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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

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

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

ικανότητα ρύθμισης των πλημμυρών των 
λεκανών απορροής, η κακοδιαχείριση των
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων (όπως 
αύξηση των ανθρωπίνων οικισμών και 
περιουσιακών στοιχείων στις πλημμυρικές 
περιοχές) και η υπερθέρμανση του πλανήτη
συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας 
και των αρνητικών αποτελεσμάτων των 
πλημμυρών.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

(2α)  Οι παραδοσιακές στρατηγικές της 
διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών -οι 
οποίες κυρίως βασίζονται στην 
οικοδόμηση υποδομών για την άμεση 
προστασία ανθρώπων, ακίνητης 
περιουσίας και αγαθών- δεν επέτυχαν να 
προσφέρουν το βαθμό ασφάλειας στο
βαθμό που επεδίωκαν.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 3

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

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

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)
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(3α)  Η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
λεκανών απορροής που προτείνεται πρέπει 
να βασίζεται (α) στην "ικανότητα 
ρύθμισης" του συγκεκριμένου 
περιβάλλοντος, δηλαδή την κατάλληλη και 
μακροπρόθεσμη λειτουργία των 
οικοσυστημάτων και τη διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλίας, καθώς και τα 
συναφή κοινωνικο-οικονομικά οφέλη για 
τους ανθρώπους, (β) στην κοινή εκτίμηση 
των αναγκών και των προσδοκιών όλων 
των "ενδιαφερομένων" σε επίπεδο λεκάνης 
και (γ) στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

(7α)  Οι απαιτήσεις της αειφόρου 
διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών 
πρέπει να ενσωματωθούν στον ορισμό και 
την εφαρμογή όλων των άλλων πολιτικών 
των κρατών μελών και της Κοινότητας, 
όπως της πολιτικής στον τομέα των 
υδάτινων μεταφορών, της αγροτικής 
πολιτικής, της πολιτικής συνοχής, της 
ενεργειακής πολιτικής, της πολιτικής στον 
τομέα της έρευνας.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 9

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

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

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 14

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

(14)  Η ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης των
λεκανών απορροής των ποταμών βάσει της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ και των σχεδίων 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας βάσει 
της παρούσας οδηγίας είναι αμφότερα
συστατικά της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
της λεκάνης απορροής του εκάστοτε 
ποταμού. Ως εκ τούτου οι δύο διαδικασίες 
θα πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως. Για 
να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
εύλογη χρήση των πόρων, επιβάλλεται η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας να 
ενσωματωθεί πάραυτα και να συγχρονισθεί 
με την οδηγία 2000/60/EΚ, καθώς και να 
συνάδει με τους στόχους της τελευταίας.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 15

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

(15)  Σε περίπτωση που υδάτινα ρεύματα 
χρησιμοποιούνται για πολλούς σκοπούς και 
διάφορες μορφές αειφόρων ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων (π.χ. διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας και οικολογία) και 
εφόσον οι συγκεκριμένες χρήσεις έχουν 
επιπτώσεις στα εν λόγω υδατικά συστήματα, 
η οδηγία 2000/60/ΕΚ πλαίσιο για το νερό 
επιβάλλει σαφή και διαφανή διαδικασία για 
την αντιμετώπιση ανάλογων χρήσεων και 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
πιθανών εξαιρέσεων από τους στόχους για 
«καλή κατάσταση» ή «μη υποβάθμιση».
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Τροπολογία 9
Άρθρο 3

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

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας τα 
κράτη μέλη προωθούν πολιτικές και μέτρα 
αειφόρου διαχείρισης του κινδύνου 
πλημμυρών σύμφωνα με τους στόχους που 
ορίζονται στα Άρθρα 1 και 4 της Οδηγίας 
2000/60/ΕΚ και αξιοποιούν τις ρυθμίσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 
1, 2, 3 και 6 της οδηγίας 2000/60/EΚ.
Τα κράτη μέλη ενσωματώνουν τις 
απαιτήσεις της αειφόρου διαχείρισης του
κινδύνου των πλημμυρών στον ορισμό και 
την εφαρμογή όλων των άλλων σχετικών 
πολιτικών.

Τροπολογία 10
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (α)

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

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

Τροπολογία 11
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφιο (στ α) (νέο)

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

Τροπολογία 12
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (α)
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(α)  Λεκάνες, υπολεκάνες απορροής ή 
παράκτια ζώνη των ποταμών για τις οποίες 
συμπεραίνεται ότι δεν υφίσταται σοβαρός 
κίνδυνος πλημμύρας ή δεν θεωρείται 
εύλογο να θεωρηθεί πιθανό να συμβεί 
πλημμύρα ή θεωρείται ότι οι επιπτώσεις σε 
περίπτωση πλημμύρας για την υγεία του 
ανθρώπου, το περιβάλλον ή την οικονομική 
δραστηριότητα είναι αρκετά περιορισμένες 
ώστε να θεωρούνται αποδεκτές.

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

Τροπολογία 13
Άρθρο 7, παράγραφος 1

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

1.  Τα κράτη μέλη εκπονούν σε επίπεδο 
περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού χάρτες 
πλημμυρών και χάρτες ενδεικτικών ζημιών 
από πλημμύρες, που εφεξής αναφέρονται ως 
«χάρτες κινδύνων πλημμύρας», για τις 
λεκάνες και υπολεκάνες απορροής των 
ποταμών καθώς και τα παράκτια τμήματα 
που αναφέρονται στο εδάφιο (β) της πρώτης 
παραγράφου του άρθρου 5 και θα κάνουν 
χρήση των χαρτών κινδύνων πλημμύρας 
προκειμένου να καταργήσουν τις άμεσες 
και έμμεσες επιδοτήσεις που έχουν ως 
αποτέλεσμα την αύξηση των κινδύνων 
πλημμυρών.

Τροπολογία 14
Άρθρο 7, παράγραφος 2, εδάφιο (γα) (νέο)

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

Τροπολογία 15
Άρθρο 9, παράγραφος 1

1.  Τα κράτη μέλη εκπονούν και 
εφαρμόζουν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας σε επίπεδο περιοχής 

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

λεκάνης απορροής του ποταμού για τις 
λεκάνες και υπολεκάνες απορροής του 
ποταμού καθώς και τα παράκτια τμήματα 
που αναφέρονται στο Άρθρο 5, παράγραφος 
1, εδάφιο (β) σύμφωνα με τις παραγράφους 
2 και 3 του παρόντος άρθρου και με τις 
Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ..

Τροπολογία 16
Άρθρο 9, παράγραφος 2

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

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

Τροπολογία 17
Άρθρο 9, παράγραφος 3, πρώτη υποπαράγραφος

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

3.  Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας περιλαμβάνουν μέτρα:

(α) για την επίτευξη επιπέδων πρόληψης 
του κινδύνου και προστασίας ανάλογων με 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2·

(β) που θα συμβάλουν στη διαχείριση των 
πλημμυρών άναντα και κάταντα περιοχών 
ή τουλάχιστον δεν επηρεάζουν τους 
κινδύνους πλημμυρών κατά τρόπον ώστε 
οι περιοχές άναντα και κάταντα να μην 
έχουν δυσανάλογο κόστος για την επίτευξη 
του κατάλληλου επιπέδου πρόληψης του 
κινδύνου και προστασίας·
(γ) που θα βασίζονται σε φυσικές 
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διαδικασίες όπως η αποθήκευση 
πλημμυρικών περιοχών και θα προαγάγουν 
την κατάλληλη χρήση γης, γεωργικές και 
δασοκομικές πρακτικές σε όλη την περιοχή 
λεκάνης απορροής.

Τροπολογία 18
Άρθρο 9, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 1α (νέα)

Τα μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου 
πλημμυρών περιλαμβάνουν μέτρα κάλυψης
του κόστους κατά τρόπον ώστε οι 
οικονομικές δραστηριότητες στις περιοχές 
κινδύνου ως προς τις πλημμύρες να 
καταβάλλουν το κόστος των 
αντιπλημμυρικών έργων και της 
επείγουσας επέμβασης καθώς και το 
περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος των 
πόρων και θα ορίσουν υποχρεώσεις για τα 
άτομα που ζουν σε περιοχές κινδύνου να 
λαμβάνουν τα καλύτερα μέτρα προστασίας 
που διαθέτουν για τον περιορισμό των 
ζημιών.

Τροπολογία 19
Άρθρο 12, παράγραφος 1

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

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

Τροπολογία 20
Άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 2

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

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

οδηγίας εκτελούνται σε στενό συντονισμό 
και εντάσσονται, από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
στις επανεξετάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 
2000/60/EΚ.

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

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

Τροπολογία 21
Άρθρο 14, παράγραφος 2

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

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

Μετά από αίτημα, θα επιτραπεί η 
πρόσβαση σε έγγραφα βάσης και 
ενημερωτικά έγγραφα που 
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη 
σχεδίου χαρτών κινδύνου πλημμύρας και 
σχεδίου προγραμμάτων διαχείρισης του 
κινδύνου πλημμυρών.

Τροπολογία 22
Παράρτημα, Τμήμα Α, παράγραφος 3

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

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

Τροπολογία 23
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Παράρτημα, Τμήμα Α, παράγραφος 3α (νέα)

3α. καθορισμός όλων των σχετικών 
πολιτικών και των χρηματοδοτικών 
μηχανισμών που πρέπει να ενσωματωθούν 
προκειμένου να εξασφαλισθεί αειφόρος 
διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών·

Τροπολογία 24
Παράρτημα, Τμήμα Α, παράγραφος 3β (νέα)

3β. αξιολόγηση της επίπτωσης πολιτικών 
επιλογών στο οικολογικό καθεστώς των 
αντίστοιχων υδάτινων ρευμάτων καθώς 
και των οικονομικών τους επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανόμενου του πλήρους 
κόστους όσον αφορά τους πόρους και το 
περιβάλλον·

Τροπολογία 25
Παράρτημα, Τμήμα Α, παράγραφος 4

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

4.  περιγραφή των απαιτούμενων μέτρων για 
την επίτευξη των ενδεδειγμένων επιπέδων 
πρόληψης κινδύνου και προστασίας 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 9, των 
μέτρων που θα αναπτυχθούν ως μέρος του 
"Προγράμματος Μέτρων", θα 
ενσωματωθούν σε αυτό και θα υποβληθεί 
σχετική έκθεση παράλληλα με το 
πρόγραμμα αυτό, το οποίο περιλαμβάνεται 
στα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής  
σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, των 
μέτρων κάλυψης του κόστους και των 
μέτρων σχετικά με τις πλημμύρες που 
λαμβάνονται βάσει άλλων νομοθετικών 
πράξεων της Κοινότητας·

Τροπολογία 26
Παράρτημα, Τμήμα Α, παράγραφος 4α (νέα)

4α.  ιεράρχηση προτεραιοτήτων σχετικά με 
τα μέτρα που προαγάγουν την πρόληψη 



PE 370.110v01-00 14/15 PA\605043EL.doc

EL

της ζημίας σύμφωνα με τους στόχους της 
"μη υποβάθμισης" και "της καλής 
οικολογικής, χημικής και ποσοτικής 
κατάστασης" της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ 
όπως:
-  προστασία των υγροτόπων και των 
πλημμυρικών περιοχών,
-  αποκατάσταση των υποβαθμισμένων 
υγροτόπων και πλημμυρικών περιοχών 
(συμπεριλαμβανομένων των μαιάνδρων 
ποταμών), ιδιαίτερα εκείνων που 
επανασυνδέουν τους ποταμούς με τις 
πλημμυρικές περιοχές τους,
-  απομάκρυνση των απηρχαιωμένων 
τεχνητών αντιπλημμυρικών υποδομών από 
τους ποταμούς,
-  αποτροπή περαιτέρω οικοδόμησης στις 
πλημμυρικές περιοχές (υποδομές, 
κατοικίες, κλπ.),
-  στήριξη των αειφόρων πρακτικών για τη 
χρήση γης στη λεκάνη απορροής 
προκειμένου να βελτιωθεί η φυσική 
ρύθμιση των υδάτων και η επαναπλήρωση 
των υπόγειων υδάτων,
-  προηγούμενη εξουσιοδότηση ή 
καταγραφή των δραστηριοτήτων στις 
πλημμυρικές περιοχές·

Τροπολογία 27
Παράρτημα, Τμήμα Α, παράγραφος 4β (νέα)

4β. αξιολόγηση των άμεσων ή των 
έμμεσων επιπτώσεων των μέτρων 
διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας στη 
χημική σύνθεση των υπόγειων υδάτων·

Τροπολογία 28
Παράρτημα, Τμήμα Α, παράγραφος 4γ (νέα)

4γ. περιγραφή της συμμετοχής όλων των 
αρμόδιων αρχών·
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Τροπολογία 29
Παράρτημα, Τμήμα Β, παράγραφος 2

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

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


