnih vidikov: upravljanje voda, 
upravljanje tal, prostorsko načrtovanje, 
uporaba zemljišč in ohranjanje narave.

Or. en

Obrazložitev

Posledica predloga spremembe k členu 1 istih avtorjev. Stavek „s poudarkom … ekonomsko 
dejavnost“ se lahko črta, ker podvaja opredelitev tveganja poplav iz člena 2.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Thomas Ulmer

Predlog spremembe 182
Člen 9, odstavek 2

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in 
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost ter ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave.

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, s poudarkom na zmanjševanju 
verjetnosti poplav in možnih posledic poplav 
za zdravje ljudi, okolje in ekonomsko 
dejavnost ter ob upoštevanju zadevnih 
vidikov: upravljanje voda, upravljanje tal, 
prostorsko načrtovanje, uporaba zemljišč in 
ohranjanje narave.

Or. de

Obrazložitev

Predlog Direktive krši načelo subsidiarnosti. Na podlagi tega načela je treba predpise EU 
omejiti na čezmejna povodja, ki jih je treba urediti. Zaščita obale se precej razlikuje od 
zaščite pred poplavami celinskih voda. Pri zaščiti obale ocena tveganja ne temelji na 
verjetnosti ponovnega pojava poplave v določenem številu let, ampak na določitvi ravni vode 
na podlagi meritev, o katerih se med seboj dogovorijo obalne države in jih redno preverjajo. 
Direktiva se zato ne more uporabljati za zaščito obale. Zato je treba izraza „porečja“ in „deli 
obale“ črtati.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 183
Člen 9, odstavek 2

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost ter ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave.

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju možnih posledic poplav za 
zdravje ljudi, okolje in ekonomsko 
dejavnost, po možnosti z uporabo 
nestrukturnih pobud, ter na zmanjševanju 
verjetnosti poplav. Ti ukrepi morajo 
upoštevati zadevne vidike: upravljanje voda, 
upravljanje tal, prostorsko načrtovanje, 
uporaba zemljišč in ohranjanje narave.

Or. en
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Obrazložitev

Poplave so naravni pojav rečne dinamike, ki imajo pomembno vlogo. Zato je nujno opozoriti 
na pomembnost uporabe nestrukturnih ukrepov. To pomeni, da se lahko tveganje poplav 
zmanjša z zmanjšanjem občutljivosti. Le če se ti ukrepi izkažejo za nezadostne, mora 
zmanjševanje verjetnosti poplav vključevati strukturne ukrepe.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 184
Člen 9, odstavek 2

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in 
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost ter ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave.

2. Države članice v tesni povezavi z 
lokalnimi in regionalnimi organi določijo 
ustrezne ravni varstva, ki so posebej 
določene za vsako povodje, porečje ali del 
obale, s poudarkom na zmanjševanju 
verjetnosti poplav in možnih posledic poplav 
za zdravje ljudi, okolje in ekonomsko 
dejavnost ter ob upoštevanju zadevnih 
vidikov: upravljanje voda, upravljanje tal, 
prostorsko načrtovanje, uporaba zemljišč in 
ohranjanje narave.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog zagotavlja čim večjo mogočo udeležbo lokalnih organov, ki se običajno bolj 
zavedajo potreb upravljanja povodij.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Linda McAvan

Predlog spremembe 185
Člen 9, odstavek 2

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in 
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost ter ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave.

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in 
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje, premoženje in ekonomsko dejavnost 
ter ob upoštevanju zadevnih vidikov: 
upravljanje voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave.
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Or. en

Obrazložitev

Varstvo premoženja je ključni element obvladovanja poplav in ga je treba tu navesti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Ambroise Guellec

Predlog spremembe 186
Člen 9, odstavek 2

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in 
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost ter ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave.

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
obvladovanja tveganja poplav, ki so posebej 
določene za vsako povodje, porečje ali del 
obale, s poudarkom na zmanjševanju 
verjetnosti poplav in možnih posledic poplav 
za zdravje ljudi, okolje in ekonomsko 
dejavnost ter ob upoštevanju zadevnih 
vidikov: upravljanje voda, upravljanje tal, 
prostorsko načrtovanje, uporaba zemljišč in 
ohranjanje narave.

Or. fr

Obrazložitev

Izraz „varstvo“ je preozek, medtem ko „obvladovanje tveganja poplav“ vključuje 
preprečevanje, varstvo in pripravljenost, kot je določeno v členu 9(3).

Predlog spremembe, ki ga vlaga María del Pilar Ayuso González

Predlog spremembe 187
Člen 9, odstavek 2

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost ter ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave.

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju ocenjene škode za zdravje 
ljudi, okolje in ekonomsko dejavnost ter, 
kjer je to mogoče, verjetnosti poplav. 
Zadevne ukrepe je treba izvajati ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave.
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Or. es

Obrazložitev

Včasih ni mogoče zmanjšati verjetnosti poplav. Realneje bi bilo, da države članice 
osredotočijo svoje prizadevanje na zmanjšanje škode, ki jo povzročijo poplave.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Gyula Hegyi in Péter Olajos

Predlog spremembe 188
Člen 9, odstavek 2

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in 
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost ter ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave.

2. Države članice določijo ustrezne ravni 
varstva, ki so posebej določene za vsako 
povodje, porečje ali del obale, s poudarkom 
na zmanjševanju verjetnosti poplav in 
možnih posledic poplav za zdravje ljudi, 
okolje in ekonomsko dejavnost ter ob 
upoštevanju zadevnih vidikov: upravljanje 
voda, upravljanje tal, prostorsko 
načrtovanje, uporaba zemljišč in ohranjanje 
narave ter stroški in koristi. V primeru 
skupnih povodij, porečij ali delov obale 
države članice sodelujejo pri izvajanju 
navedenih obveznosti.

Or. en

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je zagotoviti, da se v primeru skupnih povodij države članice 
usklajujejo pri določanju ravni varstva. Ta zaščitni ukrep je zlasti pomemben za države ob 
spodnjem toku. Razen tega je treba številne pogoje, ki se upoštevajo v zgornjem primeru, 
razširiti na stroške in koristi ukrepov. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 189
Člen 9, odstavek 2 a (novo)

2a. Ker so za urbanistično načrtovanje 
odgovorne posamezne države članice ter 
njihovo vodstvo na regionalni in lokalni 
upravni ravni, morajo nacionalni organi v 
načrtih za preventivne ali korektivne 
ukrepe med drugimi cilji zagotoviti 
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ustrezno urbano upravljanje in prostorsko 
načrtovanje tveganih območij, določitev 
posebnih ciljev o okoljskem vključevanju 
rek v mestna središča, izvajanje programov 
za regeneracijo vodnih in gozdnih virov, 
ohranjanje rečnih strug ali dvigovanje 
javne ozaveščenosti.

Or. es

Obrazložitev

Zaradi številnih primerov poplav v mestnih središčih je treba vključiti zgornji odstavek.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 190
Člen 9, odstavek 3

3. Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
vključujejo ukrepe, katerih cilj je doseči 
ravni varstva, določene v skladu z 
odstavkom 2.

3. Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
vključujejo ukrepe, katerih cilj je doseči 
ravni preprečevanja tveganja in varstva, 
določene v skladu z odstavkom 2, ter 
časovni razpored za njihovo izvajanje. 

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
obravnava vse faze cikla obvladovanja 
tveganja poplav s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti ter ob 
upoštevanju značilnosti posameznega 
povodja ali porečja.

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
obravnava vse faze cikla obvladovanja 
tveganja poplav s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti, 
vključno z napovedovanjem poplav in 
sistemi zgodnjega obveščanja, ter ob 
upoštevanju značilnosti posameznega 
povodja ali porečja.

Načrti vključujejo oceno okoljske in 
gospodarske učinkovitosti tehničnih 
ukrepov za varstvo pred poplavami ter 
oceno naravnega potenciala zadrževanja 
vode obstoječih poplavnih ravnic ali tistih, 
ki bodo ponovno vzpostavljene. Načrti 
spodbujajo ustrezno rabo zemljišč ter 
kmetijskih in gospodarskih praks na 
območju povodja.
Ukrepi za obvladovanje tveganja poplav 
lahko vključujejo ukrepe za povračilo 
stroškov, tako da gospodarske dejavnosti na 
območjih, izpostavljenih poplavam, krijejo 
stroške obrambe pred poplavami in storitev 
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v nevarnosti ter okoljske stroške in stroške 
virov in lahko določijo obveznosti za ljudi, 
ki živijo na območjih, izpostavljenih 
poplavam, da po svojih najboljših močeh 
izvajajo previdnostne ukrepe za zmanjšanje 
škode.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 191
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 1

3. Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
vključujejo ukrepe, katerih cilj je doseči 
ravni varstva, določene v skladu z 
odstavkom 2.

3. Načrti za obvladovanje tveganja poplav se 
izvajajo na podlagi celostnega pristopa, ob 
upoštevanju takih drugih instrumentov, 
zakonodaje ali programov, ki bi lahko bili 
koristni. Načrti vključujejo ukrepe, katerih 
cilj je doseči ravni varstva, določene v 
skladu z odstavkom 2.

Or. es

Obrazložitev

Celotna direktiva in zlasti ureditve za izvajanje načrtov za obvladovanje tveganja morajo 
temeljiti na celostnem obvladovanju tveganja, katerega namen je uskladiti cilje, metode in 
tehnike, ki so podlaga različnim instrumentom Skupnosti in nacionalnim instrumentom. Eden 
od načinov za uresničitev tega je uporaba podatkov, zbranih s sistemom INSPIRE ali GEO 
(satelitska skupina za opazovanje Zemlje).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 192
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 1

3. Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
vključujejo ukrepe, katerih cilj je doseči 
ravni varstva, določene v skladu z 
odstavkom 2.

3. Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
vključujejo ukrepe, ki zajemajo naravne 
postopke, kot je ohranjanje in/ali obnova 
poplavnih ravnic, da se reke, če je mogoče, 
vrnejo na svoje območje, in spodbujanje 
ustrezne uporabe zemljišča ter kmetijskih 
in gospodarskih praks na območju povodja.
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Or. en

Obrazložitev

Nerazvita območja, ki so lahko poplavljena (npr. poplavne ravnice), so pomembna za 
zadrževanje vode in jih je treba upoštevati v načrtih za obvladovanje tveganja poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Predlog spremembe 193
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 1

3. Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
vključujejo ukrepe, katerih cilj je doseči 
ravni varstva, določene v skladu z 
odstavkom 2.

3. Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
vključujejo ukrepe, katerih cilj je doseči cilje 
obvladovanja tveganja poplav, določene v 
skladu z odstavkom 2, ter načine in sredstva 
za spremljanje izvajanja teh ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 9(1) istih avtorjev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frederika Brepoels

Predlog spremembe 194
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 1

3. Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
vključujejo ukrepe, katerih cilj je doseči 
ravni varstva, določene v skladu z 
odstavkom 2.

3. Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
vključujejo ukrepe, katerih cilj je doseči cilje 
obvladovanja tveganja poplav, določene v 
skladu z odstavkom 2, ter načine in sredstva 
za spremljanje napredka teh ukrepov. 
Načeloma morajo biti ukrepi za 
obvladovanje tveganja poplav stroškovno 
učinkoviti in omejeni na tiste z družbeno 
sprejemljivimi stroški.

Or. en

Obrazložitev

V to direktivo je treba vključiti načeli stroškovne učinkovitosti in ukrepov z družbeno 
sprejemljivimi stroški. Ti načeli sta dokaz za vse države članice, ko obravnavajo nacionalne 
težave v zvezi s tveganjem poplav, vendar se vedno ne uporabljata za čezmejne težave v zvezi 
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s tveganjem poplav. Prvo načelo stroškovne učinkovitosti lahko najdemo tudi v Direktivi 
2000/60/EC. Ti načeli skupaj oblikujeta podlago za uporabo in razvoj družbenih analiz 
stroškov in koristi. Dejstvo, da sta navedeni kot načeli in ne kot obveznost, zagotavlja možnost 
izvzetja, ko je potrebno ali za ukrepe z neustreznimi učinki.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 195
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 1

3. Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
vključujejo ukrepe, katerih cilj je doseči 
ravni varstva, določene v skladu z 
odstavkom 2.

3. Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
vključujejo ukrepe, ki:

a) zajemajo naravne postopke, kot je 
ohranjanje in/ali obnova poplavnih ravnic, 
da se reke, če je mogoče, vrnejo na svoje 
območje, in spodbujanje ustrezne uporabe 
zemljišča ter kmetijskih in gospodarskih 
praks na območju povodja;
b) zagotavljajo uspešno ekološko in 
finančno obvladovanje tveganja poplav, ob 
upoštevanju povračila stroškov za storitve 
obvladovanja poprav s strani uporabnikov, 
vključno z okoljskimi stroški;
c) prispevajo k obvladovanju poplav v višje 
ali nižje ležečih regijah ali vsaj ne vplivajo 
na tveganje poplav tako, da imajo višje ali 
nižje ležeče regije nesorazmerne stroške pri 
doseganju ustrezne stopnje preprečevanja 
tveganja in varstva;
d) upoštevajo učinkovitost obstoječe 
infrastrukture, zgrajene za obrambo pred 
poplavami, vključno z gospodarsko in 
okoljsko učinkovitostjo.

Or. en

Obrazložitev

a) Nerazvita območja, ki so lahko naravno poplavljena (npr. poplavne ravnice) in so 
pomembna za zadrževanje vode, se lahko usmerijo v razvoj, če niso upoštevana v kartah 
poplavnih območij in načrtih obvladovanja poplav. Tako bi izgubila ali zmanjšala svojo 
pomembno vlogo zmanjševanja tveganja poplav in novo premoženje, ki bi se v to vložilo, bi 
bilo izpostavljeno tveganju. Zato je pomembno, da se za ta območja uporablja določba o 
„neposlabšanju“, da se tveganje ne povečuje. Zato je treba ta območja in naloge, ki jih 
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opravljajo, vključiti v ustrezne karte poplavnih območij in načrte obvladovanja, ki jih je treba 
pripraviti v skladu s to direktivo, ali jih v njih upoštevati.

b)–c) Ukrepi za obvladovanje tveganja poplav so pomembna storitev za državljane in podjetja 
ter stroške teh ukrepov je treba povrniti, da se zagotovijo dolgoročne družbene koristi. Na 
območjih, izpostavljenih poplavam, mora razvoj novih človeških dejavnosti kriti stroške teh 
ukrepov ter tudi okoljske stroške in stroške virov ob zgornjem in spodnjem toku. O stopnji 
povrnitve stroškov in o tem, kdo krije te stroške, se odloči na nacionalni ravni in odločitev 
mora biti pregledna.

d) Tradicionalnim strategijam za obvladovanje poplav, ki večinoma temeljijo na 
strojegradnji, večinoma ni uspelo zagotoviti dolgoročne varnosti, ki so jo obljubljale, in 
negativno vplivajo na vodno okolje. Njihovo učinkovitost je treba podrobno oceniti, da se 
lahko tveganje poplav ustrezno obvladuje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 196
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 2

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
obravnava vse faze cikla obvladovanja 
tveganja poplav s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti ter ob 
upoštevanju značilnosti posameznega 
povodja ali porečja.

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
obravnava vse faze cikla obvladovanja 
tveganja poplav s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti, 
ukrepih v primeru nesreče in ukrepih za 
obnovo ter ob upoštevanju značilnosti 
posameznega povodja ali porečja.

Or. en

Obrazložitev

Načrt za obvladovanje tveganja poplav obravnava tudi ukrepe v primeru nesreče (= izvajanje 
ustreznih ukrepov v primeru nesreče in usklajeni ukrepi civilne zaščite v primeru poplav) in 
obnovo (= pomoč pri čimprejšnji vrnitvi v običajno stanje, ublažitev socialnih in 
gospodarskih vplivov na ljudi, lastnino in okolje).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 197
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 2

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
obravnava vse faze cikla obvladovanja 
tveganja poplav s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti ter ob 

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
obravnava vse faze cikla obvladovanja 
tveganja poplav s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti ter ob 
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upoštevanju značilnosti posameznega 
povodja ali porečja.

upoštevanju značilnosti posameznega 
povodja ali porečja. Načrt za obvladovanje 
tveganja poplav vključuje tudi oceno 
ukrepov v primeru nesreče in oceno 
obnove.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav načrti obvladovanja tveganja temeljijo na preprečevanju, varstvu in pripravljenosti, 
bi lahko natančna ocena ukrepov v primeru nesreče in ocena obnove pripomogli k povečanju 
ozaveščenosti o škodi zaradi pomanjkanja preventivnih ukrepov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vasco Graça Moura

Predlog spremembe 198
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 2

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
obravnava vse faze cikla obvladovanja 
tveganja poplav s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti ter ob 
upoštevanju značilnosti posameznega 
povodja ali porečja.

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
obravnava vse faze cikla obvladovanja 
tveganja poplav s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti, 
zmanjševanju posledic in reševanju ter ob 
upoštevanju značilnosti posameznega 
povodja ali porečja.

Or. pt

Obrazložitev

Že na začetku je treba zagotoviti zmanjševanje posledic in ukrepe reševanja, da se zagotovi 
uspeh načrta po poplavi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 199
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 2

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
obravnava vse faze cikla obvladovanja 
tveganja poplav s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti ter ob
upoštevanju značilnosti posameznega 
povodja ali porečja.

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
obravnava vse faze cikla obvladovanja 
tveganja poplav s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti, 
ukrepih v primeru nesreče in ukrepih za 
obnovo ter ob upoštevanju značilnosti 
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posameznega povodja ali porečja.

Or. en

Obrazložitev

Načrt za obvladovanje tveganja poplav obravnava tudi ukrepe v primeru nesreče (= izvajanje 
ustreznih ukrepov v primeru nesreče in usklajeni ukrepi civilne zaščite v primeru poplav) in 
obnovo (= pomoč pri čimprejšnji vrnitvi v običajno stanje, ublažitev socialnih in 
gospodarskih vplivov na ljudi, lastnino in okolje). Tudi sistem za obrambo pred poplavami ni 
vedno uspešen, zlasti ob upoštevanju nepredvidljivih posledic podnebnih sprememb. 
Pripravljenost na neuspeh je nujna, ukrepi v primeru nesreče in ukrepi za obnovo pa morajo 
biti vključeni v načrt obvladovanja tveganja poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 200
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 2

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
obravnava vse faze cikla obvladovanja 
tveganja poplav s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti ter ob 
upoštevanju značilnosti posameznega 
povodja ali porečja. 

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
obravnava vse faze cikla obvladovanja 
tveganja poplav s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti in 
ukrepu za zmanjševanje posledic poplav ter 
ob upoštevanju značilnosti posameznega 
povodja ali porečja.

Or. pl

Obrazložitev

Zmanjševanje posledic vseh naravnih nesreč, vključno s poplavami, je zajeto v dokumentu EU 
„Instrument za hitro ukrepanje in pripravljenost na velike nesreče“(KOM (2005) 0113 – C6-
0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006). Pomembno je omejevanje škode in vračanje 
okolja, gospodarstva in infrastrukture v stanje, kot je bilo pred poplavo.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 201
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 2

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
obravnava vse faze cikla obvladovanja 
tveganja poplav s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti ter ob 
upoštevanju značilnosti posameznega 

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
obravnava vse faze cikla obvladovanja 
tveganja poplav s poudarkom na 
preprečevanju, varstvu, pripravljenosti, 
ukrepih v primeru nesreče in ukrepih za 
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povodja ali porečja. obnovo ter ob upoštevanju značilnosti 
posameznega povodja ali porečja.

Or. en

Obrazložitev

Načrt za obvladovanje tveganja poplav obravnava tudi ukrepe v primeru nesreče (= izvajanje 
ustreznih ukrepov v primeru nesreče in usklajeni ukrepi civilne zaščite v primeru poplav) in 
obnovo (= pomoč pri čimprejšnji vrnitvi v običajno stanje, ublažitev socialnih in 
gospodarskih vplivov na ljudi, lastnino in okolje). Tudi sistem za obrambo pred poplavami ni 
vedno uspešen, zlasti ob upoštevanju nepredvidljivih posledic podnebnih sprememb. 
Pripravljenost na neuspeh je nujna, ukrepi v primeru nesreče in ukrepi za obnovo pa morajo 
biti vključeni v načrt obvladovanja tveganja poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 202
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 2 a (novo)

Države članice zagotovijo, da reka čim bolj 
ohranja svoj naravni tok. Če naravnega 
toka ni mogoče ohraniti, države članice 
zagotovijo, da so ob reki območja, ki 
nadomestijo izgubljena območja.

Or. nl

Obrazložitev

Predlog spremembe opredeljuje načelo nepreusmeritve.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 203
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 2 a (novo)

Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
dajejo prednost ukrepom, ki: 
a) vključujejo naravne postopke, kot je 
ohranjanje in/ali obnova poplavnih ravnic, 
da se reke, če je mogoče, vrnejo na svoje 
območje, in spodbujanje ustrezne uporabe 
zemljišča ter kmetijskih in gospodarskih 
praks na območju povodja; 
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b) prispevajo k obvladovanju poplav v višje 
ali nižje ležečih regijah ali vsaj ne vplivajo 
na tveganje poplav tako, da imajo višje ali 
nižje ležeče regije nesorazmerne stroške pri 
doseganju ustrezne stopnje preprečevanja 
tveganja in varstva;
c) upoštevajo učinkovitost obstoječe 
infrastrukture, zgrajene za obrambo pred 
poplavami, vključno z gospodarsko in 
okoljsko učinkovitostjo.

Or. en

Obrazložitev

Naloga zadrževanja vode, ki jo opravljajo nerazvita območja, kot so gozdovi, je pomembna za 
ublažitev tveganja poplav in jo je treba upoštevati pri razvijanju načrtov za obvladovanje 
tveganja poplav, zlasti ker so tradicionalne strategije za obvladovanje poplav, ki večinoma 
temeljijo na strojegradnji, pogosto neučinkovite in lahko povzročijo resne težave ob spodnjem 
toku reke.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 204
Člen 9, odstavek 3, pododstavek 2 a (novo)

Načrt za obvladovanje tveganja poplav 
vključuje ukrepe za preprečevanje 
nenamernega onesnaževanja iz tehničnih 
obratov, kot je določeno v Prilogi I k 
Direktivi Sveta 96/61/ES in zajeto v 
Direktivi Sveta 96/82/ES kot posledica 
poplavljanja.

Or. en

Obrazložitev

Ker poplave pogosto povzročijo nenamerno onesnaževanje okolja zaradi industrijskih, 
kmetijskih in drugih zmogljivosti na zadevnem območju, morajo načrti za obvladovanje 
tveganja poplav upoštevati verjetne vire onesnaženja. Obrati z možnim tveganjem se določajo 
v skladu s klasifikacijami iz zgoraj navedenih Direktive Seveso II in Direktive IPPC. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 205
Člen 9, odstavek 3 a (novo)

3a. Ukrepe za obvladovanje tveganja 
poplav, zlasti tiste, povezane z gradnjo 
infrastruktur, je treba zanesljivo in 
pregledno oceniti z gospodarskega in 
okoljskega vidika, da se zagotovi njihova 
dolgoročna učinkovitost za državljane in 
podjetja, ob upoštevanju načela povračila 
stroškov, vključno z okoljskimi stroški in 
stroški virov.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 206
Člen 9, odstavek 3 a (novo)

3a. Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
obravnavajo usklajevanje med različnimi 
upravnimi organi, pristojnimi za področja, 
kot so poplave (voda, prostorsko 
načrtovanje, razvoj mest in organi civilne 
zaščite).

Or. es

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti organizacijske načrte za usklajevanje med različnimi organi in zlasti 
med organi civilne zaščite.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vasco Graça Moura

Predlog spremembe 207
Člen 9, odstavek 4

4. Ukrepi za obvladovanje tveganja poplav, 
ki so sprejeti v eni državi članici, ne smejo 
povečati tveganja poplav v sosednjih 
državah.

črtano
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Or. pt

Obrazložitev

Ta odstavek bi bilo bolj smiselno vstaviti v člen, ki obravnava mednarodno urejene ukrepe za 
obvladovanje tveganja poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 208
Člen 9, odstavek 4

4. Ukrepi za obvladovanje tveganja poplav, 
ki so sprejeti v eni državi članici, ne smejo 
povečati tveganja poplav v sosednjih 
državah.

4. Ob upoštevanju načela solidarnosti je 
treba ukrepe v višje ali nižje ležečih 
območjih obravnavati, kjer je primerno, kot 
del načrtov za obvladovanje tveganja 
poplav. Ukrepi za obvladovanje tveganja 
poplav ali kateri koli ukrepi, ki so sprejeti v 
eni državi članici, ne smejo povečati 
tveganja poplav v sosednjih državah. 

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Frederika Brepoels

Predlog spremembe 209
Člen 9, odstavek 4

4. Ukrepi za obvladovanje tveganja poplav, 
ki so sprejeti v eni državi članici, ne smejo 
povečati tveganja poplav v sosednjih
državah.

4. Načeloma ukrepi za obvladovanje 
tveganja poplav, ki so sprejeti v eni državi 
članici, ne smejo povečati tveganja poplav 
niti v višje niti v nižje ležečih državah, ki 
imajo skupno povodje ali porečje.

Or. en

Obrazložitev

Člen je treba na novo oblikovati tako, da vključuje načelo, s katerim bi se izognili mogočim 
postopkom glede kršitev za zelo majhne in nepomembne negativne čezmejne učinke ter 
preprečili, da nadomestilo, o katerem so se dogovorile sosednje države za negativne čezmejne 
učinke zaradi nekaterih ukrepov, ne bi bilo mogoče. Obstajati mora splošno razumevanje o 
tem, kako bodo države članice, ki imajo skupna povodja, ocenile čezmejne učinke.
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Predlog spremembe, ki ga vlagata Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 210
Člen 9, odstavek 4 a (novo)

4a. Če imajo države članice (mednarodno 
dogovorjene) organizacijske načrte, ki so 
primerni za uresničevanje ciljev iz 
člena 9(1) in (2), jim v skladu z 
odstavkom IV Direktive ni treba pripraviti 
novih načrtov.

Or. de

Obrazložitev

Dogovorjeni akcijski načrti za obvladovanje, ki izpolnjujejo cilje iz Direktive, že veljajo za 
veliko mednarodnih voda. Ti obstoječi načrti morajo ostati nespremenjeni in jih je treba 
izključiti iz formalnih določb Direktive. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vittorio Prodi

Predlog spremembe 211
Člen 9, odstavek 4 a (novo)

4a. Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
zajemajo ukrepe, ki:
a) vključujejo naravne postopke, kot je 
ohranjanje in/ali obnova poplavnih ravnic, 
da se reke, če je mogoče, vrnejo na svoje 
območje, in spodbujanje ustrezne uporabe 
zemljišča ter kmetijskih in gospodarskih 
praks na območju povodja;
b) prispevajo k obvladovanju poplav v višje 
ali nižje ležečih regijah ali vsaj ne vplivajo 
na tveganje poplav tako, da imajo višje ali 
nižje ležeče regije nesorazmerne stroške pri 
doseganju ustrezne stopnje preprečevanja 
tveganja in varstva;
c) upoštevajo učinkovitost obstoječe 
infrastrukture, zgrajene za obrambo pred 
poplavami, vključno z gospodarsko in 
okoljsko učinkovitostjo.

Or. en
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Obrazložitev

Poudariti je treba pomembnost poplavnih ravnic in njihove naloge ter stroške ukrepov za 
obvladovanje tveganja poplav in infrastruktur.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 212
Člen 9, odstavek 4 a (novo)

4a. Če država članica želi bistveno 
spremeniti ukrepe za izvajanje ali časovni 
razpored, določen za izvajanje med rokom 
za preverjanje, predvidenim v členu 11(2), 
države članice sprejmejo ustrezen ukrep za 
zagotovitev usklajevanja z drugimi 
državami članicami v mednarodnem 
vodnem območju ter za obveščanje in 
sodelovanje javnosti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten in Jules Maaten

Predlog spremembe 213
Člen 10, odstavek 2

2. Države članice Komisiji predložijo 
vmesno poročilo, ki opisuje napredek pri 
izvajanju načrtovanih ukrepov, v treh letih 
od objave vsakega načrta za obvladovanje 
tveganja poplav ali njegove posodobitve.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To je zdaj vključeno v odstavek 3 člena 9. Glej tudi predlog spremembe k temu odstavku, ki ga 
vlagajo isti avtorji.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Elisabeth Jeggle in Lutz Goepel

Predlog spremembe 214
Člen 11, odstavek 2
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2. Načrt/načrti za obvladovanje tveganja 
poplav se pregleda/pregledajo in 
posodobi/posodobijo najpozneje leta 2021 in 
potem vsakih šest let.

2. Načrt/načrti za obvladovanje tveganja 
poplav se pregleda/pregledajo in 
posodobi/posodobijo najpozneje leta 2021 in 
potem vsakih deset let.

Or. de

Obrazložitev

Priprava in ocena kart poplavnih območij in načrtov obvladovanja sta zelo dragi. 
Preverjanje sprejetih ukrepov mora biti zato v skladu z obdobjem ponovitve iz člena 7(2) za 
poplave z zelo veliko verjetnostjo. Takšno podaljšanje roka za preverjanje je ustrezno tudi 
glede na sorazmernost.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Elisabeth Jeggle in Lutz Goepel

Predlog spremembe 215
Člen 12, odstavek 1

1. Države članice zagotovijo za vodna 
območja, ki so v celoti na njihovem 
ozemlju, izdelavo enega načrta za 
obvladovanje tveganja poplav.

črtano

Or. de

Obrazložitev

Države članice v skladu z načelom subsidiarnosti v tem primeru ohranjajo pristojnost, ker je 
povezan z vodnimi območji, ki so v celoti na nacionalnem ozemlju. 

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten in Jules Maaten

Predlog spremembe 216
Člen 12

Mednarodno sodelovanje
1. Države članice zagotovijo za vodna 
območja, ki so v celoti na njihovem 
ozemlju, izdelavo enega načrta za 
obvladovanje tveganja poplav.
2. Države članice v primeru mednarodnih 
vodnih območij, ki so v celoti na območju 
Skupnosti, zagotovijo usklajevanje, katerega 
cilj je izdelava enega mednarodnega načrta 

2. Države članice v primeru mednarodnih 
vodnih območij, ki so v celoti na območju 
Skupnosti, zagotovijo usklajevanje, katerega
cilj je izdelava enega mednarodnega načrta 
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za obvladovanje tveganja poplav. za obvladovanje tveganja poplav, ali več 
načrtov za obvladovanje tveganja poplav, 
usklajenih na ravni mednarodnega 
vodnega območja in na najprimernejši 
stopnji.

Kjer se tak načrt ne izdela, države članice 
izdelajo načrt za obvladovanje tveganja, ki 
zajema vsaj tiste dele mednarodnega 
vodnega območja, ki so na njihovem 
ozemlju.

Kjer se tak načrt ne izdela, države članice 
izdelajo načrt za obvladovanje tveganja, ki 
zajema vsaj tiste dele mednarodnega 
vodnega območja, ki so na njihovem 
ozemlju.

3. V primeru mednarodnega vodnega 
območja, ki se širi prek meja Skupnosti in 
kjer ni izdelan noben mednarodni načrt za 
obvladovanje tveganja poplav, ki vključuje 
katero koli zadevno tretjo državo, države 
članice izdelajo načrte za obvladovanje 
tveganja poplav, ki zajemajo vsaj tiste dele 
mednarodnega vodnega območja, ki so na 
ozemlju zadevnih držav članic.

3. V primeru mednarodnega vodnega 
območja, ki se širi prek meja Skupnosti, si 
države članice prizadevajo za izdelavo
enega mednarodnega načrta za 
obvladovanje tveganja poplav ali več 
načrtov za obvladovanje tveganja poplav, 
usklajenih na ravni mednarodnega 
vodnega območja in na najprimernejši 
stopnji; če to ni mogoče, države članice 
izdelajo načrte za obvladovanje tveganja 
poplav, ki zajemajo vsaj tiste dele 
mednarodnega vodnega območja, ki so na 
ozemlju zadevnih članic.

3a. Če država članica odkrije zadevo, ki 
vpliva na obvladovanje tveganja poplav 
svojih voda, in je zadevna država članica ne 
more rešiti sama, lahko to sporoči Komisiji 
in kateri koli drugi zadevni državi članici 
ter pripravi predloge za rešitev te zadeve.
Komisija se odzove na katero koli poročilo 
o predlogih držav članic v šestih mesecih.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora zagotoviti okvir za čezmejno sodelovanje. Tveganje poplav lahko najbolj 
učinkovito obravnavajo nacionalni in regionalni organi znotraj mednarodnih povodij. 
Dodana vrednost EU je v čezmejnem vidiku, zato mora ta direktiva obravnavati le takšna 
vprašanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Albert Jan Maat

Predlog spremembe 217
Člen 12, odstavek 2
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2. Države članice v primeru mednarodnih 
vodnih območij, ki so v celoti na območju 
Skupnosti, zagotovijo usklajevanje, katerega 
cilj je izdelava enega mednarodnega načrta
za obvladovanje tveganja poplav.

2. Države članice v primeru mednarodnih 
vodnih območij, ki so v celoti na območju 
Skupnosti, zagotovijo usklajevanje, katerega 
cilj je izdelava enega mednarodnega načrta
za obvladovanje tveganja poplav ali več.

Kjer se tak načrt ne izdela, države članice 
izdelajo načrt za obvladovanje tveganja, ki 
zajema vsaj tiste dele mednarodnega 
vodnega območja, ki so na njihovem 
ozemlju.

Kjer se taki načrti ne izdelajo, države 
članice izdelajo načrt za obvladovanje 
tveganja, ki zajema vsaj tiste dele 
mednarodnega vodnega območja, ki so na 
njihovem ozemlju.

Or. en

Obrazložitev

Pri usklajevanju načrtov za obvladovanje tveganja poplav morajo države članice svobodno 
izbirati med najučinkovitejšimi ukrepi. Zato mora biti mogoče izdelati več kot en načrt za 
obvladovanje tveganja poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 218
Člen 12, odstavek 2, pododstavek 1

2. Države članice v primeru mednarodnih 
vodnih območij, ki so v celoti na območju 
Skupnosti, zagotovijo usklajevanje, katerega 
cilj je izdelava enega mednarodnega načrta 
za obvladovanje tveganja poplav. 

2. Države članice v primeru mednarodnih 
vodnih območij, ki so v celoti na območju 
Skupnosti, zagotovijo usklajevanje, katerega 
cilj je izdelava enega skladnega 
mednarodnega načrta za obvladovanje 
tveganja poplav.

Or. pl

Obrazložitev

Za izdelavo celovitega mednarodnega načrta za obvladovanje tveganja poplav v primeru 
nesreče sta nujna usklajen in koheziven ukrep za izvajanje enotnih in usklajenih postopkov v 
zvezi s preprečevanjem, varstvom in pripravljenostjo ter ukrep za zmanjševanje posledic 
poplav. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 219
Člen 12, odstavek 2, pododstavek 2
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Kjer se tak načrt ne izdela, države članice 
izdelajo načrt za obvladovanje tveganja, ki 
zajema vsaj tiste dele mednarodnega 
vodnega območja, ki so na njihovem 
ozemlju.

Kjer se tak načrt ne izdela, države članice 
izdelajo načrt za obvladovanje tveganja, ki 
zajema vsaj tiste dele mednarodnega 
vodnega območja, ki so na njihovem 
ozemlju. Pri pripravi takih načrtov se 
posvetujejo z državami članicami, ki so del 
mednarodnega povodja, poročajo o 
stališčih zadevnih držav članic in 
upoštevajo vpliv njihovih načrtov na 
sosednje države članice. 

Or. nl

Obrazložitev

Države članice se morajo posvetovati, tudi če ni enotnega načrta. 

Predlog spremembe, ki ga vlagata Gyula Hegyi in Péter Olajos

Predlog spremembe 220
Člen 12, odstavek 2, pododstavek 2

Kjer se tak načrt ne izdela, države članice 
izdelajo načrt za obvladovanje tveganja, ki 
zajema vsaj tiste dele mednarodnega 
vodnega območja, ki so na njihovem 
ozemlju.

Kjer se tak načrt ne izdela, države članice 
izdelajo načrt za obvladovanje tveganja, ki 
zajema vsaj tiste dele mednarodnega 
vodnega območja, ki so na njihovem 
ozemlju, ob zagotavljanju usklajevanja 
strategije za obvladovanje tveganja poplav 
med državami članicami, ki imajo skupno 
mednarodno vodno območje.

Or. en

Obrazložitev

Tudi če med državami članicami ni mogoča izdelava enega enotnega načrta, morajo kljub 
temu uskladiti strategije za obvladovanje tveganja poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Gyula Hegyi in Péter Olajos

Predlog spremembe 221
Člen 12, odstavek 3

3. V primeru mednarodnega vodnega 
območja, ki se širi prek meja Skupnosti in 
kjer ni izdelan noben mednarodni načrt za 

3. V primeru mednarodnega vodnega 
območja, ki se širi prek meja Skupnosti in 
kjer ni izdelan noben mednarodni načrt za 
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obvladovanje tveganja poplav, ki vključuje 
katero koli zadevno tretjo državo, države 
članice izdelajo načrte za obvladovanje 
tveganja poplav, ki zajemajo vsaj tiste dele 
mednarodnega vodnega območja, ki so na 
ozemlju zadevnih držav članic.

obvladovanje tveganja poplav, ki vključuje 
katero koli zadevno tretjo državo, države 
članice izdelajo načrte za obvladovanje 
tveganja poplav, ki zajemajo vsaj tiste dele 
mednarodnega vodnega območja, ki so na 
ozemlju zadevnih držav članic v skladu z 
odstavkom 2.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, s sklicevanjem na odstavek 2 istega člena, da se države članice uskladijo 
glede izdelave enega načrta za svoje dele mednarodnega vodnega območja, tudi če na 
pogajanjih z državami nečlanicami ne dosežejo celovitega načrta za obvladovanje tveganja 
poplav.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Thomas Ulmer in Anja Weisgerber

Predlog spremembe 222
Člen 13, odstavek 1

1. Razvoj prvih kart poplavnih območij in 
njihovi nadaljnji pregledi iz člena 8 te 
direktive se bodo izvedli s tesnim 
usklajevanjem in, če je to potrebno, bodo 
vključeni v preglede iz člena 5(2) Direktive 
2000/60/ES.

1. Razvoj prvih kart poplavnih območij in 
njihovi nadaljnji pregledi iz člena 8 te 
direktive se bodo izvedli s tesnim 
usklajevanjem in, če je to potrebno, bodo, 
kjer je primerno, vključeni v preglede iz 
člena 5(2) Direktive 2000/60/ES.

Or. de

Obrazložitev

Cilj mora biti medsebojna izmenjava načrtov za namene obveščanja. Vsaka nadaljnja 
povezava bi lahko imela nasproten učinek. Oba postopka načrtovanja bi zaradi različnih 
ciljev in različnih položajev udeležencev in zainteresiranih strani le ovirala drug drugega. 
Nedvomno bi bilo koristno uporabiti sinergije, ki izhajajo iz obravnave načrtov upravljanja iz 
Okvirne direktive o vodah. Vseeno to pomeni le skupno podlago za poročanje. Zato je ta 
predlog spremembe najmanj, kar je potrebno. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 223
Člen 13, odstavek 1

1. Razvoj prvih kart poplavnih območij in 1. Razvoj prvih kart poplavnih območij in 
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njihovi nadaljnji pregledi iz člena 8 te 
direktive se bodo izvedli s tesnim 
usklajevanjem in, če je to potrebno, bodo 
vključeni v preglede iz člena 5(2) Direktive 
2000/60/ES.

njihovi nadaljnji pregledi iz člena 8 te 
direktive se bodo izvedli s tesnim 
usklajevanjem in bodo vključeni v preglede 
iz člena 5(2) Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Vzporednemu obvladovanju tveganja poplav in načrtovanju upravljanja povodij iz Okvirne 
direktive o vodah se je treba izogibati, da se zmanjšata birokracija in dvojno poročanje. To je 
bistven korak k „boljši ureditvi“.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Predlog spremembe 224
Člen 13, odstavka 1 in 2

1. Razvoj prvih kart poplavnih območij in 
njihovi nadaljnji pregledi iz člena 8 te 
direktive se bodo izvedli s tesnim
usklajevanjem in, če je to potrebno, bodo 
vključeni v preglede iz člena 5(2) Direktive 
2000/60/ES.

1. Razvoj prvih kart poplavnih območij in 
njihovi nadaljnji pregledi iz člena 8 te 
direktive se bodo izvedli z usklajevanjem in 
se lahko vključijo v preglede iz člena 5(2) 
Direktive 2000/60/ES.

2. Razvoj prvih načrtov za obvladovanje 
tveganja poplav in njihovi nadaljnji pregledi 
iz člena 10 te direktive se bodo izvedli s 
tesnim usklajevanjem in, če je to potrebno,
bodo vključeni v preglede načrtov 
upravljanja povodij iz člena 13(7) Direktive 
2000/60/ES.

2. Razvoj prvih načrtov za obvladovanje 
tveganja poplav in njihovi nadaljnji pregledi 
iz člena 10 te direktive se bodo izvedli z 
usklajevanjem in se lahko vključijo v 
preglede načrtov upravljanja povodij iz 
člena 13(7) Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Usklajevanje z Direktivo 2000/60/ES je treba vedno izvesti. Vključevanje mora biti vseeno 
možno. Države članice se lahko odločijo tudi za ločen načrt.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 225
Člen 13, odstavka 1 in 2
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1. Razvoj prvih kart poplavnih območij in 
njihovi nadaljnji pregledi iz člena 8 te 
direktive se bodo izvedli s tesnim 
usklajevanjem in, če je to potrebno, bodo 
vključeni v preglede iz člena 5(2) Direktive 
2000/60/ES.

1. Razvoj prvih kart poplavnih območij in 
njihovi nadaljnji pregledi iz člena 8 se bodo
od začetka veljavnosti te direktive izvajali s 
tesnim usklajevanjem in bodo vključeni v 
preglede iz člena 5(2) Direktive 2000/60/ES.

2. Razvoj prvih načrtov za obvladovanje 
tveganja poplav in njihovi nadaljnji pregledi 
iz člena 10 te direktive se bodo izvedli s 
tesnim usklajevanjem in, če je to potrebno,
bodo vključeni v preglede načrtov 
upravljanja povodij iz člena 13(7) Direktive 
2000/60/ES.

2. Razvoj prvih načrtov za obvladovanje 
tveganja poplav in njihovi nadaljnji pregledi 
iz člena 10 se bodo od začetka veljavnosti te 
direktive izvajali s tesnim usklajevanjem in 
bodo vključeni v preglede načrtov 
upravljanja povodij iz člena 13(7) Direktive 
2000/60/ES.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 226
Člen 13, odstavek 2

2. Razvoj prvih načrtov za obvladovanje 
tveganja poplav in njihovi nadaljnji pregledi 
iz člena 10 te direktive se bodo izvedli s 
tesnim usklajevanjem in, če je to potrebno,
bodo vključeni v preglede načrtov 
upravljanja povodij iz člena 13(7) Direktive 
2000/60/ES.

2. Razvoj prvih načrtov za obvladovanje 
tveganja poplav in njihovi nadaljnji pregledi 
iz člena 10 se bodo izvedli s tesnim 
usklajevanjem in bodo vključeni v preglede 
načrtov upravljanja povodij iz člena 13(7) 
Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Vzporednemu obvladovanju tveganja poplav in načrtovanju upravljanja povodij iz Okvirne 
direktive o vodah se je treba izogibati, da se zmanjšata birokracija in dvojno poročanje. To je 
bistven korak k „boljši ureditvi“.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 227
Člen 13, odstavek 2

2. Razvoj prvih načrtov za obvladovanje 
tveganja poplav in njihovi nadaljnji pregledi 
iz člena 10 te direktive se bodo izvedli s 

Razvoj prvih načrtov za obvladovanje 
tveganja poplav in njihovi nadaljnji pregledi 
iz člena 10 se bodo izvedli s tesnim 
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tesnim usklajevanjem in, če je to potrebno,
bodo vključeni v preglede načrtov 
upravljanja povodij iz člena 13(7) Direktive 
2000/60/ES.

usklajevanjem in bodo vključeni v preglede 
načrtov upravljanja povodij iz člena 13(7) 
Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Vzporednemu obvladovanju tveganja poplav in načrtovanju upravljanja povodij iz Okvirne 
direktive o vodah se je treba izogibati, da se zmanjšata birokracija in dvojno poročanje. To je 
bistven korak k „boljši ureditvi“.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 228
Člen 13, odstavek 2

2. Razvoj prvih načrtov za obvladovanje 
tveganja poplav in njihovi nadaljnji pregledi 
iz člena 10 te direktive se bodo izvedli s 
tesnim usklajevanjem in, če je to potrebno,
bodo vključeni v preglede načrtov 
upravljanja povodij iz člena 13(7) Direktive 
2000/60/ES.

2. Razvoj prvih načrtov za obvladovanje 
tveganja poplav in njihovi nadaljnji pregledi 
iz člena 10 se bodo, če bo potrebno, izvedli 
s tesnim usklajevanjem in bodo, kjer je to 
ustrezno, vključeni v preglede načrtov 
upravljanja povodij iz člena 13(7) Direktive 
2000/60/ES.

Or. de

Obrazložitev

Cilj mora biti medsebojna izmenjava načrtov za namene obveščanja. Vsaka nadaljnja 
povezava bi lahko imela nasproten učinek. Oba postopka načrtovanja bi zaradi različnih 
ciljev in različnih položajev udeležencev in zainteresiranih strani le ovirala drug drugega. 
Nedvomno bi bilo koristno uporabiti sinergije, ki izhajajo iz obravnave načrtov upravljanja iz 
Okvirne direktive o vodah. Vseeno to pomeni le skupno podlago za poročanje. Zato je ta 
predlog spremembe najmanj, kar je potrebno.

Predlog spremembe, ki ga vlagata Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Predlog spremembe 229
Člen 13, odstavek 3

3. Države članice zagotovijo, da se dejavno 
sodelovanje vseh zainteresiranih strani iz 
člena 14 te direktive usklajuje z dejavnim 
sodelovanjem vseh zainteresiranih strani iz 

3. Države članice zagotovijo, da se, kjer je 
to potrebno, dejavno sodelovanje vseh 
zainteresiranih strani iz člena 14 te direktive 
usklajuje z dejavnim sodelovanjem vseh 
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člena 14 Direktive 2000/60/ES. zainteresiranih strani iz člena 14 Direktive 
2000/60/ES.

Or. de

Obrazložitev

Cilj mora biti medsebojna izmenjava načrtov za namene obveščanja. Vsaka nadaljnja 
povezava bi lahko imela nasproten učinek. Oba postopka načrtovanja bi zaradi različnih 
ciljev in različnih položajev udeležencev in zainteresiranih strani le ovirala drug drugega. 
Nedvomno bi bilo koristno uporabiti sinergije, ki izhajajo iz obravnave načrtov upravljanja iz 
Okvirne direktive o vodah. Vseeno to pomeni le skupno podlago za poročanje. Zato je ta 
predlog spremembe najmanj, kar je potrebno.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Vasco Graça Moura

Predlog spremembe 230
Člen 12, odstavek 3 a (novo)

3a. Ukrepi za obvladovanje tveganja 
poplav, ki so sprejeti v eni državi članici, ne 
smejo povečati tveganja poplav v sosednjih 
državah.

Or. pt

Obrazložitev

Ta odstavek je bolj neposredno povezan z mednarodnimi vodnimi območji. Ukrepi, ki jih 
sprejemajo države članice, ne smejo škodovati sosednjim državam. Če vodno območje sega v 
več držav, je potrebno usklajeno delovanje, da se zagotovi skupna strategija.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 231
Člen 13, odstavek 3 a (novo) 

3a. Države članice vključijo zahteve po 
trajnostnem obvladovanju tveganja poplav 
v opredelitev in izvajanje drugih zadevnih 
politik.

Or. en



AM\610916SL.doc 95/107 PE 371.879v02-00

SL

Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 232
Člen 14, odstavek 1

1. Države članice dajo predhodno oceno 
tveganja poplav, karte poplavnih območij in 
načrte za obvladovanje tveganja poplav na 
voljo javnosti.

1. Države članice dajo predhodno oceno 
tveganja poplav, karte poplavnih območij in 
načrte za obvladovanje tveganja poplav na 
voljo javnosti v skladu z Aarhuško 
konvencijo.

Or. pl

Obrazložitev

Uporaba Aarhuške konvencije za institucije in organe Skupnosti ter z razširitvijo za 
državljane EU bo zagotovila dostop do informacij, sodelovanje javnosti pri odločanju in 
dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah, vključno v zvezi s poplavami in njihovimi 
posledicami.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Albert Jan Maat

Predlog spremembe 233
Člen 14, odstavek 2

2. Države članice zagotovijo dejavno 
sodelovanje vseh zainteresiranih strani pri 
izdelavi, pregledovanju in posodabljanju 
načrtov za obvladovanje tveganja poplav iz 
poglavja IV.

2. Države članice zagotovijo dejavno 
sodelovanje vseh zainteresiranih strani pri 
izdelavi, pregledovanju in posodabljanju 
načrtov za obvladovanje tveganja poplav iz 
poglavja IV ob upoštevanju obstoječih 
posvetovalnih in upravnih struktur.

Or. en

Obrazložitev

Za izognitev nepotrebnim novim strukturam in birokraciji je treba pri ocenah tveganja 
proizvodnje, kartah poplavnih območij in načrtih za obvladovanje tveganja poplav uporabiti 
obstoječe posvetovalne in upravne strukture.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 234
Člen 14, odstavek 2, pododstavek 1 a (novo)

Na zahtevo se omogoči dostop do strokovne 
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podlage in osnovnih informacij, ki se 
uporabljajo za pripravo osnutka kart 
poplavnih območij in načrtov za 
obvladovanje tveganja poplav.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Adamos Adamou

Predlog spremembe 235
Člen 14, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice obvestijo javnost in jo 
dejavno vključijo, da zagotovijo visoko 
stopnjo pripravljenosti kot del načrtov za 
obvladovanje tveganja poplav, da 
zmanjšajo škodljive posledice poplav.

Or. en

Obrazložitev

Številne škodljive posledice poplav je mogoče zmanjšati, če družba pozna tveganje in je 
pripravljena, da ob poplavah ukrepa na usklajen način.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 236
Člen 14, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice obvestijo javnost in jo 
dejavno vključijo, da zagotovijo visoko 
stopnjo pripravljenosti kot del načrtov za 
obvladovanje tveganja poplav, da 
zmanjšajo škodljive posledice poplav.

Or. en

Obrazložitev

Številne škodljive posledice poplav je mogoče zmanjšati, če družba pozna tveganje in je 
pripravljena, da ob poplavah ukrepa na usklajen način.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 237
Člen 14, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice obvestijo javnost in jo 
dejavno vključijo, da zagotovijo visoko 
stopnjo pripravljenosti kot del načrtov za 
obvladovanje tveganja poplav, da 
zmanjšajo škodljive posledice poplav.

Or. en

Obrazložitev

Številne škodljive posledice poplav je mogoče zmanjšati, če družba pozna tveganje in je 
pripravljena, da ob poplavah ukrepa na usklajen način.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 238
Člen 16 a (novo)

Člen 16a
1. Države članice se lahko odločijo, da ne 
pripravijo predhodne ocene tveganja poplav 
iz člena 4 za tista povodja in dele obale, za 
katere je do [datuma začetka veljavnosti] 
ugotovljeno, da jih ogroža možno večje 
tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to pojavi v takem obsegu, 
da je ta področja treba uvrstiti med 
področja iz člena 5(1)(b).
2. Države članice se lahko odločijo, da do 
[datuma začetka veljavnosti] uporabljajo 
obstoječe karte poplavnih območij, če te 
izpolnjujejo cilj za karte iz člena 7.
3. Države članice se lahko odločijo, da ne 
pripravijo načrtov za obvladovanje tveganja 
poplav iz člena 9, če obstoječi načrti ob 
[datumu začetka veljavnosti] ustrezajo 
doseganju ciljev iz členov 1 do 9.
4. Države članice obvestijo Komisijo o 
svojih odločitvah v skladu z zgornjimi 
odstavki 1, 2 in 3 v rokih, ki so določeni v 
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členih 5(3), 8(1) in 11(1).

Or. de

Obrazložitev

Novi člen 16a združuje pravila za priznavanje predhodnega dela, ki ga opravijo države 
članice, da se to delo lahko prizna, tudi če ni povsem v skladu z besedilom Direktive, ampak 
izpolnjuje cilje njenih ukrepov. Za številne mednarodne vode že obstajajo usklajeni načrti 
ukrepanja ob poplavi, ki izpolnjujejo cilje Direktive. Ti obstoječi načrti morajo ostati 
nespremenjeni in jih je treba izključiti iz formalnih določb Direktive.  

Predlog spremembe, ki ga vlaga Antonios Trakatellis

Predlog spremembe 239
Člen 17

Države članice predložijo Komisiji 
predhodno presojo tveganja poplav, karte 
poplavnih območij in načrte za obvladovanje 
tveganja poplav v treh mesecih po njihovem 
dokončnem oblikovanju.

Države članice predložijo Komisiji 
predhodno oceno tveganja poplav, karte 
poplavnih območij in načrte za obvladovanje 
tveganja poplav, vključno s čezmejnimi 
tveganj poplavi, v treh mesecih po njihovem 
dokončnem oblikovanju.

Or. el

Obrazložitev

Obstajati mora posebna določba za vključitev čezmejnega tveganja, ki se lahko pojavi v 
sosednjih državah članicah in državah nečlanicah Unije.

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 240
Priloga, del A, točka 2

2. karte poplavnih območij, pripravljene v 
skladu s poglavjem III, in ugotovitve, ki 
izhajajo iz teh kart;

2. karte poplavnih območij, pripravljene v 
skladu s poglavjem III, in ugotovitve, ki 
izhajajo iz teh kart ter opredeljujejo različne 
stopnje tveganja v skladu s členom 7;

Or. es

Obrazložitev

Pojasnitev, ki dopušča obseg tveganja iz besedila predloga Direktive.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Urszula Krupa

Predlog spremembe 241
Priloga, oddelek A, točka 2

2. karte poplavnih območij, pripravljene v 
skladu s poglavjem III, in ugotovitve, ki 
izhajajo iz teh kart;

2. karte poplavnih območij, pripravljene v 
skladu s poglavjem III, in ugotovitve, ki 
izhajajo iz teh kart; opis možnih 
nadomestnih načinov nadzora poplavnih 
valov; 

Or. pl

Obrazložitev

Razen kart poplavnih območij je pomembno tudi poznavanje pokrajine ter lokacije 
hidravličnih zmogljivosti, vključno s protipoplavnimi nasipi, in gosto naseljenih območij, 
kulturnih spomenikov, ekosistemov, gospodarskih objektov in infrastrukture. 

Poplavne valove je težko nadzorovati, vendar je na utemeljeni podlagi mogoče sprejeti 
odločitev, da se protipoplavni zidovi porušijo in poplavni val usmeri na nenaseljena območja 
(znano kot „preusmeritev poplave“), da se zmanjšajo obseg in posledice poplav. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 242
Priloga, oddelek A, točka 3

3. opis ustrezne ravni varstva, določene v 
skladu s členom 9(2);

3. opis ustrezne ravni preprečevanja 
tveganja in varstva, določene v skladu s 
členom 9(2);

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 243
Priloga, del A, točka 3 a (novo)

3a. določitev vseh zadevnih politik in 
finančnih mehanizmov, ki jih je treba 
vključiti, da se zagotovi trajnostno 
obvladovanje tveganja poplav;
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 244
Priloga, del A, točka 3 b (novo)

3b. presoja vpliva političnih možnosti na 
ekološko stanje prizadetih vodnih teles ter 
njihovih gospodarskih posledic, vključno s 
polnimi cenami virov in celotnimi stroški 
okolja;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Albert Jan Maat

Predlog spremembe 245
Priloga, oddelek A, točka 4

4. opis ukrepov, ki so potrebni za doseganje 
ustreznih ravni varstva, vključno z ukrepi, 
sprejetimi v skladu s členom 9, in ukrepi v 
zvezi s poplavami, sprejetimi na podlagi 
drugih zakonov Skupnosti;

4. opis ukrepov, ki so potrebni za doseganje 
ustreznih ravni varstva;

Or. en

Obrazložitev

Za izboljšanje učinkovitosti se je treba izogibati nepotrebnim opisom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 246
Priloga, oddelek A, točka 4

4. opis ukrepov, ki so potrebni za doseganje 
ustreznih ravni varstva, vključno z ukrepi, 
sprejetimi v skladu s členom 9, in ukrepi v
zvezi s poplavami, sprejetimi na podlagi 
drugih zakonov Skupnosti;

4. opis ukrepov, ki so potrebni za doseganje 
ustreznih ravni preprečevanja tveganja in
varstva, vključno z ukrepi, sprejetimi v 
skladu s členom 9, ukrepi, ki jih je treba 
vključiti v „program ukrepov“, vključen v 
načrte za obvladovanje tveganja poplav iz 
Direktive 2000/60/EC, in o njih poročati 
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skupaj s tem programom, ukrepi za pokritje 
stroškov in ukrepi v zvezi s poplavami, 
sprejetimi na podlagi drugih zakonov 
Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 247
Priloga, del A, točka 4 a (novo)

4a. opredelitev prednostnih ukrepov, ki 
spodbujajo preprečevanje škode glede na 
cilje „neposlabšanja“ in/ali „dobrega 
ekološkega, kemijskega in količinskega 
stanja“ iz Direktive 2000/60/ES, kot so:
– zaščita močvirja in poplavnih ravnic,
– obnavljanje propadajočih močvirij in 
poplavnih ravnic (vključno z rečnimi 
vijugami), zlasti tistih, ki reke povezujejo z 
njihovimi poplavnimi ravnicami,
– odstranitev zastarelih protipoplavnih 
infrastruktur, ki jih je zgradil človek, iz rek,
– preprečevanje nadaljnjih novogradenj 
(infrastrukture, stanovanj itd.) na 
poplavnih ravnicah,
– podpora praksam trajnostne uporabe 
zemljišč v povodjih, da se izboljša naravno 
zadrževanje vode in obnavljanje podtalnice,
– predhodna odobritev ali registracija 
dejavnosti na poplavnih ravnicah;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 248
Priloga, del A, točka 4 b (novo)

4b. presoja neposrednih in posrednih 
vplivov ukrepov za obvladovanje tveganja 
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na kemično sestavo podtalnice;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 249
Priloga, del A, točka 4 c (novo)

4c. opis sodelovanja vseh pristojnih 
organov;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga María Isabel Salinas García

Predlog spremembe 250
Priloga, del A, točka 6

6. opis postopka usklajevanja znotraj 
vsakega mednarodnega vodnega območja in 
postopka usklajevanja z Direktivo 
2000/60/ES ter seznam pristojnih organov.

6. opis postopka usklajevanja znotraj 
vsakega mednarodnega vodnega območja in 
postopka usklajevanja z Direktivo 
2000/60/ES in drugimi direktivami, ukrepi 
ali programi, ki so povezani z ocenjevanjem 
in obvladovanjem tveganja, ki ga 
povzročajo naravni dejavniki ali človeške 
dejavnosti, ter seznam pristojnih organov.

Or. es

Obrazložitev

Celotna direktiva in zlasti ureditve za izvajanje načrtov za obvladovanje tveganja morajo 
temeljiti na celostnem obvladovanju tveganja, katerega namen je uskladiti cilje, metode in 
tehnike, ki so podlaga različnim instrumentom Skupnosti in nacionalnim instrumentom.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Albert Jan Maat

Predlog spremembe 251
Priloga, oddelek A, točka 6

6. opis postopka usklajevanja znotraj 
vsakega mednarodnega vodnega območja 
in postopka usklajevanja z Direktivo 

črtano
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2000/60/ES ter seznam pristojnih organov.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva 2000/60/ES je usmerjena h kakovostnemu upravljanju voda in zato ni vedno 
neposredno povezana z vprašanji upravljanja voda, povezanimi s količino, ki jih obravnava ta 
direktiva. Zato je vključitev usklajevanja z Direktivo 2000/60/ES nepotrebna.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jillian Evans

Predlog spremembe 252
Priloga, oddelek B, točka 2

2. ocena napredka pri doseganju določene 
ravni varstva;

2. ocena napredka pri doseganju določene 
ravni preprečevanja tveganja in varstva;

Or. en


