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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 25
Uvodna izjava 8 a (novo)

(8a) Države članice in Skupnost bi morale 
upoštevati določbe o trajnostnem 
obvladovanju poplavne ogroženosti pri 
določanju in izvajanju vseh svojih politik, 
vključno na primer s prometno politiko, 
prostorskim načrtovanjem, razvojem naselij 
ter politiko industrializacije, kmetijsko 
politiko, kohezijsko politiko, energetsko 
politiko in raziskovalno politiko.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe iz prve obravnave. Obstajajo številni dokazi, da 
napačne usmeritve prostorskega načrtovanja, razvoja naselij in politik industrializacije veliko 
prispevajo k povečanju poplavne ogroženosti. Za doseganje učinkovitosti obvladovanja 
poplavne ogroženosti mora biti to združeno z drugimi ustreznimi politikami, po načelu IRBM 
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(Integrated River Basin Managment – celostno upravljanje povodij). Obstajati mora močno 
usklajevanje z drugimi ukrepi, ki utegnejo vplivati na obvladovanje poplavne ogroženosti, ter 
z ukrepi, na katere lahko vpliva obvladovanje poplavne ogroženosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jill Evans

Predlog spremembe 26
Uvodna izjava 11

(11) Da bi imeli na voljo učinkovito orodje 
za pridobivanje informacij ter dragoceno 
podlago za določanje prednostnih nalog in 
sprejemanje nadaljnjih tehničnih, finančnih 
in političnih odločitev v zvezi z 
obvladovanjem poplavne ogroženosti, je 
treba zagotoviti pripravo kart poplavne 
nevarnosti in kart poplavne ogroženosti, ki 
prikazujejo morebitne škodljive posledice, 
povezane z različnimi vrstami poplav.

(11) Da bi imeli na voljo učinkovito orodje 
za pridobivanje informacij ter dragoceno 
podlago za določanje prednostnih nalog in 
sprejemanje nadaljnjih tehničnih, finančnih 
in političnih odločitev v zvezi z 
obvladovanjem poplavne ogroženosti, je 
treba zagotoviti pripravo kart poplavne 
nevarnosti in kart poplavne ogroženosti, ki 
prikazujejo morebitne škodljive posledice, 
povezane z različnimi vrstami poplav. V tem 
okviru bi morale države članice ponovno 
oceniti neposredne ali posredne subvencije 
za dejavnosti, katerih učinek je povečanje 
poplavne ogroženosti.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 27
Uvodna izjava 12

(12) Da bi se izognili negativnim vplivom 
poplav na zadevnem območju in jih 
zmanjšali, je primerno zagotoviti načrte za 
obvladovanje poplavne ogroženosti. Vzroki 
in posledice poplav se razlikujejo po državah 
in regijah Skupnosti. Načrti za obvladovanje 
poplavne ogroženosti morajo zato upoštevati 
posebne značilnosti območij, ki jih 
pokrivajo, ter zagotoviti rešitve, prilagojene 
potrebam in prednostnim nalogam teh 
območij, obenem pa morajo zagotavljati 
ustrezno usklajenost znotraj vodnih območij.

(12) Da bi se izognili negativnim vplivom 
poplav na zadevnem območju in jih 
zmanjšali, je primerno zagotoviti načrte za 
obvladovanje poplavne ogroženosti. Vzroki 
in posledice poplav se razlikujejo po državah 
in regijah Skupnosti. Načrti za obvladovanje 
poplavne ogroženosti morajo zato upoštevati 
posebne značilnosti območij, ki jih 
pokrivajo, ter zagotoviti rešitve, prilagojene 
potrebam in prednostnim nalogam teh 
območij, obenem pa morajo zagotavljati 
ustrezno usklajenost znotraj vodnih območij. 
Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti bi morali upoštevati tudi 
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industrijske in kmetijske obrate ter druge 
morebitne vire onesnaženja zadevnih 
območij, da se prepreči takšno onesnaženje.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe iz prve obravnave (predlog spremembe 18). Poplave 
so naravni pojav. Poplave ogrožajo le človeške dejavnosti ali rabe poplavnih površin. Ker 
poplave pogosto povzročijo nenamerno onesnaženje okolja zaradi industrijskih, kmetijskih in 
drugih obratov na prizadetem območju, morajo načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti 
upoštevati verjetne vire onesnaženja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 28
Uvodna izjava 12

(12) Da bi se izognili negativnim vplivom 
poplav na zadevnem območju in jih 
zmanjšali, je primerno zagotoviti načrte za 
obvladovanje poplavne ogroženosti. Vzroki 
in posledice poplav se razlikujejo po državah 
in regijah Skupnosti. Načrti za obvladovanje 
poplavne ogroženosti morajo zato upoštevati 
posebne značilnosti območij, ki jih 
pokrivajo, ter zagotoviti rešitve, prilagojene 
potrebam in prednostnim nalogam teh 
območij, obenem pa morajo zagotavljati 
ustrezno usklajenost znotraj vodnih območij.

(12) Da bi se izognili negativnim vplivom 
poplav na zadevnem območju in jih 
zmanjšali, je primerno zagotoviti načrte za 
obvladovanje poplavne ogroženosti. Vzroki 
in posledice poplav se razlikujejo po državah 
in regijah Skupnosti. Načrti za obvladovanje
poplavne ogroženosti morajo zato upoštevati 
posebne značilnosti območij, ki jih 
pokrivajo, ter zagotoviti rešitve, prilagojene 
potrebam in prednostnim nalogam teh 
območij, obenem pa morajo zagotavljati 
ustrezno usklajenost znotraj vodnih območij. 
Države članice bi se morale še posebej 
vzdržati ukrepov, ki povečujejo poplavno 
ogroženost v drugih državah članicah, in bi 
morale na svojem ozemlju iskati 
nadomestila za omejevanje naravnega toka 
reke. 

Or. nl

Obrazložitev

V spremenjeni obliki se ponovno vstavi predlog spremembe 47, sprejet v prvi obravnavi.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 29
Uvodna izjava 13

(13) Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti naj se usmerijo na 
preprečevanje, varstvo in pripravljenost. 
Dele načrtov za obvladovanje poplavne 
ogroženosti je treba redno pregledovati in po 
potrebi posodobiti ob upoštevanju verjetnih 
učinkov klimatskih sprememb na pojavljanje 
poplav.

(13) Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti naj se usmerijo na 
preprečevanje, varstvo, pripravljenost in 
ukrepe v primeru nesreč. Dele načrtov za 
obvladovanje poplavne ogroženosti je treba 
redno pregledovati in po potrebi posodobiti 
ob upoštevanju verjetnih učinkov klimatskih 
sprememb na pojavljanje poplav.

Or. pt

Obrazložitev

Načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti bi morali vključevati tudi ukrepe, povezane z 
usklajenim izvajanjem ustreznih načrtov za ukrepe v primeru nesreč s službami civilne 
zaščite.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 30
Uvodna izjava 14

(14) V okviru obvladovanja poplavne 
ogroženosti je zelo pomembno načelo 
solidarnosti. V tem pogledu naj bi države 
članice spodbudilo k pravični porazdelitvi 
odgovornosti pri skupnem sprejemanju 
ukrepov v zvezi z obvladovanjem poplavne 
ogroženosti v celotnem rečnem toku, od 
katerih imajo vsi korist.

(14) V okviru obvladovanja poplavne 
ogroženosti je zelo pomembno načelo 
solidarnosti. V tem pogledu naj bi države 
članice spodbudilo k skupnim ukrepom, ki 
so v korist vseh. Pri tem bi si morale 
prizadevati za pravično porazdelitev 
odgovornosti.

Or. nl

Obrazložitev

Uvodna izjava 14 skupnega stališča spodbuja države članice, naj si prizadevajo za pravično 
čezmejno porazdelitev odgovornosti za skupne ukrepe, ki imajo učinek v dveh ali več državah. 
Tukaj gre prvenstveno za pravično porazdelitev odgovornosti in ne za prizadevanja, da bi 
opredelili morebitne skupne ukrepe. Pomembna koristna značilnost direktive bi morala biti 
spodbujanje držav članic k iskanju ukrepov preko svojih meja, ki imajo skupni učinek v dveh 
ali več državah. 
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 31
Uvodna izjava 14

(14) V okviru obvladovanja poplavne 
ogroženosti je zelo pomembno načelo 
solidarnosti. V tem pogledu naj bi države 
članice spodbudilo k pravični porazdelitvi 
odgovornosti pri skupnem sprejemanju 
ukrepov v zvezi z obvladovanjem poplavne 
ogroženosti v celotnem rečnem toku, od 
katerih imajo vsi korist.

(14) V okviru obvladovanja poplavne 
ogroženosti je zelo pomembno načelo 
solidarnosti. V tem pogledu naj bi države 
članice spodbudilo k pravični porazdelitvi 
odgovornosti pri skupnem sprejemanju 
ukrepov v zvezi z obvladovanjem poplavne 
ogroženosti v celotnem rečnem toku, od 
katerih imajo vsi korist. Načelo solidarnosti 
pomeni tudi, da države članice delujejo 
skupaj pri pripravi načrtov in sprejemanju 
ukrepov za preprečevanje poplav ter da se 
države članice vzdržijo sprejemanja 
ukrepov, ki povečujejo poplavno ogroženost 
v drugi državi članici, razen, če so takšni 
ukrepi del skupnega načrta. 

Or. nl

Obrazložitev

Skladno s skupnim stališčem in, med drugim, s predlogom spremembe 219 iz prve obravnave. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 32
Uvodna izjava 16

(16) Razvoj načrtov upravljanja povodij na 
podlagi Direktive 2000/60/ES in načrtov za 
obvladovanje poplavne ogroženosti na
podlagi te direktive sta elementa celostnega 
upravljanja povodij; oba postopka morata 
zato uporabiti vzajemni potencial skupnih 
sinergij in koristi ob upoštevanju okoljskih 
ciljev Direktive 2000/60/ES, kar bo 
zagotovilo učinkovitost in razumno rabo 
virov, pri čemer je treba upoštevati, da so 
pristojni organi in območja upravljanja v 
tej direktivi in Direktivi 2000/60/ES lahko 

(16) Razvoj načrtov upravljanja povodij na 
podlagi Direktive 2000/60/ES in načrtov za 
obvladovanje poplavne ogroženosti na
podlagi te direktive sta elementa celostnega 
upravljanja povodij; oba postopka morata 
zato uporabiti vzajemni potencial skupnih 
sinergij in koristi ob upoštevanju okoljskih 
ciljev Direktive 2000/60/ES, kar bo 
zagotovilo učinkovitost in razumno rabo 
virov.
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različna.

Or. en

Obrazložitev

Obvladovanje poplavne ogroženosti je pomemben del celostnega upravljanja povodij, ki ga 
uvaja Direktiva 2000/60/ES. Zaradi prednosti vzajemnega potenciala skupnih sinergij in 
koristi med direktivami, ki zagotavljajo učinkovitost in razumno rabo virov, bi se morala tudi 
v tej direktivi uporabljati ista enota upravljanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jill Evans

Predlog spremembe 33
Uvodna izjava 17

(17) V primeru večnamenske rabe vodnih 
teles pri različnih oblikah trajnostnih 
človeških dejavnosti (npr. obvladovanje 
poplavne ogroženosti, ekologija, rečna 
plovba ali hidroelektrarne) ter ob 
upoštevanju vplivov teh rab na vodna telesa 
zagotavlja Direktiva 2000/60/EC jasen in 
pregleden postopek za obravnavanje takšnih 
rab in vplivov, vključno z možnimi 
odstopanji od ciljev "dobrega stanja" ali 
"neposlabševanja stanja " iz člena 4.

(17) V primeru večnamenske rabe vodnih 
teles pri različnih oblikah trajnostnih 
človeških dejavnosti (npr. obvladovanje 
poplavne ogroženosti, ekologija, rečna 
plovba ali hidroelektrarne) ter ob 
upoštevanju vplivov teh rab na vodna telesa 
zagotavlja Direktiva 2000/60/EC jasen in 
pregleden postopek za obravnavanje takšnih 
rab in vplivov, vključno z možnimi 
odstopanji od ciljev "dobrega stanja" ali 
"neposlabševanja stanja " iz člena 4. Načelo 
povračila stroškov, vključno z okoljskimi 
stroški in stroški virov, bi se moralo 
uporabljati za ukrepe in infrastrukturo za 
obvladovanje poplavne ogroženosti v skladu 
z Direktivo 2000/60/ES.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 34
Obrazložitev 1

Namen te direktive je vzpostaviti okvir za 
oceno in obvladovanje poplavne ogroženosti 
v Skupnosti s ciljem zmanjšanja škodljivih 
posledic poplav na zdravje ljudi, okolje, 
kulturno dediščino in gospodarske 

Namen te direktive je vzpostaviti okvir za 
oceno in obvladovanje poplavne ogroženosti 
v Skupnosti s ciljem zmanjšanja škodljivih 
posledic poplav na zdravje ljudi, okolje, 
kulturno dediščino in gospodarske 
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dejavnosti. dejavnosti. Poleg tega bo to pripomoglo k 
doseganju okoljskih ciljev, določenih v 
veljavni zakonodaji Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe iz prve obravnave (prej predlog spremembe 27): 
Bistvenega pomena je, da okvir za obvladovanje poplavne ogroženosti podpira izpolnjevanje 
ciljev iz ostale zakonodaje Skupnosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 35
Obrazložitev 3, odstavek 2, pododstavek 1

2. Države članice pa lahko za izvajanje te 
direktive:

2. Države članice pa lahko za izvajanje te 
direktive imenujejo pristojne upravne 
organe, ki niso organi, določeni v skladu s 
členom 3(2) Direktive 2000/60/ES.

(a) imenujejo pristojne upravne organe, ki 
niso organi, določeni v skladu s členom 
3(2) Direktive 2000/60/ES;
(b) opredelijo nekatera obalna območja ali 
posamezna povodja, ki jih dodelijo območju 
upravljanja, ki pa ni tisto, ki je določeno v 
skladu s členom 3(1) Direktive 2000/06/ES.

Or. en

Obrazložitev

Obvladovanje poplavne ogroženosti je pomemben del celostnega upravljanja povodij, ki ga 
uvaja Direktiva 2000/60/ES. Zaradi prednosti vzajemnega potenciala skupnih sinergij in 
koristi med obema direktivama ter da se zagotovi učinkovitost in razumno rabo virov, bi se 
morala tudi v tej direktivi uporabljati ista enota upravljanja.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 36
Obrazložitev 4, odstavek 2, točka (a)

(a) karte vodnega območja v ustreznem 
merilu, vključno z mejami povodij, porečij 

(a) karte vodnega območja v ustreznem 
merilu, vključno z mejami povodij, porečij 
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in, kjer je primerno, obalnih območij, ki 
prikazujejo topografijo in rabo tal;

in obalnih območij, ki prikazujejo 
topografijo in rabo tal;

Or. en

Obrazložitev

Človekove dejavnosti so zgoščene na obalnih območjih, ki so še posebej izpostavljena 
verjetnim posledicam podnebnih sprememb. Zato bi bilo treba vsa obalna območja vključiti v 
predhodno oceno poplavne ogroženosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 37
Obrazložitev 4, odstavek 2, točka (b)

(b) opis preteklih poplav, ki so imele znatne 
škodljive posledice za zdravje ljudi, okolje, 
kulturno dediščino in gospodarske 
dejavnosti in okolje ter za katere še zmeraj 
obstaja velika verjetnost, da se bodo v 
prihodnosti ponovile, vključno z njihovim 
obsegom in odtočnimi potmi poplavnih 
voda ter oceno škodljivih posledic, ki so jih 
povzročile;

(b) opis preteklih poplav, ki so imele znatne 
škodljive posledice za zdravje ljudi, okolje, 
kulturno dediščino in gospodarske 
dejavnosti ter za katere še zmeraj obstaja 
velika verjetnost, da se bodo v prihodnosti 
ponovile, vključno z njihovim obsegom, 
občutljivostjo na spremembe, zlasti 
pogrezanje, ter oceno škodljivih posledic, ki 
so jih povzročile, in vlogo, ki jo imajo 
območja poplavnih površin kot naravna 
varnostna/zadrževalna območja pred 
poplavami, kot tudi opis sedanjega in 
prihodnjega toka poplavnih voda;

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe iz prve obravnave (predlog spremembe 34). Nerazvita 
območja, ki so lahko naravno poplavljena (npr. poplavne površine), opravljajo pomembno 
funkcijo zadrževanja vode. Upoštevati bi jih bilo treba v postopku načrtovanja iz te direktive. 
Upoštevati je treba pogrezanje, ker povečuje poplavno ogroženost.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 38
Obrazložitev 4, odstavek 2, točka (d a) (novo)
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(d a) oceno učinkovitosti obstoječih 
umetnih infrastruktur za zaščito pred 
poplavami, ki upošteva njihove dejanske 
zmogljivosti preprečevanja škode ter 
njihovo gospodarsko in okoljsko 
učinkovitost.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe iz prve obravnave (predlog spremembe 36). Ker višina 
poplav rase, nasipi, jezi in drugi tradicionalni infrastrukturni ukrepi ne morejo zagotavljati 
zaščite pred poplavami in celo predstavljajo večje tveganje zaradi nevarnosti, da se zrušijo. 
Zato je treba celovito oceniti učinkovitost obstoječe infrastrukture, vključno z okoljskimi 
stroški in stroški virov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 39
Obrazložitev 6, odstavek 4, točka (c a) (novo)

(c a) poplavne površine in druga naravna 
območja, ki lahko zdaj in v prihodnosti 
delujejo kot zadrževalno ali varnostno 
območje za poplavne vode.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe iz prve obravnave (predlog spremembe 156). Če se 
nerazvita območja, ki so lahko naravno poplavljena (npr. poplavne površine) in opravljajo 
pomembno funkcijo zadrževanja vode, ne upoštevajo v kartah poplavne ogroženosti in načrtih 
obvladovanja poplavne ogroženosti, se vanje lahko usmeri razvoj. Tako bi izgubila ali 
oslabila svojo pomembno vlogo zmanjševanja poplavne ogroženosti, ogroženo pa bi bilo tudi 
novo premoženje, ki bi se tja vložilo. Zato je treba ta območja in funkcije, ki jih opravljajo, 
vključiti v ustrezne karte poplavne ogroženosti in načrte obvladovanja, ki jih je treba 
pripraviti v skladu s to direktivo, in jih v njih obravnavati.

Predlog spremembe, ki ga vlagajo Edite Estrela, Karin Scheele in Christa Prets

Predlog spremembe 40
Obrazložitev 6, odstavek 5, točka (b a) (novo)



PE 384.516v01-00 10/23 AM\651527SL.doc

SL

(ba) ovrednotenimi spomeniki kulturne 
dediščine;

Or. en

Obrazložitev

Karte poplavne ogroženosti bi morale vsebovati tudi informacije o kulturni dediščini, 
vključno z arheološkimi najdbami, da se kulturno dediščino bolje zaščiti pred posledicami 
naravnih nesreč.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Gyula Hegyi

Predlog spremembe 41
Obrazložitev 6, odstavek 5, točka (c)

(c) obrati iz Priloge I Direktive Sveta 
96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja, ki lahko v primeru poplav 
povzročijo nenamerno onesnaženje, in 
zavarovana območja iz Priloge IV(1)(i),(iii) 
in (v) Direktive 2000/60/ES, ki jih lahko 
prizadene poplava;

(c) obrati iz Priloge I Direktive Sveta 
96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o 
celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja, ki lahko v primeru poplav 
povzročijo nenamerno onesnaženje, in 
zavarovana območja iz Priloge IV(1) 
Direktive 2000/60/ES, ki jih lahko prizadene 
poplava; 

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe iz prve obravnave (predlog spremembe 49). Register 
zaščitenih območij, predviden v členu 6 Direktive 2000/60/ES, bi moral vključevati tudi 
občutljiva hranilna območja in območja, namenjena gospodarsko pomembnim vodnim 
vrstam. V skladu s členom 10 Direktive 2000/60/ES bi morale države članice izvajati 
kombiniran pristop glede emisij iz točkovnih in razpršenih virov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jill Evans

Predlog spremembe 42
Obrazložitev 6, odstavek 5, točka (d)

(d) drugimi podatki, za katere države članice 
menijo, da so koristni, kot na primer 
navedba območij, kjer lahko pride do poplav 
z visoko vsebnostjo toka sedimenta ali 

(d) podatki o morebitnih drugih točkovnih 
ali razpršenih virih onesnaženja, kjer so ti 
na voljo, ter drugimi podatki, za katere 
države članice menijo, da so koristni, kot na 
primer navedba območij, kjer lahko pride do 
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naplavin. poplav z visoko vsebnostjo toka sedimenta 
ali naplavin.

Or. en

Obrazložitev

Točkovne vire, ki niso zajeti v direktivi IPPC (o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja), ali morebitne razpršene vire onesnaževanja bi bilo treba izločiti, če so 
informacije na voljo v državah članicah.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jill Evans

Predlog spremembe 43
Obrazložitev 6, odstavek 6

6. Države članice se lahko odločijo, da se za 
obalna območja, na katerih je vzpostavljena 
ustrezna stopnja zaščite, priprava kart 
poplavne nevarnosti omeji na vrsto poplav 
iz odstavka 3(a).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Omejevanje obsega kart poplavne ogroženosti zgolj na izredne poplave ne bo zagotovilo 
ustrezne zaščite državljanov, gospodarstva in lastnine, kot se zahteva v skladu s to direktivo. 
Ker so obalna območja še posebej izpostavljena verjetnim posledicam podnebnih sprememb, 
bi bilo treba za vse scenarije pripraviti karte poplavne ogroženosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jill Evans

Predlog spremembe 44
Obrazložitev 6, odstavek 7

7. Države članice se lahko odločijo, da se za 
območja, na katerih je vzrok za poplave 
podzemna voda, priprava kart poplavne 
ogroženosti omeji na vrsto poplav iz 
odstavka 3(a).

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Omejevanje obsega kart poplavne ogroženosti zgolj na izredne poplave ne bo zagotovilo 
ustrezne zaščite državljanov, gospodarstva in lastnine, kot se zahteva v skladu s to direktivo. 
Poplave zaradi podzemnih virov vode so vedno pogostejše in hujše. Za ustrezno zaščito 
državljanov, gospodarstva in lastnine, bi bilo treba za vse scenarije pripraviti karte poplavne 
ogroženosti.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jill Evans

Predlog spremembe 45
Obrazložitev 7, odstavek 1

1. Na podlagi kart iz člena 6 države članice v 
skladu z odstavkoma 2 in 3 tega člena 
oblikujejo načrte za obvladovanje poplavne 
ogroženosti, usklajene na ravni vodnega 
območja ali območja upravljanja iz člena 
3(2)(b), za območja, določena v členu 5(1), 
in območja iz člena 13(1)(b).

1. Na podlagi kart iz člena 6 države članice v 
skladu z odstavkoma 2 in 3 tega člena 
oblikujejo in izvajajo načrte za obvladovanje 
poplavne ogroženosti, usklajene na ravni 
vodnega območja ali območja upravljanja iz 
člena 3(2)(b), za območja, določena v členu 
5(1), in območja iz člena 13(1)(b). 

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi izvirno besedilo Komisije z namenom pojasnitve, da v obvezo ne sodi le 
oblikovanje načrtov, temveč tudi njihovo izvajanje.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 46
Obrazložitev 7, odstavek 2

2. Države članice določijo ustrezne cilje za 
obvladovanje poplavne ogroženosti na 
območjih, določenih na podlagi člena 5(1), 
in območjih iz člena 13(1)(b) s poudarkom 
na zmanjšanju morebitnih škodljivih 
posledic poplav za zdravje ljudi, okolje, 
kulturno dediščino in gospodarske 
dejavnosti ter, če je to primerno, s 
poudarkom na ne gradbenih ukrepih in/ali na 
ukrepih za zmanjšanje verjetnosti nastopa 
poplavljanja.

2. Države članice določijo ustrezne cilje za 
obvladovanje poplavne ogroženosti na 
območjih, določenih na podlagi člena 5(1), 
in območjih iz člena 13(1)(b) s poudarkom 
na zmanjšanju morebitnih škodljivih 
posledic poplav za zdravje ljudi, okolje, 
kulturno dediščino in gospodarske 
dejavnosti ter s poudarkom na ne gradbenih 
ukrepih in/ali na ukrepih za zmanjšanje 
verjetnosti nastopa poplavljanja. Človekovo 
uporabo poplavnih površin bi bilo treba 
prilagoditi opredeljeni poplavni 
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ogroženosti.

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe iz prve obravnave. Odmakniti se je treba od 
tradicionalne kratkoročne paradigme projektiranja poplavnih obramb, ki jim pogosto ne uspe 
opraviti svoje naloge, in se usmeriti v celovito obvladovanje poplavne ogroženosti, ki se 
izvaja na ravni povodij in daje večji pomen nestrukturnim, z naravo povezanim ukrepom. 
Trajnostno obvladovanje poplavne ogroženosti se ukvarja z osnovnimi vzroki poplav in 
njihovimi uničujočimi učinki, ne pa zgolj s simptomi.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jill Evans

Predlog spremembe 47
Obrazložitev 7, odstavek 3, pododstavka 1 in 2

3. Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti vključujejo ukrepe, katerih 
namen je doseči cilje iz odstavka 2, in 
vključujejo elemente iz dela A Priloge.

3. Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti vključujejo ukrepe, ki dosegajo 
cilje iz odstavka 2, in vključujejo elemente 
iz dela A Priloge.

Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti morajo upoštevati tudi vidike, 
kot so stroški in koristi, obseg poplav ter 
odtočne poti poplavnih voda in območja, 
kjer bi se poplavne vode lahko zadržale, 
okoljske cilje iz člena 4 Direktive 
2000/60/ES, upravljanje tal in voda, 
prostorsko načrtovanje, rabo tal, ohranjanje 
narave ter plovbo in pristaniško 
infrastrukturo.

Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti morajo upoštevati tudi vidike, 
kot so stroški in koristi, obseg poplav in
vloga območij poplavnih površin kot 
naravnih varnostnih/zadrževalnih območij 
za poplavne vode ter obstoječe ali bodoče 
odtočne poti poplavnih voda, okoljske cilje 
iz členov 1 in 4 Direktive 2000/60/ES, cilje 
direktive Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 
1979 o ohranjanju prosto živečih ptic1 in 
direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 
1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst2, 
upravljanje tal in voda, prostorsko 
načrtovanje, rabo tal, ohranjanje narave ter 
plovbo in pristaniško infrastrukturo.
1 UL L 103, 25.4.1979, str. 1. Direktiva, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 
(UL L 122, 16.5.2003, str. 36).
2 UL L 206, 22.7.1992, str. 7. Direktiva, kakor je bila
nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 
31.10.2003, str. 1).
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Or. en

Obrazložitev

S tem so povezane tudi določbe iz člena 1 okvirne direktive o vodah ter cilji direktiv o prosto 
živečih pticah in naravnih habitatih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 48
Obrazložitev 7, odstavek 3, pododstavek 1

3. Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti vključujejo ukrepe, katerih 
namen je doseči cilje iz odstavka 2, in 
vključujejo elemente iz dela A Priloge.

3. Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti dosegajo raven zaščite iz 
odstavka 2 in vključujejo ukrepe, ki delujejo 
z naravnimi procesi, kot je ohranjanje 
in/ali obnova poplavnih površin, s čimer se, 
kjer je to mogoče, rekam vrača prostor, ter 
spodbujajo ustrezne rabe tal in kmetijske in 
gozdarske prakse po celotnem povodju. 

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe iz prve obravnave (prej predlog spremembe 57). Glej 
obrazložitev člena 7, odstavek 2 (Lienemann).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 49
Obrazložitev 7, odstavek 3, pododstavek 2

Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti morajo upoštevati tudi vidike, 
kot so stroški in koristi, obseg poplav ter 
odtočne poti poplavnih voda in območja, 
kjer bi se poplavne vode lahko zadržale, 
okoljske cilje iz člena 4 Direktive 
2000/60/ES, upravljanje tal in voda, 
prostorsko načrtovanje, rabo tal, ohranjanje 
narave ter plovbo in pristaniško 
infrastrukturo.

Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti morajo upoštevati tudi vidike, 
kot so stroški in koristi, obseg poplav in
vloga območij poplavnih površin kot 
naravnih zadrževalnih/varnostnih območij 
za poplavne vode ter obstoječe ali bodoče 
odtočne poti poplavnih voda, cilje iz členov 
1 in 4 Direktive 2000/60/ES, cilje direktive 
Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o 
ohranjanju prosto živečih ptic1 in direktive 
Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 
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živečih živalskih in rastlinskih vrst2, 
upravljanje tal in voda, prostorsko 
načrtovanje, rabo tal, ohranjanje narave ter 
plovbo in pristaniško infrastrukturo.
1 UL L 103, 25.4.1979, str. 1. Direktiva, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2003 
(UL L 122, 16.5.2003, str. 36).
2 UL L 206, 22.7.1992, str. 7. Direktiva, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 
31.10.2003, str. 1).

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe iz prve obravnave (predloga sprememb 53 in 54). 
Nerazvita območja, ki so lahko naravno poplavljena (npr. poplavne površine), opravljajo 
pomembno funkcijo zadrževanja vode. Če se ta območja ne obravnavajo v načrtih 
obvladovanja poplavne ogroženosti, bi se vanje utegnil usmeriti razvoj. Tako bi izgubila ali 
oslabila svojo pomembno vlogo zmanjševanja poplavne ogroženosti, tveganju pa bi bilo 
izpostavljeno novo premoženje, ki bi se tja vložilo. S tem so povezane tudi določbe iz člena 1 
okvirne direktive o vodah ter cilji direktiv o prosto živečih pticah in naravnih habitatih.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Edite Estrela

Predlog spremembe 50
Obrazložitev 7, odstavek 3, pododstavek 3

V načrtih za obvladovanje poplavne 
ogroženosti morajo biti obravnavani vsi 
vidiki obvladovanja poplavne ogroženosti, s 
poudarkom na preprečevanju, varstvu, 
pripravljenosti, vključno z napovedovanjem 
poplav in sistemi za zgodnje opozarjanje, in 
upoštevajo se značilnosti posameznega 
povodja ali porečja. Načrti za obvladovanje 
poplavne ogroženosti lahko vključujejo tudi 
nadzorovano poplavljanje nekaterih območij 
v primeru poplavnega dogodka.

V načrtih za obvladovanje poplavne 
ogroženosti morajo biti obravnavani vsi 
vidiki obvladovanja poplavne ogroženosti, s 
poudarkom na preprečevanju, varstvu, 
pripravljenosti in ukrepih v primerih 
nesreč, vključno z napovedovanjem poplav 
in sistemi za zgodnje opozarjanje, in 
upoštevajo se značilnosti posameznega 
povodja ali porečja. Načrti za obvladovanje 
poplavne ogroženosti lahko vključujejo tudi 
nadzorovano poplavljanje nekaterih območij 
v primeru poplavnega dogodka.

Or. pt
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Obrazložitev

Načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti bi morali vključevati tudi ukrepe, povezane z 
usklajenim izvajanjem ustreznih načrtov za ukrepe v primeru nesreč s službami civilne 
zaščite.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 51
Obrazložitev 7, odstavek 3 a (novo)

3a. Ukrepe za obvladovanje poplavne 
ogroženosti, zlasti tiste, povezane z gradnjo 
infrastrukture, 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

Ponovno se vstavi predlog spremembe iz prve obravnave (predlog spremembe 60). Ker višina 
poplav rase, tradicionalni infrastrukturni ukrepi ne morejo zagotavljati zaščite pred 
poplavami in predstavljajo celo večje tveganje zaradi nevarnosti, da se zrušijo. Zato je treba 
celovito oceniti učinkovitost obstoječe infrastrukture, vključno z okoljskimi stroški in stroški 
virov. Za nove ukrepe obvladovanja poplavne ogroženosti – če naj bodo ti koristni za družbo 
– pa je potrebna pregledna gospodarska ocena, ki mora vključevati okoljske stroške in stroške 
virov.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Johannes Blokland

Predlog spremembe 52
Obrazložitev 7, odstavek 4

4. Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti, pripravljeni v eni državi članici, 
ne smejo vsebovati ukrepov, ki po obsegu in 
vplivu znatno povečujejo poplavno 
ogroženost gorvodno ali dolvodno v drugih 
državah v istem povodju ali porečju, razen 

4. Zaradi solidarnosti morajo načrti za 
obvladovanje poplavne ogroženosti, kjer je 
to potrebno, upoštevati ukrepe na območjih 
v zgornjem ali spodnjem toku. Načrti za 
obvladovanje poplavne ogroženosti, 
pripravljeni v eni državi članici, ne smejo 



AM\651527SL.doc 17/23 PE 384.516v01-00

SL

če so ti ukrepi usklajeni in so zadevne 
države našle skupno rešitev v okviru člena 8.

vsebovati ukrepov, ki po obsegu in vplivu 
znatno povečujejo poplavno ogroženost 
gorvodno ali dolvodno v drugih državah v 
istem povodju ali porečju, razen če so ti 
ukrepi usklajeni in so zadevne države našle 
skupno rešitev v okviru člena 8.

Or. nl

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je močneje izraziti načelo solidarnosti, v skladu s 
predlogom spremembe 61, sprejetim v prvi obravnavi. Povezan je s predlogom spremembe 1, 
ki ga je isti poslanec vložil k uvodni izjavi 14.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 53
Obrazložitev 8, odstavek 1

1. Države članice za vodna območja ali 
območja upravljanja iz člena 3(2)(b), ki so v 
celoti na njihovem ozemlju, zagotovijo 
pripravo enega načrta za obvladovanje 
poplavne ogroženosti ali niz načrtov za 
obvladovanje poplavne ogroženosti, 
usklajenih na ravni vodnega območja. 

1. Države članice za vodna območja ali 
območja upravljanja iz člena 3(2)(b), ki so v 
celoti na njihovem ozemlju, zagotovijo 
pripravo enega načrta za obvladovanje 
poplavne ogroženosti ali niz načrtov za 
obvladovanje poplavne ogroženosti, 
usklajenih na ravni vodnega območja. Pri 
tem ter pri izvajanju členov 4, 5, 6 in 7 
lahko države članice uporabijo obstoječe 
načrte in instrumente, če ti dajejo 
primerljivo zaščito pred poplavami.

Or. nl

Obrazložitev

Namen tega je preprečiti odvečne dodatne ukrepe v državah članicah, ki so same že 
pripravile načrte in sprejele ukrepe. V skladu s skupnim stališčem, zlasti z uvodno izjavo 21.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Dorette Corbey

Predlog spremembe 54
Obrazložitev 8, odstavek 2

2. Države članice zagotovijo v primeru 2. Države članice v primeru mednarodnega 
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mednarodnega vodnega območja ali 
območja upravljanja iz člena 3(2)(b), ki je v 
celoti na ozemlju Skupnosti, zagotovijo 
usklajevanje za pripravo enega 
mednarodnega načrta za obvladovanje 
poplavne ogroženosti ali niza načrtov za 
obvladovanje poplavne ogroženosti, 
usklajenih na ravni mednarodnega vodnega 
območja. V primeru, da takih načrtov ni, 
države članice pripravijo načrte za 
obvladovanje poplavne ogroženosti, ki 
zajemajo vsaj dele mednarodnega vodnega 
območja, ki so na njihovem ozemlju, in so 
do največje možne mere usklajeni na ravni 
mednarodnega vodnega območja.

vodnega območja ali območja upravljanja iz 
člena 3(2)(b), ki je v celoti na ozemlju 
Skupnosti, zagotovijo usklajevanje za 
pripravo enega mednarodnega načrta za 
obvladovanje poplavne ogroženosti ali niza 
načrtov za obvladovanje poplavne 
ogroženosti, usklajenih na ravni 
mednarodnega vodnega območja. V 
primeru, da takih načrtov ni, države članice 
pripravijo načrte za obvladovanje poplavne 
ogroženosti, ki zajemajo vsaj dele 
mednarodnega vodnega območja, ki so na 
njihovem ozemlju, in so do največje možne 
mere usklajeni na ravni mednarodnega 
vodnega območja. Države članice se 
vzdržijo sprejemanja ukrepov ali izvajanja 
dejavnosti, ki povečujejo poplavno 
ogroženost na območjih v spodnjem ali 
zgornjem toku, razen, če gre za del 
skupnega načrta za zmanjševanje poplavne 
ogroženosti.

Or. nl

Obrazložitev

V skladu s skupnim stališčem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 55
Poglavje V, Naslov

Usklajevanje z Direktivo 2000/60/ES, 
obveščanje javnosti in javno posvetovanje

Usklajevanje z Direktivo 2000/60/ES, 
sodelovanje javnosti in javno posvetovanje

Or. en

Obrazložitev

Dejavno vključevanje vseh ustreznih zainteresiranih strani mora biti osredji del obvladovanja 
poplavne ogroženosti, saj omogoča vključevanje in obravnavo mnenj, potreb in interesov 
porabnikov vode in tistih, ki so jih prizadele poplave. Obveščenost ne zadošča.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 56
Obrazložitev 9, točka 1

1) pripravo prvih kart poplavne nevarnosti 
in poplavne ogroženosti ter njihovi nadaljnji 
pregledi iz členov 6 in 14 te direktive poteka 
tako, da so informacije, ki jih vsebujejo, 
skladne z ustreznimi informacijami, 
predloženimi v skladu z Direktivo 
2000/60/ES. Če se zdi primerno, se lahko 
karte dodatno usklajujejo in dodatno
vključijo v preglede iz člena 5(2) Direktive 
2000/60/ES;

1) priprava prvih kart poplavne nevarnosti 
in poplavne ogroženosti ter njihovi nadaljnji 
pregledi iz členov 6 in 14 te direktive poteka 
tako, da so informacije, ki jih vsebujejo, 
skladne z ustreznimi informacijami, 
predloženimi v skladu z Direktivo 
2000/60/ES. Karte se dodatno usklajujejo in 
se lahko vključijo v preglede iz člena 5(2) 
Direktive 2000/60/ES;

Or. en

Obrazložitev

Oblikovanje prvih kart poplavne nevarnosti in poplavne ogroženosti ter njihovi nadaljnji 
pregledi iz členov 6 in 14 te direktive potekajo tako, da so informacije, ki jih vsebujejo, 
skladne z ustreznimi informacijami, predloženimi v skladu z Direktivo 2000/60/ES. 

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 57
Obrazložitev 9, točka 2

2) priprava prvih načrtov za obvladovanje 
poplavne ogroženosti in njihovi nadaljnji 
pregledi iz členov 7 in 14 te direktive 
poteka, če je to primerno, usklajeno s 
pregledi načrtov upravljanja povodij iz člena 
13(7) Direktive 2000/60/ES in so lahko 
vanje tudi vključeni;

2) priprava prvih načrtov za obvladovanje 
poplavne ogroženosti in njihovi nadaljnji 
pregledi iz členov 7 in 14 te direktive 
potekajo usklajeno s pregledi načrtov 
upravljanja povodij iz člena 13(7) Direktive 
2000/60/ES in so lahko vanje tudi vključeni;

Or. en

Obrazložitev

Razvoj načrtov upravljanja povodij na podlagi Direktive 2000/60/ES in načrtov za 
obvladovanje poplavne ogroženosti na podlagi te direktive sta elementa celostnega 
upravljanja povodij. Oba postopka morata zato uporabiti vzajemni potencial skupnih sinergij 
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in koristi. Najbolj stroškovno učinkovit in trajnostni način za razvoj ukrepov za obvladovanje 
poplavne ogroženosti je vključitev obeh postopkov načrtovanja in poročanja, da bi se tako 
izognili nepotrebni porabi upravnih in javnih sredstev.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jill Evans

Predlog spremembe 58
Obrazložitev 9, točka 2

2) priprava prvih načrtov za obvladovanje 
poplavne ogroženosti in njihovi nadaljnji 
pregledi iz členov 7 in 14 te direktive 
poteka, če je to primerno, usklajeno s 
pregledi načrtov upravljanja povodij iz člena 
13(7) Direktive 2000/60/ES in so lahko 
vanje tudi vključeni;

2) priprava prvih načrtov za obvladovanje 
poplavne ogroženosti in njihovi nadaljnji 
pregledi iz členov 7 in 14 te direktive 
potekajo usklajeno s pregledi načrtov 
upravljanja povodij iz člena 13(7) Direktive 
2000/60/ES in so lahko vanje tudi vključeni;

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 59
Obrazložitev 9, točka 3

3) dejavno vključevanje vseh zainteresiranih 
strani iz člena 10 te direktive je treba po 
potrebi uskladiti z dejavnim vključevanjem 
zainteresiranih strani iz člena 14 Direktive 
2000/60/ES.

3) dejavno vključevanje vseh zainteresiranih 
strani iz člena 10 te direktive je treba 
uskladiti z dejavnim vključevanjem 
zainteresiranih strani iz člena 14 Direktive 
2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj načrtov upravljanja povodij na podlagi Direktive 2000/60/ES in načrtov za 
obvladovanje poplavne ogroženosti na podlagi te direktive sta elementa celostnega 
upravljanja povodij. Oba postopka morata zato uporabiti vzajemni potencial skupnih sinergij 
in koristi. Najbolj stroškovno učinkovit in trajnostni način za razvoj ukrepov za obvladovanje 
poplavne ogroženosti je vključitev obeh postopkov načrtovanja in poročanja, da bi se tako 
izognili nepotrebni porabi upravnih in javnih sredstev, vključno z zahtevami po sodelovanju 
javnosti.
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Predlog spremembe, ki ga vlaga Péter Olajos

Predlog spremembe 60
Obrazložitev 10, odstavek 2

2. Države članice spodbujajo dejavno 
vključevanje zainteresiranih strani pri 
izdelavi, pregledovanju in posodabljanju 
načrtov za obvladovanje poplavne 
ogroženosti iz poglavja IV.

2. Države članice zagotavljajo dejavno 
vključevanje zainteresiranih strani pri 
izdelavi, pregledovanju in posodabljanju 
načrtov za obvladovanje poplavne 
ogroženosti iz poglavja IV.

Or. en

Obrazložitev

Dejavno vključevanje vseh ustreznih zainteresiranih strani mora biti osredji del obvladovanja 
poplavne ogroženosti, saj omogoča vključevanje in obravnavo mnenj, potreb in interesov 
porabnikov vode in tistih, ki so jih prizadele poplave. Obveščenost ne zadošča.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 61
Priloga, Naslov A, razdelek I, točka 4 a (novo)

4a) opredelitev prednostnih ukrepov, ki 
spodbujajo preprečevanje škode v skladu s 
cilji "neposlabšanja" in/ali "dobrega 
ekološkega, kemijskega in količinskega 
stanja" iz Direktive 2000/60/ES, kot so:

- zaščita mokrišč in poplavnih površin,
- obnova propadajočih mokrišč in 
poplavnih površin (vključno z rečnimi 
meandri), predvsem tistih, ki ponovno 
povezujejo reke z njihovimi poplavnimi 
površinami,
- odstranitev zastarelih rečnih infrastruktur 
za zaščito pred poplavami,
- preprečevanje nadaljnjih gradenj 
(infrastrukture, stanovanjskih objektov itd.) 
na poplavnih površinah,
- spodbujanje gradbenih ukrepov za 
posodobitev že obstoječih stavb (kot je 
temeljenje s piloti),
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- podpiranje praks trajnostne rabe tal v 
povodjih, kot je ponovno pogozdovanje, z 
namenom izboljšanja naravnega 
zadrževanja vode in obnavljanja podzemne 
vode,
- predhodna odobritev ali registracija 
stalnih dejavnosti na poplavnih površinah, 
kot sta gradnja in industrijski razvoj;

Or. en

Obrazložitev

Ponovno se vstavi predlog spremembe iz prve obravnave (predlog spremembe 37). Glej 
obrazložitev člena 7, odstavek 2 (Lienemann).

Predlog spremembe, ki ga vlaga Jill Evans

Predlog spremembe 62
Priloga, naslov A, razdelek I, točka 4 a (novo)

4a) opredelitev prednostnih ukrepov, ki 
spodbujajo preprečevanje škode v skladu s 
cilji "neposlabšanja" in/ali "dobrega 
ekološkega, kemijskega in količinskega 
stanja" iz Direktive 2000/60/ES, kot so:

- zaščita mokrišč in poplavnih površin,
- obnova propadajočih mokrišč in 
poplavnih površin (vključno z rečnimi 
meandri), predvsem tistih, ki ponovno 
povezujejo reke z njihovimi poplavnimi 
površinami,
- odstranitev zastarelih rečnih infrastruktur 
za zaščito pred poplavami,
- preprečevanje nadaljnjih gradenj 
(infrastrukture, stanovanjskih objektov itd.) 
na poplavnih površinah,
- spodbujanje gradbenih ukrepov za 
posodobitev že obstoječih stavb (kot je 
temeljenje s piloti),
- podpiranje praks trajnostne rabe tal v 
povodjih, kot je ponovno pogozdovanje, z 
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namenom izboljšanja naravnega 
zadrževanja vode in obnavljanja podzemne 
vode,
- predhodna odobritev ali registracija 
stalnih dejavnosti na poplavnih površinah, 
kot sta gradnja in industrijski razvoj;

Or. en

Obrazložitev

Z načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti se mora oceniti in določiti prednostne ukrepe 
glede na njihove okoljske učinke.


