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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την αξιολόγηση και καταπολέμηση των πλημμυρών
(COM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2006)0015)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της 
Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή 
(C6-0020/2006),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0000/2006),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά την αξιολόγηση και καταπολέμηση 
των πλημμυρών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που 
αφορά την αξιολόγηση και καταπολέμηση 
των κινδύνων των πλημμυρών

(Η τροποποίηση αυτή ισχύει στο σύνολο του 
νομοθετικού κειμένου· με την έγκριση της 
τροπολογίας καθίστανται αναγκαίες 
τεχνικές προσαρμογές στο σύνολο του 
κειμένου)

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Αιτιολόγηση

Το νομοθετικό κείμενο εξετάζει κατ' ουσία τους κινδύνους όχι τις συγκεκριμένες πλημμύρες.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 1

(1)  Οι πλημμύρες μπορεί να προκαλέσουν 
θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών, να 
θέσουν σοβαρά σε κίνδυνο την οικονομική 
ανάπτυξη και να υπονομεύσουν τις 
οικονομικές δραστηριότητες της 
Κοινότητας

(1)  Οι πλημμύρες μπορεί να προκαλέσουν 
θανάτους, μετακινήσεις πληθυσμών, 
καταστροφές στο περιβάλλον να θέσουν 
σοβαρά σε κίνδυνο την οικονομική 
ανάπτυξη και να υπονομεύσουν τις 
οικονομικές δραστηριότητες της 
Κοινότητας

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με το άρθρο 1 της πρότασης της Επιτροπής (αντικείμενο) θα πρέπει να γίνει και εν 
προκειμένω αναφορά στο περιβάλλον.

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 των πλημμυρών στην 
ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον και τις 
υποδομές εντούτοις, τα μέτρα για τη 
μείωση του κινδύνου ζημιών από 
πλημμύρες θα πρέπει να συντονίζονται σε 
επίπεδο ποτάμιας λεκάνης για να είναι 
αποτελεσματικά.
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Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

(3α)  Επιστήμονες επισημαίνουν 
ομόφωνα ότι η συχνότητα ακραίων 
κατακρημνισμάτων έχει αυξηθεί κατά τα 
τελευταία χρόνια. 

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

(3β)  Το Συμβούλιο (περιβάλλον)
αναγνώρισε στα συμπεράσματά του της 
14ης Οκτωβρίου 2004, "ότι οι 
ανθρώπινες δραστηριότητες συμβάλλουν 
στην αύξηση της πιθανότητας και των 
αρνητικών επιπτώσεων (ακραίων) 
πλημμυρών και ότι η αλλαγή του 
κλίματος θα οδηγήσει επίσης σε μια 
αύξηση πλημμυρών". Λόγω του ότι σε 
συμφωνία με την αρχή της αειφόρου 
ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
συμπεριληφθεί ένα υψηλό επίπεδο της 
προστασίας του περιβάλλοντος στην 
πολιτική της Ένωσης, θα πρέπει η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν 
μέτρα προκειμένου να βελτιώσουν την 
προφύλαξη από τις πλημμύρες, την 
προστασία από τους κινδύνους των 
πλημμυρών και τον περιορισμό των 
ζημιών.

Αιτιολόγηση

Όπως διαπίστωσε το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του της 14ης Οκτωβρίου 2004, υπάρχει 
σχέση μεταξύ της αλλαγής του κλίματος και των αυξημένων εμφανίσεων πλημμυρών. Λόγω του 
ότι αυτό το συμπέρασμα είναι αναμφισβήτητο, πρέπει να ληφθούν μέτρα, προκειμένου να 
περιοριστούν οι επιπτώσεις τέτοιων πλημμυρών.

Τροπολογία 6
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Αιτιολογική σκέψη 4

(4)  Η οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης

Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων επιβάλλει την 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων 
διαχείρισης για κάθε λεκάνη απορροής 
ποταμού με στόχο την επίτευξη καλής 
οικολογικής και χημικής κατάστασης και 
θα συμβάλλει στον μετριασμό των 
επιπτώσεων των πλημμυρών. Ωστόσο η 
μείωση του κινδύνου πλημμύρας δεν είναι 
ένας από τους κύριους στόχους της εν 
λόγω οδηγίας ούτε λαμβάνονται δεόντως 
υπόψη πιθανοί μελλοντικοί κίνδυνοι λόγω 
της αλλαγής του κλίματος.

(4)  Επί του παρόντος δεν υπάρχει σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο κανένα νομικό μέσο 
για την προστασία από τους κινδύνους 
των πλημμυρών. Η οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για 
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης 
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων 
επιβάλλει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων 
σχεδίων διαχείρισης για κάθε λεκάνη 
απορροής ποταμού με στόχο την επίτευξη 
καλής οικολογικής και χημικής 
κατάστασης και θα συμβάλλει στον 
μετριασμό των επιπτώσεων των 
πλημμυρών. Ωστόσο η μείωση του 
κινδύνου πλημμύρας δεν είναι ένας από 
τους κύριους στόχους της εν λόγω οδηγίας 
ούτε λαμβάνονται δεόντως υπόψη πιθανοί 
μελλοντικοί κίνδυνοι λόγω της αλλαγής 
του κλίματος.

Τροπολογία 7
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 

(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 προσωρινή 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 ή των 
τμημάτων που εμπίπτουν στην 
επικράτεια του εκάστοτε κράτους μέλους 
μιας διεθνούς λεκάνης απορροής 
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πόσον επιβάλλεται να αναληφθεί 
περαιτέρω δράση.

ποταμού ώστε να προσδιορίζεται πάντοτε 
ο κίνδυνος πλημμύρας και να 
αποφασίζεται κατά πόσον επιβάλλεται να 
αναληφθεί περαιτέρω δράση.
(Η αλλαγή από "προκαταρκτική" σε 
"προσωρινή" ισχύει στο σύνολο του 
νομοθετικού κειμένου· με την έγκριση της 
τροπολογίας καθίστανται αναγκαίες 
τεχνικές προσαρμογές στο σύνολο του 
κειμένου.)

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση από "προκαταρκτική" σε "προσωρινή" αφορά μόνο το γερμανικό κείμενο.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

(10α)  Ενόψει των υφισταμένων 
δυνατοτήτων των κρατών μελών θα 
πρέπει σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας να διασφαλίζεται ένας 
υψηλός βαθμός σε ευελιξία σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά 
την οργάνωση και ευθύνη των αρχών, τα 
σχέδια διαχείρισης των πλημμυρών και 
χάρτες κινδύνου, το επίπεδο προστασίας 
καθώς και τα μέτρα και 
χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη των 
τεθέντων στόχων.

Αιτιολόγηση

Βλέπε συμπεράσματα του Συμβουλίου (περιβάλλον) της 14ης Οκτωβρίου 2004.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Για να μειωθούν και να αποφευχθούν Για να μειωθούν και να αποφευχθούν οι 
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οι αρνητικές επιπτώσεις των πλημμυρών 
στην εκάστοτε περιοχή είναι σκόπιμο να 
καθιερωθούν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Τα αίτια και οι 
συνέπειες των πλημμυρών ποικίλλουν 
ανάλογα με τις χώρες και τις περιφέρειες 
της Κοινότητας. Κατά συνέπεια τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες 
γεωγραφικές υδρολογικές και άλλες 
σχετικές περιστάσεις στη λεκάνη 
απορροής του ποταμού, μέρος αυτής ή 
τμήμα της ακτής, και να παρέχουν λύσεις 
αφού ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι 
προτεραιότητες της λεκάνης απορροής, 
τμήματος αυτής ή της ακτής, ενώ 
παράλληλα θα εξασφαλίζεται ο 
συντονισμός με τις περιοχές της λεκάνης 
απορροής του κάθε ποταμού.

αρνητικές επιπτώσεις των πλημμυρών 
στην εκάστοτε περιοχή είναι σκόπιμο να 
καθιερωθούν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας. Τα αίτια και οι 
συνέπειες των πλημμυρών ποικίλλουν 
ανάλογα με τις χώρες και τις περιφέρειες 
της Κοινότητας. Κατά συνέπεια τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες 
γεωγραφικές γεωλογικές υδρολογικές 
τοπογραφικές και άλλες σχετικές 
περιστάσεις στη λεκάνη απορροής του 
ποταμού, μέρος αυτής ή τμήμα της ακτής, 
και να παρέχουν λύσεις αφού ληφθούν 
υπόψη οι ανάγκες και οι προτεραιότητες 
της λεκάνης απορροής, τμήματος αυτής ή 
της ακτής, ενώ παράλληλα θα 
εξασφαλίζεται ο συντονισμός με τις 
περιοχές της λεκάνης απορροής του κάθε 
ποταμού.

Τροπολογία 10
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).

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η εν προκειμένω αναφερόμενη αρχή δεν είναι εφαρμόσιμη για τη διαχείριση των πλημμυρών, 
λόγος για τον οποίο η επισήμανση αυτή δεν είναι λυσιτελής. 

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 17

(17)  Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως από το χάρτη 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν προκειμένω 
επιδιώκεται ιδίως να προαχθεί η 
ενσωμάτωση υψηλού επιπέδου 
περιβαλλοντικής προστασίας στις 
κοινοτικές πολιτικές σύμφωνα με την 
αρχή της αειφόρου ανάπτυξης όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 37 του χάρτη 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολογική σκέψη 3β (νέα).

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 18

(18)  Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να 
επιτευχθούν επαρκώς μόνο από τα κράτη 
μέλη οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης 
και δεδομένου ότι κατά συνέπεια, λόγω της 
κλίμακας και των επιπτώσεων της δράσης 
είναι σκοπιμότερο να επιτευχθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα ενδέχεται 
να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως 

(18)  Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να 
επιτευχθούν επαρκώς μόνο από τα κράτη 
μέλη οι στόχοι της προβλεπόμενης δράσης 
και δεδομένου ότι κατά συνέπεια, λόγω της 
κλίμακας και των επιπτώσεων της δράσης 
είναι σκοπιμότερο να επιτευχθούν σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα ενδέχεται 
να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που αναφέρεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως 
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αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα 
απόφαση δεν υπερβαίνει ότι είναι 
αυστηρώς απαραίτητο για να επιτευχθούν 
οι εν λόγω στόχοι.

αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα 
απόφαση δεν υπερβαίνει ότι είναι 
αυστηρώς απαραίτητο για να επιτευχθούν 
οι εν λόγω στόχοι. Τα κράτη μέλη 
μπορούν κατά συνέπεια στην πρώτη 
φάση επεξεργασίας έως την εις το άρθρο 
6 παράγραφος 2 αναφερόμενη 
ημερομηνία να καταφύγουν στα 
υφιστάμενα σχέδιά τους, όταν έχουν
πληρωθεί τα εις το άρθρο 4 αναφερόμενα 
ελάχιστα κριτήρια.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το πνεύμα της επικουρικότητας λογίζονται οι υφιστάμενες εργασίες των κρατών 
μελών έως την πρώτη επανεξέταση της προσωρινής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμυρών ως 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, εφόσον πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

(18α)  Οι διατάξεις του πρωτοκόλλου 
(αριθ. 30) στη Συνθήκη περί ιδρύσεως 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσον αφορά 
την εφαρμογή των αρχών της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
ελήφθησαν πλήρως υπόψη κατά την 
επεξεργασία αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία 14
Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία ορίζει πλαίσιο για τη 
μείωση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η 
υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον και οι 
οικονομικές δραστηριότητες από τις 
πλημμύρες στην Κοινότητα.

Σκοπός αυτής της οδηγίας είναι η 
δημιουργία ενός πλαισίου για την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων που αντιμετωπίζει η υγεία του 
ανθρώπου, το περιβάλλον και οι 
οικονομικές δραστηριότητες από τις 
πλημμύρες στην Κοινότητα.
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Τροπολογία 15
Άρθρο 2, παράγραφος 2

2. ως «κίνδυνος πλημμύρας» νοείται η 
πιθανότητα να λάβει χώρα πλημμύρα 
κάποιας σοβαρότητας η οποία να 
συνεπάγεται ανάλογες ζημίες όσον αφορά 
την υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον 
και τις οικονομικές δραστηριότητες.

2. ως «κίνδυνος πλημμύρας» νοείται η 
πιθανότητα να λάβει χώρα πλημμύρα η 
οποία να συνεπάγεται ανάλογες ζημίες 
όσον αφορά την υγεία του ανθρώπου, το 
περιβάλλον και τις οικονομικές 
δραστηριότητες σε συνάρτηση με μια 
τέτοια πλημμύρα.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη των λέξεων "κάποιας σοβαρότητας" οδηγεί σε γλωσσική ασάφεια.

Τροπολογία 16
Άρθρο 3, παράγραφος 1 α (νέα)

Εφόσον τα κράτη μέλη ορίσουν για τη 
μεταφορά αυτής της οδηγίας μια άλλη 
αρμοδία αρχή, τότε ισχύουν οι διατάξεις 
του άρθρου 3 παράγραφοι 6, 8 και 9 της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Εν προκειμένω θα πρέπει να διασφαλιστεί ορισμένη ευελιξία των κρατών μελών.

Τροπολογία 17
Άρθρο 4, παράγραφος 1 

1.     Τα κράτη μέλη για κάθε περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού ή τμήμα 
διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής 

1. Τα κράτη μέλη για κάθε περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού ή τμήμα 
διεθνούς περιοχής λεκάνης απορροής 
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ποταμού που εμπίπτει στην επικράτειά 
τους, πραγματοποιούν προκαταρκτική 
αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

ποταμού που εμπίπτει στην επικράτειά 
τους, πραγματοποιούν προκαταρκτική 
αξιολόγηση κινδύνων πλημμύρας 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.  Εν 
προκειμένω στηρίζονται σε υφιστάμενα 
πορίσματα και καταφεύγουν σε ήδη 
υφιστάμενες εξετάσεις.

Αιτιολόγηση

Κράτη μέλη τα οποία έχουν προβεί ήδη σε εργασίες σ' αυτόν τον τομέα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να τις αξιοποιήσουν.

Τροπολογία 18
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (β)

(β) περιγραφή των πλημμυρών που 
σημειώθηκαν κατά το παρελθόν.

(β) περιγραφή των πλημμυρών που 
σημειώθηκαν κατά τα τελευταία 30 έτη.

Αιτιολόγηση

Οι επιστήμονες συμφωνούν προς την κατεύθυνση ότι η έκταση και η συχνότητα των πλημμυρών 
θα αυξηθούν. Η περιγραφή πλημμυρών που έχουν συμβεί παλαιότερα από 30 έτη δεν έχει κατά 
συνέπεια καμία αξία.

Τροπολογία 19
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (γ)

(γ ) περιγραφή των διαδικασιών που 
σχετίζονται με τις πλημμύρες και της 
ευπάθειας που τις χαρακτηρίζει έναντι 
αλλαγών, συμπεριλαμβανόμενου του 
ρόλου των πλημμυρικών περιοχών ως 
φυσικού μηχανισμού ρύθμισης των 
πλημμυρών και των οδών αποστράγγισης 
των πλημμυρισμένων περιοχών κατά τον 
παρόν και το μέλλον.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Το κριτήριο αυτό είναι ιδιαίτερα επιστημονικό για μια προκαταρκτική αξιολόγηση· θα πρέπει να 
γίνεται αναφορά σ' αυτό μόνο κατά την εκπόνηση σχεδίων για τη διαχείριση των κινδύνων των 
πλημμυρών.

Τροπολογία 20
Άρθρο 4, παράγραφος 2, σημείο (δ)

(δ) περιγραφή αναπτυξιακών σχεδίων 
που ενδεχομένως συνεπάγονται αλλαγή 
της χρήσης γης ή της δημογραφικής 
κατανομής και της κατανομής των 
οικονομικών δραστηριοτήτων με 
αποτέλεσμα να αυξάνουν οι κίνδυνοι 
πλημμύρας στην περιοχή, ανάντι ή 
κατάντι αυτής·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο αυτό είναι ιδιαίτερα επιστημονικό για μια προκαταρκτική αξιολόγηση· θα πρέπει να 
γίνεται αναφορά σ' αυτό μόνο κατά την εκπόνηση σχεδίων για τη διαχείριση των κινδύνων των 
πλημμυρών.

Τροπολογία 21
Άρθρο 4, παράγραφος 2 α (νέα)

2α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν, για λεκάνες και υπολεκάνες 
απορροής ποταμών και παράκτιες ζώνες, 
για τις οποίες είναι δυνατόν να υπάρξει 
ήδη επαρκής ενδεχόμενος κίνδυνος, να 
παραιτηθούν από την εις την παράγραφο 
1 αναφερόμενη προσωρινή αξιολόγηση 
του κινδύνου πλημμύρας, εφόσον
α)  διατίθενται ήδη χάρτες του κινδύνου 
των πλημμυρών ή σχέδια για τη 
διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών 
κατά την εις το άρθρο 6 παράγραφος 1 
αναφερόμενη ημερομηνία
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β)  τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή έως την εις το άρθρο 6 
παράγραφος 1 αναφερόμενη ημερομηνία 
ότι προβαίνουν σε χρήση αυτής της κατ' 
εξαίρεση ρύθμισης· και
γ)  έχουν πραγματοποιήσει την 
επανεξέταση της προσωρινής 
αξιολόγησης του κινδύνου πλημμυρών, 
των χαρτών του κινδύνου πλημμυρών και 
τα σχέδια για τη διαχείριση του κινδύνου 
πλημμυρών σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙ, 
ΙΙΙ και IV έως τις αναφερόμενες 
προθεσμίες στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
στο άρθρο 8 παράγραφος 2 ή το άρθρο 10 
παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην τροπολογία 15.

Τροπολογία 22
Άρθρο 5

1. Βάσει της αξιολόγησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 κάθε λεκάνη 
και υπολεκάνη απορροής ή παράκτια 
ζώνη του ποταμού που καλύπτεται από 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού 
χαρακτηρίζονται κατά τρόπο που να 
εμπίπτει σε μία από τις εξής κατηγορίες:

1. Βάσει της αξιολόγησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 κάθε λεκάνη 
και υπολεκάνη απορροής κάθε 
παράκτια ζώνη του ποταμού και 
τμήματα αυτής που καλύπτεται από 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού 
χαρακτηρίζονται κατά τρόπο που να 
εμπίπτει σε μία από τις εξής κατηγορίες:

(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 

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

(β) Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής 
ποταμού ή παράκτιες ζώνες για τις οποίες 
θεωρείται ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος 
πλημμύρας ή είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι 
είναι εύλογο να συμβεί πλημμύρα.

(β) Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής 
ποταμού παράκτιες ζώνες ή τμήματα 
αυτής για τις οποίες θεωρείται ότι 
υφίσταται σοβαρός κίνδυνος πλημμύρας ή 
είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι είναι εύλογο 
να συμβεί πλημμύρα.

2. Ο χαρακτηρισμός δυνάμει της 
παραγράφου 1 λεκανών ή υπολεκανών 
απορροής διεθνών ποταμών ή αντιστοίχων 
παρακτίων τμημάτων της περιοχής της 
λεκάνης απορροής διεθνούς ποταμού,
αποτελούν αντικείμενο συντονισμού 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών.

2. Ο χαρακτηρισμός δυνάμει της 
παραγράφου 1 λεκανών ή υπολεκανών 
απορροής διεθνών ποταμών αντιστοίχων 
παρακτίων ζωνών ή τμημάτων της 
περιοχής εντός της λεκάνης απορροής 
διεθνούς ποταμού, αποτελούν αντικείμενο 
συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
κρατών μελών.

Αιτιολόγηση

Επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου δεν γίνονται ποτέ δεκτές. 

Τροπολογία 23
Άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο (β)

(β) Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής 
ποταμού ή παράκτιες ζώνες για τις οποίες 
θεωρείται ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος 
πλημμύρας ή είναι δυνατό να θεωρηθεί 
ότι είναι εύλογο να συμβεί πλημμύρα.

(β) Λεκάνες και υπολεκάνες απορροής 
ποταμού ή παράκτιες ζώνες για τις οποίες 
θεωρείται ότι υφίσταται σοβαρός κίνδυνος 
πλημμύρας.

Τροπολογία 24
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εκπονούν σε 
επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής 

1. Τα κράτη μέλη εκπονούν σε 
επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής 
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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.

ποταμού ή των τμημάτων διεθνούς 
λεκάνης απορροής διεθνών ποταμών 
που βρίσκονται στην επικράτειά τους 
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.

Τροπολογία 25
Άρθρο 7, παράγραφος 2, σημείο (α)

(α) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας 
(με πιθανή περίοδο 
επαναλληπτικότητας άπαξ ανά 
δεκαετία)·

(α) πλημμύρες με πιθανή περίοδο 
επαναλληπτικότητας άπαξ ανά 
δεκαετία·

Αιτιολόγηση

Όροι όπως "υψηλή/μέση πιθανότητα" δεν έχουν θέση στην ορολογία της διαχείρισης των 
υδάτων.

Τροπολογία 26
Άρθρο 7, παράγραφος 2, σημείο (β)

(β) πλημμύρες μέσης πιθανότητας (με 
πιθανή περίοδο επαναλληπτικότητας 
άπαξ ανά εκατονταετία)

(β) πλημμύρες με πιθανή περίοδο 
επαναλληπτικότητας άπαξ ανά 
εκατονταετία.
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Αιτιολόγηση

Όροι όπως "υψηλή/μέση πιθανότητα" δεν έχουν θέση στην ορολογία της διαχείρισης των 
υδάτων.

Τροπολογία 27
Άρθρο 7, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2, σημείο (γ)

(γ) περιοχές στις οποίες ενδέχεται να 
παρατηρηθούν φαινόμενα παρόχθιας 
αποσάθρωσης και εναπόθεσης 
υπολειμμάτων λόγω της ροής υδάτων.

(γ) περιοχές στις οποίες ενδέχεται να 
παρατηρηθούν φαινόμενα παρόχθιας 
αποσάθρωσης και εναπόθεσης 
επιπλεόντων απορριμμάτων.

Αιτιολόγηση

Βελτίωση διατύπωσης.

Τροπολογία 28
Άρθρο 9, παράγραφος 1 α (νέα)

1α.  Για την εκπόνηση αυτών των 
σχεδίων περιγράφουν τα κράτη μέλη 
διαδικασίες πλημμυρών και την 
ευαισθησία τους έναντι αλλαγών, 
συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των 
κατακλυζομένων ζωνών ως φυσικών 
περιοχών προστασίας από 
πλημμύρες/λωρίδες αναχωμάτων και της 
υφισταμένης καθώς και της μελλοντικής 
παροχέτευσης της πλημμύρας. 
Περαιτέρω περιγράφουν σχέδια 
ανάπτυξης, τα οποία οδηγούν σε αλλαγές 
της χρήσης των εκτάσεων, της 
κατανομής του πληθυσμού ή των 
οικονομικών δραστηριοτήτων και κατ' 
αυτόν τον τρόπον θα επηρέαζαν την 
αύξηση του κινδύνου πλημμύρας στην 
ίδια την περιοχή ή σε περιφέρειες που 
βρίσκονται στα ανάντι ή κατάντι του 
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ποταμού.

Τροπολογία 29
Άρθρο 9, παράγραφος 1 β (νέα)

1β.  Όταν υφίστανται ήδη χάρτες ή 
σχέδια για περιοχές λεκάνης απορροής 
ποταμού ή τμημάτων αυτών, που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτής 
της οδηγίας, μπορούν τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τους υφιστάμενους 
χάρτες ή σχέδια για τους σκοπούς αυτής 
της οδηγίας. Μια επανεξέταση και 
επικαιροποίηση συνεχίζει να ισχύει.

Αιτιολόγηση

Κράτη μέλη τα οποία έχουν πραγματοποιήσει ήδη εργασίες σ' αυτόν τον τομέα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να αξιοποιούν αυτές τις εργασίες.

Τροπολογία 30
Άρθρο 9, παράγραφος 4

4. Τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας που λαμβάνει ένα κράτος 
μέλος δεν επιτρέπεται να αυξάνουν τους 
κινδύνους πλημμύρας στις γειτονικές
χώρες.

4. Τα μέτρα διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας που λαμβάνει ένα κράτος 
μέλος ή δραστηριότητες με άλλους 
στόχους δεν επιτρέπεται να αυξάνουν τους 
κινδύνους πλημμύρας σε όλες τις χώρες
που ευρίσκονται στα ανάντι ή κατάντι 
του ποταμού.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αρκετό να γίνεται εν προκειμένω αναφορά μόνο στις γειτονικές χώρες, αλλά πρέπει να 
ληφθούν υπόψη όλες οι επιπτώσεις στα ανάντι και κατάντι του ποταμού.
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Τροπολογία 31
Άρθρο 12, παράγραφος 2 α (νέα)

2α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
απαιτήσεις αυτής της οδηγίας να 
συντονίζονται για τη συνολική περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού. Στην 
περίπτωση διεθνούς λεκάνης απορροής 
διεθνούς ποταμού τα κράτη μέλη 
μεριμνούν από κοινού γι' αυτόν το 
συντονισμό και μπορούν να αξιοποιούν γι' 
αυτό το σκοπό υφιστάμενες δομές, οι 
οποίες ανάγονται σε διεθνείς συμφωνίες.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.

Τροπολογία 32
Άρθρο 12, παράγραφος 3

3. Εάν η διεθνής λεκάνη απορροής 
ποταμού υπερβαίνει τα όρια της 
Κοινότητας, και εφόσον δεν εκπονείται 
ένα και μόνο διεθνές σχέδιο διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας στο οποίο να 
συμπεριλαμβάνεται κάθε εμπλεκόμενη 
τρίτη χώρα, τα κράτη μέλη εκπονούν 
σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας που καλύπτουν 
τουλάχιστον τα μέρη της διεθνούς 
λεκάνης απορροής του ποταμού που 
εμπίπτουν στην επικράτεια των 
εμπλεκομένων κρατών μελών.

3. Εάν η διεθνής λεκάνη απορροής 
ποταμού υπερβαίνει τα όρια της 
Κοινότητας, και εφόσον δεν εκπονείται 
ένα και μόνο διεθνές σχέδιο διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας στο οποίο να 
συμπεριλαμβάνεται κάθε εμπλεκόμενη 
τρίτη χώρα, τα κράτη μέλη ή το 
εμπλεκόμενο κράτος μέλος για έναν 
ενδεδειγμένο συντονισμό με τα 
αντίστοιχα μη κράτη μέλη, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
αυτής της οδηγίας στο σύνολο της 
περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 3 παράγραφος 5 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.

Τροπολογία 33
Άρθρο 12, παράγραφος 3 α (νέα)



PE 370.124v03-00 22/26 PR\605639EL.doc

EL

3α.  Όσον αφορά τυχόν προβλήματα, τα 
οποία έχουν επιπτώσεις στη διαχείριση 
του κινδύνου πλημμυρών σε ένα κράτος 
μέλος και τα οποία δεν είναι δυνατόν να 
αντιμετωπιστούν σε επίπεδο των κρατών 
μελών, γίνεται παραπομπή στο άρθρο 12 
της οδηγίας 200060/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

Τροπολογία 34
Άρθρο 14, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
διατίθενται στο κοινό οι προκαταρκτικές 
αξιολογήσεις κινδύνων πλημμύρας, οι 
χάρτες κινδύνων πλημμύρας και τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν σε 
συμφωνία με την οδηγία 2003/4/ΕΚ 
σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στις 
περιβαλλοντικές πληροφορίες ώστε να 
διατίθενται στο κοινό οι προκαταρκτικές 
αξιολογήσεις κινδύνων πλημμύρας, οι 
χάρτες κινδύνων πλημμύρας και τα σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας.

Τροπολογία 35
Άρθρο 14

Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 22 
December 2018 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας το αργότερο και εν συνεχεία κάθε 
έξι χρόνια.

Η Επιτροπή υποβάλλει έως τις 22 
December 2018 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας το αργότερο και εν συνεχεία κάθε 
έξι χρόνια.. Κατά την εκπόνηση αυτής της 
έκθεσης λαμβάνονται υπόψη οι 
επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι πλημμύρες είναι οι συχνότερες φυσικές καταστροφές στην Ευρώπη. Οι πλημμύρες στην 
Ευρώπη κατά τα έτη 2002 και 2005 είχαν στις περισσότερες από τις θιγείσες περιοχές 
καταστρεπτικές επιπτώσεις: υπήρξαν ανθρώπινα θύματα, άνθρωποι έπρεπε να μεταφερθούν, 
κατοικίες και υποδομές υπέστησαν σοβαρές ζημίες. Επιπλέον υπήρξαν εν μέρει 
μακροπρόθεσμες επιβαρύνσεις του περιβάλλοντος και σημαντικές οικονομικές ζημίες. 
Μόνον οι βροχοπτώσεις τον Αύγουστο του 2005 προκάλεσαν περισσότερους από 70 
θανάτους.

Επιστημονικά έχει τεκμηριωθεί με ασφάλεια ότι η συχνότητα και η ένταση έντονων 
βροχοπτώσεων ενισχύεται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι έχουν σχέση με ανθρώπινη 
δραστηριότητα.

* η εντατική πολεοδόμηση, προπάντων σε περιοχές κινδύνου (ανάπτυξη των 
αστικών επιφανειών και οδών, αλλαγή της κοίτης ποταμών, απερίσκεπτη δόμηση 
επιφανειών υπερχείλισης)·

* η αποδάσωση, ιδίως εγκεκριμένες ξυλεύσεις σε κοιλάδες, για την κατασκευή 
κατοικιών διακοπών, βιοτεχνικών ζωνών και εμπορικών κέντρων σε προηγουμένως 
δασωμένες όχθες ορεινών ποταμών·

* η εντατική γεωργία, στην οποία ασκείται κριτική λόγω της σφράγισης των ανώτερων 
στρωμάτων του εδάφους, της μείωσης των παραποτάμιων ζωνών και εκτάσεων 
υπερχείλισης, της οικοδόμησης των λειμώνων και της ανάπτυξης εαρινών 
καλλιεργειών·

* η διάβρωση του εδάφους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μετά τις πλημμύρες του έτους 2002 ένα πρόγραμμα δράσης 
της ΕΕ για τις πλημμύρες, στο πλαίσιο του οποίου, μεταξύ άλλων, έπρεπε να βελτιωθεί η 
έρευνα και η πληροφόρηση. Ακολούθησε ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη 
διαχείριση των πλημμυρών (COM(2004) 472), στην οποία πραγματοποιείται ανάλυση και 
προτείνονται συντονισμένα μέτρα. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι τώρα πλέον η προκείμενη 
πρόταση οδηγίας, η οποία στοχεύει κυρίως στη μείωση και αντιμετώπιση κινδύνων που 
απορρέουν από τις πλημμύρες για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, τις υποδομές και την 
οικονομία.

Ο εισηγητής χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής. Θεωρεί ενόψει του αυξανόμενου 
κινδύνου ζημιών που οφείλονται στις πλημμύρες ως σημαντικό να δημιουργηθεί ένα 
ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης επισημαίνει ότι ενόψει του γεγονότος ότι η μεγάλη 
πλειονότης των ευρωπαϊκών ποτάμιων περιοχών κατανέμεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
κρατών (βλ. απεικόνιση στην επόμενη σελίδα), μια καθαρά εθνική αντίληψη για τη 
διαχείριση των πλημμυρών δεν είναι επαρκής.

Αυτό το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει κατά την άποψη του εισηγητή να 
δημιουργηθεί με την πλέον αυστηρή τήρηση της αρχής της επικουρικότητας· πολυάριθμες 
σημαντικές αποφάσεις όπως το επίπεδο προστασίας και η επιλογή των προστατευτικών 
μέτρων μπορούν και πρέπει να ληφθούν από τα ίδια τα κράτη μέλη.
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Οι υποχρεώσεις σε συνάρτηση με την οδηγία αυτή περιορίζονται στις ακόλουθες φάσεις: 
προσωρινή αξιολόγηση του κινδύνου των πλημμυρών, εκπόνηση χαρτών του κινδύνου των 
πλημμυρών και εκπόνηση σχεδίων για τη διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών. Η 
προτεινόμενη αξιολόγηση του εύλογου χαρακτήρα (άρθρο 4) διασφαλίζει ότι περιοχές στις 
οποίες δεν υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών αποκλείονται και κατ' αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή 
η εξοικονόμηση δαπανών π.χ. κατά τη χαρτογράφηση.

Περαιτέρω θα πρέπει η μεταφορά της οδηγίας να προκαλέσει μια όσο το δυνατόν μικρότερη 
διοικητική και τεχνική δαπάνη εκ μέρους των κρατών μελών. Μια από τις σημαντικότερες 
πτυχές είναι εν προκειμένω η διασφάλιση της προστασίας του κεκτημένου δηλαδή η 
δυνατότητα προσφυγής για τα κράτη μέλη σε ήδη πραγματοποιηθείσα εργασία στον τομέα 
της προστασίας από τις πλημμύρες. Επίσης θα πρέπει να διασφαλιστεί ένας εκτεταμένος 
συγχρονισμός με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ), λόγω του ότι 
αλληλοσυμπληρώνονται οι στόχοι τους.

Ο εισηγητής προτείνει να γίνει ρητή αναφορά της αρχής της προστασίας του κεκτημένου στο 
νομοθετικό κείμενο. Τάσσεται επίσης υπέρ του περιορισμού της προσωρινής αξιολόγησης σε 
ορισμένα στοιχεία κλειδιά· σ' αυτό το στάδιο δεν θα πρέπει ακόμη να πραγματοποιηθεί μια 
υψηλή επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου των πλημμυρών. Θα πρέπει εν προκειμένω να 
είναι αρκετό να εξεταστούν οι πλημμύρες των τελευταίων 30 ετών.

Επιπλέον επιθυμεί - όπως συνέβη και στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα - να δοθεί στην 
Επιτροπή ένας ρόλος μεσολαβητή σε συγκρούσεις μεταξύ κρατών μελών. Περαιτέρω 
τροπολογίες στοχεύουν να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία ή να επιτευχθεί 
γλωσσική σαφήνεια.


