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Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 25
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

(8α) Οι απαιτήσεις βιώσιμης διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας πρέπει να 
ενσωματωθούν στον καθορισμό και την 
εφαρμογή όλων των άλλων συναφών 
πολιτικών των κρατών μελών και της 
Κοινότητας, περιλαμβανομένης της
πολιτικής μεταφορών χωροταξίας, αστικής 
ανάπτυξης και βιομηχανικής πολιτικής, 
της γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής 
συνοχής, της ενεργειακής πολιτικής και 
της πολιτικής ερευνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση. Υπάρχους επαρκείς αποδείξεις ότι
πολιτικές χωροταξίας προς εσφαλμένη κατεύθυνση, αστικής ανάπτυξης και εκβιομηχάνισης 
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συμβάλλουν στην αύξηση των κινδύνων πλημμύρας. Προκειμένου να επιτευχθεί
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας  πρέπει να ενσωματωθεί σε άλλες σχετικές 
πολιτικές, σύμφωνα με την αρχή της IRBM. Πρέπει να υπάρχει αυστηρός συντονισμός με άλλα
μέτρα που είναι δυνατόν να έχουν επίπτωση στη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας καθώς και με 
άλλα μέτρα που θίγονται εν δυνάμει από τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 26
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικό μέσο ενημέρωσης καθώς 
και πολύτιμη βάση για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και τη λήψη περαιτέρω 
τεχνικών, οικονομικών και πολιτικών 
αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, είναι απαραίτητο να 
προβλεφθεί η καθιέρωση χαρτών 
επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών 
κινδύνων πλημμύρας στους οποίους να 
εμφαίνονται οι δυνητικές αρνητικές 
συνέπειες που συνδέονται με διαφορετικά 
σενάρια πλημμύρας.

(11) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικό μέσο ενημέρωσης καθώς 
και πολύτιμη βάση για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και τη λήψη περαιτέρω 
τεχνικών, οικονομικών και πολιτικών 
αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, είναι απαραίτητο να 
προβλεφθεί η καθιέρωση χαρτών 
επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών 
κινδύνων πλημμύρας στους οποίους να 
εμφαίνονται οι δυνητικές αρνητικές 
συνέπειες που συνδέονται με διαφορετικά 
σενάρια πλημμύρας. Στο πλαίσιο αυτό τα
κράτη μέλη θα πρέπει να επανεξιολογήσουν
άμεσες ή έμμεσες ενισχύεις σε
δραστηριότητες που έχουν ως αποτέλεσμα 
την αύξηση των κινδύνων πλημμύρας.

Or. en

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Προκειμένου να αποφευχθούν και να 
μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από πλημμύρες στην εκάστοτε 
περιοχή είναι σκόπιμο να καθιερωθούν 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας. Τα αίτια και οι συνέπειες σε 
περίπτωση πλημμύρας ποικίλλουν ανάλογα 
με τις χώρες και τις περιφέρειες της 
Κοινότητας. Κατά συνέπεια, τα σχέδια 

(12) Προκειμένου να αποφευχθούν και να 
μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από πλημμύρες στην εκάστοτε 
περιοχή είναι σκόπιμο να καθιερωθούν 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας. Τα αίτια και οι συνέπειες σε 
περίπτωση πλημμύρας ποικίλλουν ανάλογα 
με τις χώρες και τις περιφέρειες της 
Κοινότητας. Κατά συνέπεια, τα σχέδια 
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διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των περιοχών που 
καλύπτουν και να παρέχουν ενδεδειγμένες 
λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες των περιοχών αυτών, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα συναφή 
συντονισμό εντός των περιοχών λεκάνης
απορροής ποταμών.

διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των περιοχών που 
καλύπτουν και να παρέχουν ενδεδειγμένες 
λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες των περιοχών αυτών, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα συναφή 
συντονισμό εντός των περιοχών λεκάνης
απορροής ποταμών. Τα σχέδια διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας πρέπει να 
λαμβάνουν επίσης υπόψη βιομηχανικές και 
γεωργικές εγκαταστάσεις, καθώς και άλλες 
πιθανές πηγές ρύπανσης της εμπλεκόμενης 
περιοχής, προκειμένου να προληφθεί 
τέτοιου είδους ρύπανση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση (Τροπολογία 18). Οι πλημμύρες είναι 
φυσικά φαινόμενα. Οι πλημμύρες συνιστούν κίνδυνο μόνον για τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
ή χρήσεις που αναλαμβάνονται σε πλημμυρικές περιοχές. Καθώς οι πλημμύρες ακολουθούνται 
συχνά από τυχαία περιβαλλοντική ρύπανση λόγω βιομηχανικών, γεωργικών και άλλων 
εγκαταστάσεων στην εμπλεκόμενη περιοχή, τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πιθανές πηγές ρύπανσης.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Προκειμένου να αποφευχθούν και να 
μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από πλημμύρες στην εκάστοτε 
περιοχή είναι σκόπιμο να καθιερωθούν 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας. Τα αίτια και οι συνέπειες σε 
περίπτωση πλημμύρας ποικίλλουν ανάλογα 
με τις χώρες και τις περιφέρειες της 
Κοινότητας. Κατά συνέπεια, τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των περιοχών που 
καλύπτουν και να παρέχουν ενδεδειγμένες 
λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις 

(12) Προκειμένου να αποφευχθούν και να 
μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που 
απορρέουν από πλημμύρες στην εκάστοτε 
περιοχή είναι σκόπιμο να καθιερωθούν 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας. Τα αίτια και οι συνέπειες σε 
περίπτωση πλημμύρας ποικίλλουν ανάλογα 
με τις χώρες και τις περιφέρειες της 
Κοινότητας. Κατά συνέπεια, τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των περιοχών που 
καλύπτουν και να παρέχουν ενδεδειγμένες 
λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες και τις 
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προτεραιότητες των περιοχών αυτών, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα συναφή 
συντονισμό εντός των περιοχών λεκάνης
απορροής ποταμών.

προτεραιότητες των περιοχών αυτών, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα συναφή 
συντονισμό εντός των περιοχών λεκάνης
απορροής ποταμών. Ειδικότερα, τα κράτη 
μέλη δεν λαμβάνουν μέτρα που αυξάνουν 
τον κίνδυνο πλημμυρών σε άλλα κράτη 
μέλη, και επιδιώκουν αντιστάθμιση στη 
δική τους επικράτεια για περιορισμούς της 
φυσικής ροής των ποταμών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Επαναφορά σε τροποποιημένη μορφή της τροπολογίας 47 όπως εγκρίθηκε στην πρώτη 
ανάγνωση.

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας θα πρέπει να εστιάζονται στην 
πρόληψη, την προστασία και την 
ετοιμότητα. Τα στοιχεία των σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει να επανεξετάζονται περιοδικά και να 
καθίστανται επίκαιρα, εάν χρειάζεται, 
λαμβανομένων υπόψη των πιθανών 
επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος στην 
εμφάνιση πλημμυρών.

(13) Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας θα πρέπει να εστιάζονται στην 
πρόληψη, την προστασία,την ετοιμότητα και 
την άμεση αντίδραση. Τα στοιχεία των 
σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας θα πρέπει να επανεξετάζονται 
περιοδικά και να καθίστανται επίκαιρα, εάν 
χρειάζεται, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών επιπτώσεων της αλλαγής του 
κλίματος στην εμφάνιση πλημμυρών.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης πρόσφορα
μέτρα άμεσης αντίδρασης, σε συντονισμό με την πολιτική προστασία.

Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 14
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(14) Η αρχή της αλληλεγγύης είναι πολύ 
σημαντική στο πλαίσιο της διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Υπό το πρίσμα της εν 
λόγω αρχής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να επιδιώκουν δίκαιο 
επιμερισμό των αρμοδιοτήτων, όταν 
ορισμένα μέτρα αποφασίζονται από κοινού 
προς όφελος όλων, όσον αφορά τη 
διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας κατά 
μήκος των υδατορευμάτων.

(14) Η αρχή της αλληλεγγύης είναι πολύ 
σημαντική στο πλαίσιο της διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Υπό το πρίσμα της εν 
λόγω αρχής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να λαμβάνουν μέτρα από 
κοινού προς όφελος όλων. Εν προκειμένω 
πρέπει να επιδιώκεται ο δίκαιος 
επιμερισμός των αρμοδιοτήτων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική σκέψη 14 της κοινής θέσης ενθαρρύνονται τα κράτη μέλη να επιδιώξουν
πέραν των συνόρων δίκαιη κατανομή των αρμοδιοτήτων για κοινά μέτρα που έχουν κοινή
επίπτωση σε δύο (πλείονα) κράτη. Η δίκαιη κατανομή αρμοδιοτήτων έχει πρωταρχική σημασία
και όχι η επιδίωξη κοινών μέτρων. Μία σημαντική υπεραξία της οδηγίας πρέπει να είναι η
ενθάρρυνση των κρατών μελών να αναζητούν μέτρα πέραν των συνόρων με κοινή επίπτωση σε 
δύο ή πλείονα κράτη.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Η αρχή της αλληλεγγύης είναι πολύ 
σημαντική στο πλαίσιο της διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Υπό το πρίσμα της εν 
λόγω αρχής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να επιδιώκουν δίκαιο 
επιμερισμό των αρμοδιοτήτων, όταν 
ορισμένα μέτρα αποφασίζονται από κοινού 
προς όφελος όλων, όσον αφορά τη 
διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας κατά 
μήκος των υδατορευμάτων.

(14) Η αρχή της αλληλεγγύης είναι πολύ 
σημαντική στο πλαίσιο της διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Υπό το πρίσμα της εν 
λόγω αρχής, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να επιδιώκουν δίκαιο 
επιμερισμό των αρμοδιοτήτων, όταν 
ορισμένα μέτρα αποφασίζονται από κοινού 
προς όφελος όλων, όσον αφορά τη 
διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας κατά 
μήκος των υδατορευμάτων. Η αρχή της 
αλληλεγγύης συνεπάγεται περαιτέρω ότι τα 
κράτη μέλη συνεργάζονται στην κατάρτιση 
σχεδίων και στη λήψη μέτρων για την 
πρόληψη πλημμυρών και ότι τα κράτη 
μέλη δεν λαμβάνουν μέτρα τα οποία 
αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρών σε άλλο 
κράτος μέλος, εκτός εάν ένα τέτοιο μέτρο 
αποτελεί τμήμα ενός κοινού σχεδίου.
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την κοινή θέση και μεταξύ άλλων με την τροπολογία 219 από την πρώτη 
ανάγνωση.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των 
λεκανών απορροής ποταμού στο πλαίσιο της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ και σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας αποτελούν 
στοιχεία της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
της λεκάνης απορροής ποταμών. Ως εκ 
τούτου, οι δύο διαδικασίες θα πρέπει να 
αξιοποιούν αμοιβαία τη δυνατότητα κοινών 
συνεργιών και κοινού οφέλους, έχοντας 
υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και εύλογη χρήση των 
πόρων, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι 
αρμόδιες αρχές και οι μονάδες διαχείρισης 
ενδέχεται να είναι διαφορετικές στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και της 
οδηγίας 2000/60/EΚ.

(16) Η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των 
λεκανών απορροής ποταμού στο πλαίσιο της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ και σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας αποτελούν 
στοιχεία της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
της λεκάνης απορροής ποταμών. Ως εκ 
τούτου, οι δύο διαδικασίες θα πρέπει να 
αξιοποιούν αμοιβαία τη δυνατότητα κοινών 
συνεργιών και κοινού οφέλους, έχοντας 
υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, για να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και εύλογη χρήση των 
πόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ολοκληρωμένης
διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμών, που καθιερώνεται με την οδηγία 2000/60/ΕΚ. 
Προκειμένου να υπάρξει ωφέλεια από αμοιβαίο δυναμικό για κοινές συνέργιες και οφέλη 
μεταξύ των οδηγιών που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και χρηστή διαχείριση των 
πόρων, πρέπει να εφαρμόζεται η ίδια μονάδα διαχείρισης στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας.



AM\651527EL.doc 7/26 PE 384.516v01-00

EL

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Σε περίπτωση που υδατικά συστήματα 
χρησιμοποιούνται για πολλαπλούς σκοπούς 
και διάφορες μορφές βιώσιμων ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων (π.χ. διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, οικολογία, εσωτερική 
ναυσιπλοΐα ή υδροηλεκτρική ενέργεια) και 
εφόσον οι εν λόγω χρήσεις έχουν επιπτώσεις 
στα εν λόγω υδατικά συστήματα, το άρθρο 4 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ προβλέπει σαφή 
και διαφανή διαδικασία για την 
αντιμετώπιση ανάλογων χρήσεων και 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πιθανών εξαιρέσεων από τους στόχους για 
«καλή κατάσταση» ή «μη υποβάθμιση».

(17) Σε περίπτωση που υδατικά συστήματα 
χρησιμοποιούνται για πολλαπλούς σκοπούς
και διάφορες μορφές βιώσιμων ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων (π.χ. διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, οικολογία, εσωτερική 
ναυσιπλοΐα ή υδροηλεκτρική ενέργεια) και 
εφόσον οι εν λόγω χρήσεις έχουν επιπτώσεις 
στα εν λόγω υδατικά συστήματα, το άρθρο 4 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ προβλέπει σαφή 
και διαφανή διαδικασία για την 
αντιμετώπιση ανάλογων χρήσεων και 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πιθανών εξαιρέσεων από τους στόχους για 
«καλή κατάσταση» ή «μη υποβάθμιση». Η
αρχή ανάκτησης του κόστους, 
συμπεριλαμβανομένου του
περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους
των πόρων πρέπει να εφαρμόζεται στα 
μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας και υποδομών σύμφωνα με την 
οδηγία 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 34
Άρθρο 1

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με 
στόχο τη μείωση των αρνητικών 
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, το 
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και 
τις οικονομικές δραστηριότητες που 
συνδέονται με τις πλημμύρες στην 
Κοινότητα.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
θέσπιση πλαισίου για την αξιολόγηση και τη 
διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, με 
στόχο τη μείωση των αρνητικών 
επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, το 
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και 
τις οικονομικές δραστηριότητες που 
συνδέονται με τις πλημμύρες στην 
Κοινότητα. Επιπλέον, θα βοηθήσει στην 
επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που 
προβλέπονται στην ισχύουσα κοινοτική 
νομοθεσία.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση (πρώην τροπολογία 27): Είναι κρίσιμο 
ότι το πλαίσιο για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας υποστηρίζει την επίτευξη των στόχων 
άλλης κοινοτικής νομοθεσίας.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 35
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Ωστόσο, για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δύνανται:

2. Ωστόσο, για την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δύνανται
να διορίζουν αρμόδιες αρχές διαφορετικές 
από εκείνες που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 3, παράγραφος 2, της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ.

α) να διορίζουν αρμόδιες αρχές 
διαφορετικές από εκείνες που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2, 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ,
β) να προσδιορίζουν ορισμένες παράκτιες 
περιοχές ή μεμονωμένες λεκάνες απορροής 
ποταμού και να τις υπαγάγουν σε 
διαφορετική μονάδα διαχείρισης από 
εκείνες του άρθρου 3, παράγραφος 1, της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας είναι ένα σημαντικό στοιχείο της ολοκληρωμένης
διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταμών, που καθιερώνεται με την οδηγία 2000/60/ΕΚ. 
Προκειμένου να υπάρξει ωφέλεια από αμοιβαίο δυναμικό για κοινές συνέργιες και οφέλη 
μεταξύ των οδηγιών που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και χρηστή διαχείριση των 
πόρων, πρέπει να εφαρμόζεται η ίδια μονάδα διαχείρισης στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 36
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (α)
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α) χάρτες της περιοχής της λεκάνης 
απορροής του ποταμού στην κατάλληλη 
κλίμακα, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα όρια 
των λεκανών και των υπολεκανών απορροής 
ποταμών και, ανάλογα με την περίπτωση,
παράκτιων ζωνών, οι οποίοι περιγράφουν τα 
τοπογραφικά χαρακτηριστικά και τη χρήση 
γης,

α) χάρτες της περιοχής της λεκάνης 
απορροής του ποταμού στην κατάλληλη 
κλίμακα, οι οποίοι περιλαμβάνουν τα όρια 
των λεκανών και των υπολεκανών απορροής 
ποταμών και παράκτιων ζωνών, οι οποίοι 
περιγράφουν τα τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά και τη χρήση γης,

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 37
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (β)

β) περιγραφή των πλημμυρών οι οποίες 
σημειώθηκαν κατά το παρελθόν και είχαν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις 
ανθρώπινες ζωές, στις οικονομικές 
δραστηριότητες και στο περιβάλλον, όταν
υπάρχει ακόμη πιθανότητα παρόμοιων 
μελλοντικών συμβάντων,
περιλαμβανομένων της έκτασης της 
πλημμύρας, των οδών αποστράγγισης και
της αξιολόγησης των αρνητικών 
επιπτώσεων που προκάλεσαν,

β) περιγραφή των πλημμυρών οι οποίες 
σημειώθηκαν κατά το παρελθόν και είχαν 
σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στις 
ανθρώπινες ζωές, στις οικονομικές 
δραστηριότητες και στο περιβάλλον, όταν
υπάρχει ακόμη πιθανότητα παρόμοιων 
μελλοντικών συμβάντων,
περιλαμβανομένων της έκτασης της 
πλημμύρας, της ευπάθειας που τις 
χαρακτηρίζει έναντι αλλαγών, ιδίως της 
καθίζησης, της αξιολόγησης των αρνητικών 
επιπτώσεων που προκάλεσαν και του ρόλου 
που διαδραματίζουν οι πλημμυρικές 
περιοχές ως φυσικός μηχανισμός ρύθμισης 
των πλημμυρών καθώς και περιγραφή των 
υφιστάμενων και μελλοντικών οδών 
αποστράγγισης των πλημμυρισμένων 
περιοχών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση (Τροπολογία 34). Οι μη ανεπτυγμένες 
περιοχές που μπορούν να πλημμυρίζουν φυσικά, (π.χ. πλημμυρικές περιοχές) επιτελούν 
πολύτιμη λειτουργία κατακράτησης υδάτων. Πρέπει να συνεξετάζονται στη διαδικασία 
σχεδιασμού στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας. Οι καθιζήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη,
εφόσον επιτείνουν τον κίνδυνο πλημμύρας.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 38
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (δ α) (νέο)

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση (Τροπολογία 36). Με τα αυξανόμενα
επίπεδα πλημμύρας, τα αναχώματα, φράγματα και άλλα παραδοσιακά μέτρα υποδομών
αποτυγχάνουν στην παροχή προστασίας από τις πλημμύρες και μάλιστα αποτελούν μεγαλύτερο 
κίνδυνο εάν σπάσουν. Για το λόγο αυτό η αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας υποδομής
πρέπει να αξιολογηθεί κατά συνεκτικό τρόπο συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού 
κόστους και του κόστους των πόρων.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 39
Άρθρο 6, παράγραφος 4, σημείο (γ α) (νέο)

(γ α) πλημμυρικές περιοχές και άλλες φυσικές
περιοχές που μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
περιοχές κατακράτησης ή ρύθμισης κατά το 
παρόν και το μέλλον.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση (Τροπ. 156). Οι μη ανεπτυγμένες 
περιοχές που μπορούν να πλημμυρίζουν φυσικά, (π.χ. πλημμυρικές περιοχές) και επιτελούν 
πολύτιμη λειτουργία κατακράτησης υδάτων, εάν δεν λαμβάνονται υπόψη στους χάρτες κινδύνων 
πλημμύρας και σχέδια διαχείρισης, μπορούν να αποτελέσουν στόχο ανάπτυξης. Μπορεί τότε να
απωλεσθεί ή να εξασθενίσει η σημαντική λειτουργίας τους μείωσης των κινδύνων πλημμύρας, 
και οι νέοι πόροι που θα τοποθετηθούν εκεί να διατρέξουν κίνδυνο. Για το λόγο αυτό είναι
αναγκαίο όπως οι περιοχές αυτές και οι λειτουργίες που επιτελούν περιληφθούν/ληφθούν υπόψη 
στους σχετικούς χάρτες κινδύνων πλημμύρας και σχέδια διαχείρισης που θα καταρτιστούν στο 
πλαίσιο αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία: Edite Estrela, Karin Scheele, Christa Prets

Τροπολογία 40
Άρθρο 6, παράγραφος 5, σημείο (β α) (νέο)

(βα) χαρακτηρισμένη πολιτιστική 
κληρονομιά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας πρέπει να περιέχουν πληροφορίες για την πολιτιστική
κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της αρχαιολογικής προκειμένου να προστατεύεται καλύτερα 
η πολιτιστική κληρονομιά από τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Τροπολογία: Gyula Hegyi

Τροπολογία 41
Άρθρο 6, παράγραφος 5, σημείο (γ)

γ) εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Ι 
της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 
24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης, και οι οποίες ενδέχεται να 
προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση 
πλημμύρας και προστατευόμενες περιοχές οι 
οποίες ορίζονται στο Παράρτημα IV 
παράγραφος 1 σημεία (i), (iii) και (v) της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ και ενδέχεται να 
πληγούν,

γ) εγκαταστάσεις του Παραρτήματος Ι 
της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 
24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της 
ρύπανσης, και οι οποίες ενδέχεται να 
προκαλέσουν τυχαία ρύπανση σε περίπτωση 
πλημμύρας και προστατευόμενες περιοχές οι 
οποίες ορίζονται στο Παράρτημα IV
παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση (Τροπολογία 49). Το μητρώο
προστατευομένων περιοχών που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει περιοχές ευαίσθητες για τη διατροφή και περιοχές που 
προβλέπονται για υδρόβια είδη με οικονομική σημασία. Σε συμφωνία με το άρθρο 10 της
οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να προβούν σε συνδυασμένη προσέγγιση, όσον 
αφορά εκπομπές από σταθερές ή διάχυτες πηγές.

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 42
Άρθρο 6, παράγραφος 5, σημείο (δ)

δ) άλλες πληροφορίες που το κράτος 
μέλος θεωρεί χρήσιμες, όπως η επισήμανση 
των περιοχών όπου υπάρχει το ενδεχόμενο 
πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό 
μεταφερόμενων ιζημάτων και πλημμυρών 
που παρασύρουν υπολείμματα.

(δ) πληροφορίες όσον αφορά εν δυνάμει 
άλλες σταθερές ή διάχυτες πηγές ρύπανσης 
όπου διατίθενται και άλλες πληροφορίες 
που το κράτος μέλος θεωρεί χρήσιμες, όπως 
η επισήμανση των περιοχών όπου υπάρχει 
το ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο 
ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων και 
πλημμυρών που παρασύρουν υπολείμματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σταθερές πηγές εκτός αυτών που καλύπτονται από την οδηγία IPPC ή εν δυνάμει διάχυτες
πηγές ρύπανσης πρέπει να αποκλείονται εφόσον διατίθενται πληροφορίες στα κράτη μέλη.

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 43
Άρθρο 6, παράγραφος 6

6. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίζουν ότι, για τις παράκτιες 
περιοχές στις οποίες υπάρχει επαρκές 
επίπεδο προστασίας, η κατάστρωση 
χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας 
περιορίζεται στο σενάριο της παραγράφου 
3, στοιχείο α).

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Περιορίζοντας το πεδίο των χαρτών κινδύνων πλημμύρας μόνο σε ακραία πλημμυρικά
γεγονότα δεν θα υπάρξει πρόσφορη παροχή προστασίας στους πολίτες, την οικονομία και
ιδιοκτησία όπως απαιτείται από αυτήν την οδηγία. Με τις παράκτιες περιοχές να εκτίθενται
ιδιαίτερα στις πιθανές επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας
πρέπει να καταρτίζονται για όλα τα σενάρια.

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 44
Άρθρο 6, παράγραφος 7

7. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίζουν ότι για τις περιοχές με 
πλημμύρες οφειλόμενες σε υπόγεια ύδατα, 
η κατάστρωση χαρτών επικινδυνότητας 
πλημμύρας περιορίζεται στο σενάριο της 
παραγράφου 3, στοιχείο α).

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιορίζοντας το πεδίο των χαρτών κινδύνων πλημμύρας μόνο σε ακραία πλημμυρικά
γεγονότα δεν θα υπάρξει πρόσφορη παροχή προστασίας στους πολίτες, την οικονομία και
ιδιοκτησία όπως απαιτείται από αυτήν την οδηγία. Οι πλημμύρες από πηγές υπογείων υδάτων
αυξάνονται σε συχνότητα και ένταση και προκειμένου να προστατεύονται οι πολίτες, η 
οικονομία και η ιδιοκτησία πρέπει να καταρτίζονται χάρτες κινδύνων πλημμύρας για όλα τα 
σενάρια.

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 45
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Με βάση τους χάρτες του άρθρου 6,
τα κράτη μέλη καταρτίζουν συντονισμένα 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής 
ποταμού ή της μονάδας διαχείρισης του
άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο β), για τις 
περιοχές που προσδιορίζονται στο άρθρο 5,

1. Με βάση τους χάρτες του άρθρου 6,
τα κράτη μέλη καταρτίζουν και εφαρμόζουν 
συντονισμένα σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας σε επίπεδο περιοχής 
λεκάνης απορροής ποταμού ή της μονάδας 
διαχείρισης του άρθρου 3, παράγραφος 2,
στοιχείο β), για τις περιοχές που 
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παράγραφος 1, και τις περιοχές που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου
13, παράγραφος 1, στοιχείο β, σύμφωνα με 
τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος 
άρθρου.

προσδιορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 
1, και τις περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 13, παράγραφος 1,
στοιχείο β, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επανεισάγει το αρχικό κείμενο της Επιτροπής προκειμένου να διευκρινισθεί ότι υπάρχει
υποχρέωση όχι μόνο κατάρτισης αλλά και εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 46
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη θέτουν κατάλληλους 
στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας για τις περιοχές που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 
1, και τις περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 13, παράγραφος 1, 
στοιχείο β), εστιάζοντας στη μείωση των 
δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι 
πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, 
το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά
και την οικονομική δραστηριότητα, και, εάν 
κρίνεται σκόπιμο, σε μη διαρθρωτικές 
πρωτοβουλίες και/ή στη μείωση των 
πιθανοτήτων πλημμύρας.

2. Τα κράτη μέλη θέτουν κατάλληλους 
στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας για τις περιοχές που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 5, παράγραφος 
1, και τις περιοχές που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 13, παράγραφος 1, 
στοιχείο β), εστιάζοντας στη μείωση των 
δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι 
πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, 
το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά
και την οικονομική δραστηριότητα, και σε 
μη διαρθρωτικές πρωτοβουλίες και/ή στη 
μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας. 
Χρήσεις από τον άνθρωπο των 
πλημμυρικών περιοχών πρέπει να 
προσαρμοσθούν στους ταυτοποιημένους 
κινδύνους πλημμύρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση. Πρέπει να υπάρξει απομάκρυνση από
το παραδοσιακό βραχυπρόθεσμο πρότυπο των τεχνητών αντιπλημμυρικών μηχανισμών, που
συχνά απέτυχαν να εκπληρώσουν την αποστολή τους, σε μια σφαιρική ολοκληρωμένη
διαχείριση κινδύνων πλημμύρας που ανελήφθη σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταμού, 
δίδοντας αυξημένη σημασία σε μη διαρθρωτικά, συνδεόμενα με τη φύση μέτρα. Η βιώσιμη
διαχείριση κινδύνων πλημμύρας αντιμετωπίζει τις βασικές αιτίες πλημμυρών και τις 
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καταστροφικές τους επιπτώσεις, και όχι μόνο τα συμπτώματα.

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 47
Άρθρο 7, παράγραφος 3, εδάφια 1 και 2

3. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας περιλαμβάνουν μέτρα για την 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
παρατίθενται στο Μέρος Α του 
Παραρτήματος.

3. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας περιλαμβάνουν μέτρα για την 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
παρατίθενται στο Μέρος Α του 
Παραρτήματος.

Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας λαμβάνουν υπόψη συναφείς 
πτυχές, όπως το κόστος και τα οφέλη, την
έκταση της πλημμύρας και τις οδούς και 
περιοχές αποστράγγισης των πλημμυρών 
με δυνατότητα συγκράτησης των 
πλημμυρών, τους περιβαλλοντικούς
στόχους του άρθρου 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τη διαχείριση του εδάφους και 
των υδάτων, τον χωροταξικό σχεδιασμό, τη 
χρήση της γης, τη διαφύλαξη της φύσης, τη 
ναυσιπλοΐα και τις λιμενικές υποδομές.

Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων
πλημμύρας λαμβάνουν υπόψη συναφείς
πτυχές, όπως το κόστος και τα οφέλη, την
έκταση της πλημμύρας και το ρόλο 
πλημμυρικών περιοχών ως φυσικών 
μηχανισμών συγκράτησης πλημμυρών και 
οδούς αποστράγγισης πλημμυρών στο 
παρόν ή στο μέλλον, τους περιβαλλοντικούς
στόχους των άρθρων 1 και 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τους στόχους της οδηγίας του 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί 
της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1 και 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας2, τη 
διαχείριση του εδάφους και των υδάτων, τον
χωροταξικό σχεδιασμό, τη χρήση της γης, τη 
διαφύλαξη της φύσης, τη ναυσιπλοΐα και τις
λιμενικές υποδομές.
1 ΕΕ L 103, 25.4.1979, σελ. 1. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του άρθρου 1 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και οι στόχοι των οδηγιών για τα 
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άγρια πτηνά και οικοτόπους είναι επίσης σχετικές.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 48
Άρθρο 7, παράγραφος 3, εδάφιο 1

3. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας περιλαμβάνουν μέτρα για την 
επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 και 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
παρατίθενται στο Μέρος Α του 
Παραρτήματος.

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση (πρώην τροπολογία 57). Βλέπε 
αιτιολόγηση στο άρθρο 7, παράγραφος 2 (Lienemann).

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 49
Άρθρο 7, παράγραφος 3, εδάφιο 2

Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας λαμβάνουν υπόψη συναφείς 
πτυχές, όπως το κόστος και τα οφέλη, την
έκταση της πλημμύρας και τις οδούς και 
περιοχές αποστράγγισης των πλημμυρών 
με δυνατότητα συγκράτησης των 
πλημμυρών, τους περιβαλλοντικούς
στόχους του άρθρου 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τη διαχείριση του εδάφους και 
των υδάτων, τον χωροταξικό σχεδιασμό, τη 
χρήση της γης, τη διαφύλαξη της φύσης, τη 

Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων
πλημμύρας λαμβάνουν υπόψη συναφείς
πτυχές, όπως το κόστος και τα οφέλη, την
έκταση της πλημμύρας και το ρόλο 
πλημμυρικών περιοχών ως φυσικών 
μηχανισμών συγκράτησης πλημμυρών και 
οδούς αποστράγγισης πλημμυρών στο 
παρόν ή στο μέλλον, τους περιβαλλοντικούς
στόχους των άρθρων 1 και 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τους στόχους της οδηγίας του 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί 
της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών1 και 
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ναυσιπλοΐα και τις λιμενικές υποδομές. της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας2, τη 
διαχείριση του εδάφους και των υδάτων, τον
χωροταξικό σχεδιασμό, τη χρήση της γης, τη 
διαφύλαξη της φύσης, τη ναυσιπλοΐα και τις
λιμενικές υποδομές.
1 ΕΕ L 103, 25.4.1979, σελ. 1. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 807/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 36).
2 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση (Τροπολογία 53 και 54). Οι μη 
ανεπτυγμένες περιοχές που μπορούν να πλημμυρίζουν φυσικά, (π.χ. πλημμυρικές περιοχές) 
επιτελούν πολύτιμη λειτουργία συγκράτησης των υδάτων. Εφόσον δεν λαμβάνονται υπόψη στα
σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας μπορούν να αποτελέσουν στόχο ανάπτυξης. Μπορεί
τότες να απωλεσθεί ή να εξασθενίσει η σημαντική λειτουργία τους μείωσης των κινδύνων
πλημμύρας, και οι νέοι πόροι που θα τοποθετηθούν εκεί να διατρέχουν κίνδυνο. Οι διατάξεις
του άρθρου 1 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και οι στόχοι των οδηγιών για τα άγρια πτηνά 
και τους οικοτόπους είναι επίσης σχετικές.

Τροπολογία: Edite Estrela

Τροπολογία 50
Άρθρο 7, παράγραφος 3, εδάφιο 3

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας καλύπτει όλες τις πτυχές της 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
εστιαζόμενο στην πρόληψη, την προστασία 
και την ετοιμότητα, περιλαμβανομένων των 
προβλέψεων πλημμυρών και των 
συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και 
λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών 
της συγκεκριμένης λεκάνης ή υπολεκάνης 
απορροής του ποταμού. Τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας καλύπτει όλες τις πτυχές της 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
εστιαζόμενο στην πρόληψη, την προστασία,
την ετοιμότητα και την άμεση αντίδραση, 
περιλαμβανομένων των προβλέψεων 
πλημμυρών και των συστημάτων έγκαιρης 
προειδοποίησης και λαμβανομένων υπόψη 
των χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης 
λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής του 
ποταμού. Τα σχέδια διαχείρισης των 
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μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την 
ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών 
σε περίπτωση πλημμύρας.

κινδύνων πλημμύρας μπορούν επίσης να 
περιλαμβάνουν την ελεγχόμενη κατάκλυση 
ορισμένων περιοχών σε περίπτωση 
πλημμύρας.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης πρόσφορα
μέτρα άμεσης αντίδρασης, σε συντονισμό με την πολιτική προστασία.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 51
Άρθρο 7, παράγραφος 3 α (νέα)

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση (Τροπολογία 60). Με τα αυξανόμενα 
επίπεδα πλημμύρας, τα παραδοσιακά μέτρα υποδομών αποτυγχάνουν στην παροχή προστασίας 
από τις πλημμύρες και μάλιστα αποτελούν μεγαλύτερο κίνδυνο εάν σπάσουν. Για το λόγο αυτό η 
αποτελεσματικότητα της υπάρχουσας υποδομής πρέπει να αξιολογηθεί κατά συνεκτικό τρόπο 
συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους των πόρων. Και νέα
μέτρα διαχείρισης πλημμυρών, εάν πρόκειται να προσπορίσουν οφέλη στην κοινωνία, πρέπει να
υπόκεινται σε σθεναρή οικονομική αξιολόγηση, η οποία πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται το 
περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος των πόρων.
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Τροπολογία: Johannes Blokland

Τροπολογία 52
Άρθρο 7, παράγραφος 4

4. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας που θεσπίζει ένα κράτος μέλος 
δεν περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία, λόγω 
της έκτασης και του αντικτύπου τους, 
αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους 
πλημμύρας, ανάντη ή κατάντη, σε άλλες 
χώρες στην ίδια λεκάνη ή υπολεκάνη 
απορροής ποταμού, εκτός εάν έχει γίνει 
συντονισμός των μέτρων αυτών και έχει 
βρεθεί συμφωνημένη λύση μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων κρατών μελών στο πλαίσιο 
του άρθρου 8.

4. Υπό το πρίσμα της αρχής της 
αλληλεγγύης, πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο λήψης μέτρων στις ανάντι και 
κατάντι περιοχές, όπου αυτό είναι δυνατόν, 
ως τμήμα των σχεδίων διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που 
θεσπίζει ένα κράτος μέλος δεν 
περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία, λόγω της 
έκτασης και του αντικτύπου τους, αυξάνουν 
σημαντικά τους κινδύνους πλημμύρας, 
ανάντη ή κατάντη, σε άλλες χώρες στην ίδια 
λεκάνη ή υπολεκάνη απορροής ποταμού, 
εκτός εάν έχει γίνει συντονισμός των 
μέτρων αυτών και έχει βρεθεί συμφωνημένη 
λύση μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών στο πλαίσιο του άρθρου 8.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία αυτή επιδιώκεται να τονισθεί περισσότερο η αρχή της αλληλεγγύης σε 
συμφωνία με την τροπολογία 61 που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση. Αυτό συνδέεται με την 
τροπολογία 1 του ιδίου συντάκτη στην αιτιολογική σκέψη 14.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 53
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Για τις περιοχές λεκάνης απορροής
ποταμών ή τη μονάδα διαχείρισης του
άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο β), που 
βρίσκονται εξολοκλήρου έδαφός τους, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εκπόνηση 
ενός μόνο σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας ή μιας δέσμης σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που 
συντονίζεται στο επίπεδο της περιοχής 

1. Για τις περιοχές λεκάνης απορροής
ποταμών ή τη μονάδα διαχείρισης του
άρθρου 3, παράγραφος 2, στοιχείο β), που 
βρίσκονται εξολοκλήρου έδαφός τους, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εκπόνηση 
ενός μόνο σχεδίου διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας ή μιας δέσμης σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που 
συντονίζεται στο επίπεδο της περιοχής 
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λεκάνης απορροής του ποταμού. λεκάνης απορροής του ποταμού. Τα κράτη
μέλη μπορούν εν προκειμένω και κατά την
εφαρμογή των άρθρων 4, 5, 6 και 7 να
κάνουν χρήση υφισταμένων σχεδίων και 
μέσων, εφόσον αυτά προσφέρουν 
συγκρίσιμη προστασία κατά την 
πλημμυρών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποτρέπει τη λήψη περιττών επιπλέον μέτρων σε κράτη μέλη που έχουν 
ήδη καταρτίσει σχέδια και λάβει μέτρα. Συνδέεται με την κοινή θέση και ιδίως την αιτιολογική 
σκέψη 21.

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία 54
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Στην περίπτωση διεθνών περιοχών 
λεκανών απορροής ποταμού ή της μονάδας 
διαχείρισης του άρθρου 3, παράγραφος 2,
στοιχείο β), που βρίσκονται εξολοκλήρου
εντός της Κοινότητας, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για τον συντονισμό, ώστε να 
καταρτίζεται ένα μόνο διεθνές σχέδιο 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας ή μία 
δέσμη σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας που συντονίζεται στο επίπεδο 
της διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής 
ποταμού. Σε περίπτωση που δεν 
καταρτισθούν τα εν λόγω σχέδια, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας που καλύπτουν 
τουλάχιστον τα μέρη της διεθνούς περιοχής 
λεκάνης απορροής ποταμού που ανήκουν 
στην επικράτειά τους, συντονιζόμενα κατά 
τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στο επίπεδο 
της διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής 
ποταμού.

2. Στην περίπτωση διεθνών περιοχών 
λεκανών απορροής ποταμού ή της μονάδας 
διαχείρισης του άρθρου 3, παράγραφος 2,
στοιχείο β), που βρίσκονται εξολοκλήρου 
εντός της Κοινότητας, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για τον συντονισμό, ώστε να 
καταρτίζεται ένα μόνο διεθνές σχέδιο 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας ή μία 
δέσμη σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας που συντονίζεται στο επίπεδο 
της διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής 
ποταμού. Σε περίπτωση που δεν 
καταρτισθούν τα εν λόγω σχέδια, τα κράτη 
μέλη καταρτίζουν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας που καλύπτουν 
τουλάχιστον τα μέρη της διεθνούς περιοχής 
λεκάνης απορροής ποταμού που ανήκουν 
στην επικράτειά τους, συντονιζόμενα κατά 
τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό στο επίπεδο 
της διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής 
ποταμού. Τα κράτη μέλη απέχουν μέτρων ή 
δράσεων που αυξάνουν τον κίνδυνο 
πλημμυρών στις ανάντι και κατάντι 
περιοχές, εκτός εάν αυτές αποτελούν 
τμήμα κοινού σχεδίου για τη μείωση των 
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κινδύνων από τις πλημμύρες.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Συνδέεται με την κοινή θεσή.

Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 55
Κεφάλαιο V, Τίτλος

Συντονισμός με την οδηγία 2000/60/EΚ, 
ενημέρωση του κοινού και διαβούλευση

Συντονισμός με την οδηγία 2000/60/EΚ, 
συμμετοχή του κοινού και διαβούλευση

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων πρέπει να είναι κεντρικό στοιχείο της
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας καθώς καθιστά δυνατή την ολοκλήρωση και εκτίμηση
των απόψεων, αναγκών και συμφερόντων των χρηστών ύδατος και αυτών που θίγονται από τις 
πλημμύρες. Η πληροφόρηση δεν είναι αρκετή.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 56
Άρθρο 9, σημείο 1

1. Η κατάστρωση των πρώτων χαρτών 
επικινδυνότητας και των χαρτών κινδύνου 
πλημμύρας και οι συνακόλουθες 
επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στα 
άρθρα 6 και 14 της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται ούτως ώστε οι πληροφορίες που 
περιέχουν να είναι συνεπείς προς τις 
σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ. 
Μπορούν, εάν κρίνεται σκόπιμο, να 
συντονίζονται περαιτέρω με τις 
επανεξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

1. Η κατάστρωση των πρώτων χαρτών 
επικινδυνότητας και των χαρτών κινδύνου 
πλημμύρας και οι συνακόλουθες 
επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στα 
άρθρα 6 και 14 της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται ούτως ώστε οι πληροφορίες που 
περιέχουν να είναι συνεπείς προς τις 
σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ. 
Συντονίζονται περαιτέρω με τις 
επανεξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 
5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2000/60/EΚ 
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5, παράγραφος 2, της οδηγίας 2000/60/EΚ 
και να εντάσσονται σε αυτές.

και είναι δυνατόν να εντάσσονται σε αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη των πρώτων χαρτών κινδύνων πλημμύρας και οι επακόλουθες αναθεωρήσεις τους
όπωςq αναφέρονται στα άρθρα 6 και 14 αυτής της οδηγίας, πρέπει να γίνονται κατά τέτοιο
τρόπο ώστε οι πληροφορίες που περιέχουν να είναι συνεκτικές με τις πληροφορίες που 
παρουσιάζονται σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ. 

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 57
Άρθρο 9, σημείο 2

2. Η κατάρτιση των πρώτων σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και οι 
συνακόλουθες επανεξετάσεις τους που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 14 της 
παρούσας οδηγίας εκτελούνται, εφόσον 
κριθεί αναγκαίο, σε συντονισμό με τις 
επανεξετάσεις των σχεδίων διαχείρισης των 
λεκανών απορροής των ποταμών που 
προβλέπονται στο άρθρο 13, παράγραφος 7,
της οδηγίας 2000/60/EΚ και μπορούν να 
εντάσσονται σε αυτές. 

2. Η κατάρτιση των πρώτων σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και οι 
συνακόλουθες επανεξετάσεις τους που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 14 της 
παρούσας οδηγίας εκτελούνται σε 
συντονισμό με τις επανεξετάσεις των 
σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής 
των ποταμών που προβλέπονται στο 
άρθρο 13, παράγραφος 7, της οδηγίας 
2000/60/EΚ και μπορούν να εντάσσονται σε 
αυτές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη σχεδίων απορροής ποταμού σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ και σχεδίων
διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με αυτήν την οδηγία αποτελούν στοιχεία
ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης ποταμού. Οι δύο διαδικασίες πρέπει για το λόγο αυτό να 
χρησιμοποιούν το αμοιβαίο δυναμικό για κοινές συνέργιες και οφέλη. Ο πλέον αποτελεσματικός
και βιώσιμος τρόπος για την ανάπτυξη μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας είναι η
ενσωμάτωση των δύο διαδικασιών σχεδιασμούς και αναφοράς προκειμένου να μην 
σπαταλώνται διοικητικοί και δημόσιοι πόροι.
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Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 58
Άρθρο 9, σημείο 2

2. Η κατάρτιση των πρώτων σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και οι 
συνακόλουθες επανεξετάσεις τους που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 14 της 
παρούσας οδηγίας εκτελούνται, εφόσον 
κριθεί αναγκαίο, σε συντονισμό με τις 
επανεξετάσεις των σχεδίων διαχείρισης των 
λεκανών απορροής των ποταμών που 
προβλέπονται στο άρθρο 13, παράγραφος 7,
της οδηγίας 2000/60/EΚ και μπορούν να 
εντάσσονται σε αυτές. 

2. Η κατάρτιση των πρώτων σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και οι 
συνακόλουθες επανεξετάσεις τους που 
προβλέπονται στα άρθρα 7 και 14 της 
παρούσας οδηγίας εκτελούνται σε 
συντονισμό με τις επανεξετάσεις των 
σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής 
των ποταμών που προβλέπονται στο 
άρθρο 13, παράγραφος 7, της οδηγίας 
2000/60/EΚ και μπορούν να εντάσσονται σε 
αυτές. 

Or. en

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 59
Άρθρο 9, σημείο 3

3. Η ενεργός συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του άρθρου 10
της παρούσας οδηγίας συντονίζεται κατά 
περίπτωση με την ενεργό συμμετοχή των 
ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του άρθρου 14 
της οδηγίας 2000/60/EΚ.

3. Η ενεργός συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων στο πλαίσιο του άρθρου 10
της παρούσας οδηγίας συντονίζεται με την 
ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο 
πλαίσιο του άρθρου 14 της οδηγίας 
2000/60/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη σχεδίων απορροής ποταμού σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ και σχεδίων
διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με αυτήν την οδηγία αποτελούν στοιχεία
ολοκληρωμένης διαχείρισης λεκάνης ποταμού. Οι δύο διαδικασίες πρέπει για το λόγο αυτό να 
χρησιμοποιούν το αμοιβαίο δυναμικό για κοινές συνέργιες και οφέλη. Ο πλέον αποτελεσματικός
και βιώσιμος τρόπος για την ανάπτυξη μέτρων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας είναι η
ενσωμάτωση των δύο διαδικασιών σχεδιασμούς και αναφοράς προκειμένου να μην 
σπαταλώνται διοικητικοί και δημόσιοι πόροι συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων για δημόσια 
συμμετοχή.
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Τροπολογία: Péter Olajos

Τροπολογία 60
Άρθρο 10, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
στην κατάρτιση, την επανεξέταση και την 
ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας του Κεφαλαίου IV.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την 
ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
στην κατάρτιση, την επανεξέταση και την 
ενημέρωση των σχεδίων διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας του Κεφαλαίου IV.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων πρέπει να είναι κεντρικό στοιχείο της
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας καθώς καθιστά δυνατή την ολοκλήρωση και εκτίμηση
των απόψεων, αναγκών και συμφερόντων των χρηστών ύδατος και αυτών που θίγονται από τις 
πλημμύρες. Η πληροφόρηση δεν είναι αρκετή.

Τροπολογία: Marie-Noëlle Lienemann

Τροπολογία 61
Παράρτημα, τίτλος Α, τμήμα I, σημείο 4 α (νέο)

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση (Τροπολογία 37). Βλέπε αιτιολόγηση
στο άρθρο 7, παράγραφος 2 (Lienemann).

Τροπολογία: Jill Evans

Τροπολογία 62
Παράρτημα, τίτλος Α, τμήμα I, σημείο 4 α (νέο)

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας πρέπει να αξιολογούν και να ιεραρχούν κατά 
προτεραιότητα μέτρα σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.


