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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija v obrazložitvenem memorandumu opozarja na tragične posledice (več kot 700 
smrtnih žrtev v letu 2002) in obseg škode zaradi poplav, povzročene okolju, javni in zasebni 
infrastrukturi ter gospodarski dejavnosti v regijah. Zaradi močnega zmanjšanja zmožnosti 
povodij za naravno zadrževanje poplav se je število poplav povečalo. Kljub obstoječim 
nevarnostim je bila dovoljena gradnja javnih in zasebnih stanovanj ter zabavišč na poplavno 
ogroženih območjih. Kot primer Komisija navaja, da tako na območjih ob reki Ren, ki jih 
ogrožajo izredno hude poplave in kjer je možna škoda zaradi poplav v višini 165 milijonov 
EUR, živi 10 milijonov ljudi. Zaradi podnebnih sprememb bodo takšni dogodki po vsej 
verjetnosti čedalje pogostejši in hujši. Zato Komisija za zmanjševanje in obvladovanje 
tveganja za človeško zdravje, okolje, infrastrukturo in premoženje, ki je povezano s 
poplavami, predlaga, da Evropski parlament in Svet sprejmeta direktivo o ocenjevanju in 
obvladovanju poplav.
Ocenjevanje in obvladovanje poplav ni nekaj novega. Večina držav članic, če ne vse, so že 
sprejele nacionalne politike za obvladovanje tega pojava. Vendar pa si večino rečnih povodij 
v Evropi delita dve državi članici ali več in obvladovanje poplav v eni regiji lahko povzroči 
povečanje tveganja poplav v višje ali nižje ležečih regijah. Zato bi usklajeno delovanje na 
ravni Skupnosti prispevalo k dodatni vrednosti ter izboljšanju splošne ravni preprečevanja 
poplav in zaščito pred njimi. Poleg tega zakonodaja v zvezi z omenjenim upravljanjem voda 
dobro ustreza Okvirni direktivi o vodah1, ki je uvedla načelo čezmejnega usklajevanja znotraj 
povodij. 

V skladu z novo zakonodajo o strukturnih skladih je predlagano, da se ukrepi za 
preprečevanje štejejo za upravičene stroške.

Vaša pripravljavka mnenja kljub temu meni, da ja treba k osnutku Komisije predložiti številne 
predloge sprememb, če naj bi:

• omenjeni predlog uokviril direktivo znotraj celovite politike za obvladovanje tveganja 
poplav;

• poudarili bolj preventivno delovanje za odpravo ali zmanjševanje tveganja poplav in 
ne toliko ukrepanja v izrednih razmerah, saj je predhodno varnostno prilagajanje 
učinkovitejše in cenejše kot prilagajanje v izrednih razmerah ali naknadno 
prilagajanje;

• omejili ali odpravili posredni udarec v regijah, ki ležijo ob višjem ali nižjem toku, 
zaradi lokalnih ukrepov za varstvo pred poplavami s pomočjo celostnih ukrepov na 
ravni povodja, vključno s čezmejnim sodelovanjem na tem področju in z 
udejstvovanjem vseh zadevnih organov;

• spodbujali vključitev vseh zadevnih politik in finančnih mehanizmov, med drugim 
kohezijske politike, za zagotovitev trajnostnega obvladovanja tveganja poplav;

  
1 Direktiva 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000.
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• vključili izvajanje te direktive na dan začetka veljavnosti v postopek za načrtovanje 
upravljanja povodja iz Direktive 2000/60/ES (Okvirna direktiva o vodah), da bodo načrti 
za obvladovanje tveganja poplav stroškovno učinkoviti, za spodbujanje spoštovanja teh 
načrtov in v podporo pogojev za okoljsko trajnost iz omenjene direktive;

• zagotovili trajnostno upravljanje voda z dajanjem prednosti ukrepom za preprečevanje 
tveganja in škode prek načrtovanja rabe prostora in krepitve zmožnosti za naravno 
zadrževanje;

• oblikovali jasne in izvršljive zakone in odpravili pravno nejasnost glede obsega kart 
poplavnih območij in načrtov za obvladovanje tveganja poplav;

• trg deloval za trajnostno obvladovanje tveganja poplav, pri čemer gospodarske dejavnosti 
na poplavno ogroženih območjih krijejo stroške ukrepov za zaščito pred poplavami ter 
okoljske stroške in stroške virov, poleg tega pa naj bi ljudje, ki živijo v poplavno 
ogroženih območjih, sprejeli odgovornost in po svojih najboljših močeh sprejeli ukrepe 
za zmanjševanje škode (npr. prilagajanje gradenj glede na nevarnost poplav).

V ta namen vaša poročevalka predlaga naslednje spremembe:

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot 
pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
uvodna izjava 2

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

(2) Poplave so naravni pojav, ki ga ni 
mogoče preprečiti. Vendar veliko 
zmanjšanje zmožnosti povodij za naravno 
zadrževanje poplav, neustrezno izvajanje 
človeških dejavnosti (kot so povečanje 
naselij in ekonomskih sredstev na 
poplavnih površinah) in globalno 
segrevanje prispevajo k povečanju 
verjetnosti pojava in škodljivih učinkov
poplav.

Predlog spremembe 2
uvodna izjava 2 a (novo)



PA\605043SL.doc 5/13 PE 370.110v02-00

SL

(2a) Tradicionalne strategije obvladovanja 
tveganja poplav, ki večinoma temeljijo na 
gradnji infrastruktur za takojšnjo zaščito 
ljudi, nepremičnin in premičnin, niso 
zagotovile stopnje varnosti, ki bi jo morale.

Predlog spremembe 3
uvodna izjava 3

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

Izvedljivo in zaželeno je, da se zmanjša 
tveganje škode za zdravje ljudi, okolje in 
infrastrukturo, ki je povezana s poplavami.
Ukrepe za zmanjšanje tveganja škode zaradi 
poplav pa je treba, da bi bili učinkoviti, 
usklajevati po celotnih povodjih, poleg tega 
pa morajo ti ukrepi upoštevati okoljske 
ukrepe, da bi se tradicionalne kratkoročne 
vzorce "gradnje za zaščito" nadomestile z 
okoljsko trajnostnim obvladovanjem 
poplav.

Predlog spremembe 4
uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Predlagano integrirano upravljanje 
povodij mora temeljiti na: (a) posebni 
"nosilni zmožnosti" okolja, t.j. na 
pravilnem in dolgoročnem delovanju 
ekosistemov ter ohranjanju biološke 
raznovrstnosti, kot tudi zagotovitvi skupnih 
socialno-ekonomskih koristi za 
prebivalstvo; (b) skupni oceni potreb in 
pričakovanj vseh "vodno zainteresiranih 
strani" na širši ravni povodij; in (c) čim 
boljšem obveščanju. 

Predlog spremembe 5
uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Trajnostno obvladovanje tveganja 
poplav mora biti vključeno v oblikovanje in 
izvajanje vseh drugih zadevnih politik držav 
članic in Skupnosti, kot so politika na 
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področju vodnega prometa ter kmetijska, 
kohezijska, energetska in raziskovalna 
politika.

Predlog spremembe 6
uvodna izjava 9

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

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

Predlog spremembe 7
uvodna izjava 14

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

(14) Razvoj načrtov upravljanja povodij na 
podlagi Direktive 2000/60/ES in načrtov za 
obvladovanje tveganja poplav na podlagi te 
direktive sta sestavna dela celostnega 
upravljanja povodij; oba procesa morata biti 
zato v celoti vključena. Za zagotovitev 
učinkovitosti in pametne uporabe virov mora 
biti izvajanje te direktive nemudoma 
vključeno v Direktivo 2000/60/ES ter 
usklajeno z njo in skladno z njenimi 
določbami.

Predlog spremembe 8
uvodna izjava 15

(15) V primeru večnamenske uporabe 
vodnih teles pri različnih oblikah trajnostnih 
človeških dejavnosti (npr. obvladovanje 

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

tveganja poplav in ekologija) ter ob 
upoštevanju vplivov teh uporab na vodna 
telesa zagotavlja Direktiva 2000/60/EC jasen 
in pregleden postopek za obravnavanje 
takšnih uporab in vplivov, vključno z 
možnimi odstopanji od ciljev „dobro stanje“ 
ali „neposlabšanje“.

Predlog spremembe 9
člen 3

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

Za namene te direktive države članice 
spodbujajo trajnostno politiko 
obvladovanja tveganja poplav in ukrepe v 
skladu s cilji iz člena 1 in 4 Direktive 
2000/60/ES ter uporabljajo ureditve iz člena 
3(1), (2), (3) in (6) Direktive 2000/60/ES.

Države članice vključijo zahteve 
trajnostnega obvladovanja tveganja poplav 
v oblikovanje in izvajanje vseh zadevnih 
politik.

Predlog spremembe 10
člen 4, odstavek 2, točka (a)

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

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

Predlog spremembe 11
člen 4, odstavek 2, točka (f a) (novo)

(fa) ocenitev učinkovitosti obstoječih 
zgrajenih infrastruktur za zaščito pred 
poplavami, ob upoštevanju njihove 
dejanske zmogljivosti za preprečitev škode 
ter njihove gospodarske in okoljske 
učinkovitosti;
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Predlog spremembe 12
člen 5, odstavek 1, točka (a)

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

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

Predlog spremembe 13
člen 7, odstavek 1

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

1. Države članice na ravni vodnega območja 
pripravijo karte poplav in okvirne karte 
škode zaradi poplav, v nadaljnjem besedilu 
„karte poplavnih območij“, za povodja, 
porečja in dele obale, določene na podlagi 
člena 5(1)(b) in s pomočjo kart poplavnih 
območij postopno ukinejo neposredne ali 
posredne subvencije, katerih učinek je 
povečanje tveganja poplav.

Predlog spremembe 14
člen 7, odstavek 2, točka (c a) (novo)

(ca) območja poplavnih površin kot 
naravnih sredstev za zadrževanje in 
območij, ki lahko služijo kot varnostni pas 
za varstvo pred poplavami – nemudoma ali v 
prihodnosti.

Predlog spremembe 15
člen 9, odstavek 1

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

1. Države članice pripravijo in izvajajo 
načrte za obvladovanje tveganja poplav na 
ravni vodnega območja za povodja, porečja 
in dele obale, določene na podlagi člena 5
(1)(b) v skladu z odstavkoma 2 in 3 tega 
člena ter z Direktivo 79/409/EGS in 
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Direktivo 92/43/EGS.

Predlog spremembe 16
člen 9, odstavek 2

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

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

Predlog spremembe 17
člen 9, odstavek 3, pododstavek 1

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

3. Načrti za obvladovanje tveganja poplav 
vključujejo ukrepe:
(a) katerih cilj je doseči ravni preprečevanja 
tveganja in varstva, določene v skladu z 
odstavkom 2;

(b) ki prispevajo k obvladovanju poplav v 
višje ali nižje ležečih regijah ali vsaj ne 
povečajo tveganja poplav, s čimer bi višje 
ali nižje ležeče regije utrpele nesorazmerno 
visoke stroške pri doseganju ustrezne ravni 
preprečevanja tveganja in varstva;

(c) ki sodelujejo z naravnimi procesi, npr. 
poplavnimi površinami kot naravnimi 
sredstvi za zadrževanje, in spodbujajo 
ustrezno uporabo zemljišč ter kmetijske in 
gozdarske prakse na vodnih območjih.

Predlog spremembe 18
člen 9, odstavek 3, pododstavek 1 a (novo)
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Ukrepi za obvladovanje tveganja poplav 
morajo vključevati ukrepe za povračilo 
stroškov, tako da gospodarske dejavnosti na 
poplavno ogroženih območjih pokrijejo 
stroške ukrepov za zaščito pred poplavami 
in nujnih ukrepov ter okoljske stroške in 
stroške virov, poleg tega pa morajo tudi 
določiti obveznosti za prebivalce na 
poplavno ogroženih območjih, ki morajo po 
svojih najboljših močeh sprejeti ukrepe za 
zmanjševanje škode. 

Predlog spremembe 19
člen 12, odstavek 1

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

1. Države članice zagotovijo za vodna 
območja, ki so v celoti na njihovem ozemlju, 
izdelavo enega načrta za obvladovanje 
tveganja poplav, pri čemer sodelujejo vsi 
zadevni organi in se upošteva regionalno 
načrtovanje za obvladovanje tveganja 
poplav. 

Predlog spremembe 20
člen 13, odstavka 1 in 2

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

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

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

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

Predlog spremembe 21
člen 14, odstavek 2
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2. Države članice zagotovijo dejavno 
sodelovanje vseh zainteresiranih strani pri 
izdelavi, pregledovanju in posodabljanju 
načrtov za obvladovanje tveganja poplav iz 
poglavja IV.

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

Na zahtevo se omogoči dostop do osnovnih 
dokumentov in informacij, potrebnih za 
izdelavo osnutkov kart poplavnih območij 
in osnutkov načrtov za obvladovanje 
tveganja poplav. 

Predlog spremembe 22
priloga, oddelek A, odstavek 3

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

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

Predlog spremembe 23
priloga, oddelek A, odstavek 3 a (novo)

3a. določitev vseh zadevnih politik in 
finančnih mehanizmov, ki morajo biti 
vključeni za zagotovitev trajnostnega 
obvladovanja tveganja poplav;

Predlog spremembe 24
priloga, oddelek A, odstavek 3 b (novo)

3b. ocenjevanje vpliva političnih možnosti 
na ekološko stanje prizadetih vodnih teles 
in njihovih ekonomskih posledic, vključno z 
vsemi viri in celotnimi okoljskimi stroški.

Predlog spremembe 25
priloga, oddelek A, odstavek 4

4. opis ukrepov, ki so potrebni za doseganje 
ustreznih ravni varstva, vključno z ukrepi, 
sprejetimi v skladu s členom 9, in ukrepi v 

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

skladu s členom 9, ukrepi, katere je treba 
oblikovati kot del "programa ukrepov" iz 
načrtov za upravljanje povodij v skladu z 
Direktivo 2000/60/ES, jih vanj vključiti in o 
njih poročati, ukrepi za samofinanciranje 
in ukrepi v zvezi s poplavami, sprejetimi na 
podlagi drugih zakonov Skupnosti;

Predlog spremembe 26
priloga, oddelek A, odstavek 4 a (novo)

4a. opredelitev prednostnih ukrepov, ki 
spodbujajo preprečitev škode v skladu s cilji 
"neposlabšanja" in/ali "dobrega 
ekološkega in kemijskega stanja" iz 
Direktive 2000/60/ES, kot so:
– zaščita mokrišč in poplavnih površin,
– obnovitev propadajočih mokrišč in 
poplavnih površin (med njimi rečni 
meandri), predvsem tistih, ki ponovno 
povezujejo reke z njihovimi poplavnimi 
površinami,
– odstranitev zastarele zagrajene 
infrastrukture za zaščito pred poplavami, ki 
se nahaja na rekah,
– preprečevanje nadaljnjih gradenj 
(infrastruktur, stanovanjskih objektov itd.) 
na poplavnih površinah,
– podpiranje trajnostnih praks uporabe 
zemljišč v povodjih z namenom izboljšanja 
naravnega zadrževanja vode in obnavljanja 
podzemne vode,
– predhodna pridobitev dovoljenja ali 
registracija dejavnosti v poplavnih 
površinah; 

Predlog spremembe 27
priloga, oddelek A, odstavek 4 b (novo)

4b. ocenjevanje neposrednega ali 
posrednega vpliva ukrepov za obvladovanje 
tveganja poplav na kemijsko sestavo 
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podzemne vode;

Predlog spremembe 28
priloga, oddelek A, odstavek 4 c (novo)

4c. opis sodelovanja vseh pristojnih 
organov;

Predlog spremembe 29
priloga, oddelek B, odstavek 2

2. ocena napredka pri doseganju določene 
ravni varstva;

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