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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
 večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
 absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
 večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
 absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
 večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ocenjevanju in obvladovanju 
poplav
(KOM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0015)1,

– ob upoštevanju členov 251(2) in 175 (1) Pogodbe ES, v skladu s katerim je Komisija 
posredovala svoj predlog (C6-0020/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter Odbora za regionalni razvoj (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj posreduje stališče Parlamenta Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Naslov

Predlog direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o o ocenjevanju in obvladovanju 
poplav

Predlog direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o ocenjevanju in obvladovanju 
tveganja poplav
(Sprememba velja za celotno zakonodajno 
besedilo; s sprejetjem predloga spremembe 
bo treba celotno besedilo tehnično 
prilagoditi.)

Obrazložitev

Zakonodajno besedilo obravnava predvsem tveganja in ne dejanskih poplav.

  
1 Še neobjavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 1

(1) Poplave lahko povzročijo smrtne žrtve, 
selitev ljudi, resno ogrozijo ekonomski 
razvoj in oslabijo ekonomske dejavnosti 
Skupnosti.

(1) Poplave lahko povzročijo smrtne žrtve, 
selitev ljudi in škodo za okolje, resno 
ogrozijo ekonomski razvoj in oslabijo 
ekonomske dejavnosti Skupnosti.

Obrazložitev

V skladu s členom 1 predloga Komisije (z vsebino) je treba okolje omeniti tudi tukaj.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 3

(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.

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

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a) Znanstveniki enoglasno opozarjajo, 
da so v zadnjih letih ekstremne padavine 
pogostejše .

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 3 b (novo)

(3b) Svet (za okolje) je v svojih sklepih s 
14. oktobra 2004 zapisal, da "človekova 
dejavnost prispeva k povečanju verjetnosti 
in negativnih posledic (ekstremnih) 
padavin in da tudi podnebne spremembe 
povzročajo povečanje poplav". V skladu z 
načelom trajnostnega razvoja, kot ga 
opredeljuje člen 37 Listine o temeljnih 
pravicah Evropske unije, je treba v 
politiko Unije vključiti visoko raven 



PE 370.124v03-00 6/20 PR\605639SL.doc

SL

varovanja okolja, zato morajo Komisija in 
države članice sprejeti ukrepe za boljše 
preprečevanje poplav, zaščito pred 
tveganji in omejitev škode.

Obrazložitev

Kot je v svojih sklepih 14. oktobra 2004 sprejel Svet, obstaja povezava med podnebnimi 
spremembami in pogostejšimi poplavami.  Ker je to spoznanje nesporno, je treba sprejeti 
ukrepe za omejitev posledic takih poplav.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 4

(4) Direktiva 2000/60/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 
o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike zahteva razvoj 
celostnih načrtov upravljanja za vsako 
povodje, zato da se doseže dobro ekološko 
in kemijsko stanje, ter prispeva k blažitvi 
posledic poplav. Vendar zmanjšanje 
tveganja poplav ni eden glavnih ciljev te 
direktive, niti ne upošteva prihodnjih 
tveganj zaradi podnebnih sprememb.

(4) Na evropski ravni doslej še ni 
pravnega instrumenta za zaščito pred 
tveganji poplav. Direktiva 2000/60/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike 
zahteva razvoj celostnih načrtov 
upravljanja za vsako povodje, zato da se 
doseže dobro ekološko in kemijsko stanje, 
ter prispeva k blažitvi posledic poplav. 
Vendar zmanjšanje tveganja poplav ni eden 
glavnih ciljev te direktive, niti ne upošteva 
prihodnjih tveganj zaradi podnebnih 
sprememb.

Predlog spremembe 7
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. Predhodno 
presojo tveganja poplav v vsakem povodju, 
porečju in zadevnem obalnem območju je 
treba izvesti na ravni vodnega območja ali 
delov mednarodnega vodnega območja, ki 
so na ozemlju posamezne države članice, 
za določitev tveganja poplav v vsakem 
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primeru in določitev, ali so potrebni 
nadaljnji ukrepi.
(V nemški različici pride do spremembe iz 
"vorausschauende Bewertung" 
(=predhodna presoja) v "vorläufige 
Bewertung" (=preliminarna presoja); 
sprememba ne zadeva slovenske različice)
S sprejetjem predloga spremembe bo treba 
tehnično prilagoditi celotno besedilo 
nemške različice)

Obrazložitev

Sprememba iz "vorausschauend" v "vorläufig" ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 10 a (novo)

(10a) Glede na sedanje možnosti držav 
članic je treba v skladu z načelom 
subsidiarnosti omogočiti dovolj prožnosti 
na lokalni in regionalni ravni, zlasti pri 
organizaciji in odgovornosti oblasti, 
načrtih za obvladovanje tveganja poplav 
in kartah poplavnih območij, ravni 
varstva ter ukrepih in časovnem 
razporedu za uresničitev zastavljenih 
ciljev.

Obrazložitev

Glej sklepe Sveta (za okolje) 14. oktobra 2004.

Predlog spremembe 9
Uvodna izjava 11

(11) Za izogibanje in zmanjšanje 
negativnih posledic poplav na zadevnem 
območju je primerno zagotoviti načrte za 
obvladovanje tveganja poplav. Vzroki in 
posledice poplav se razlikujejo glede na 
države in regije Skupnosti. Načrti za 
obvladovanje tveganja poplav morajo zato 
upoštevati posebne geografske, hidrološke 
in druge zadevne okoliščine povodij, 
porečij ali dela obale ter zagotoviti rešitve, 

(11) Za izogibanje in zmanjšanje 
negativnih posledic poplav na zadevnem 
območju je primerno zagotoviti načrte za 
obvladovanje tveganja poplav. Vzroki in 
posledice poplav se razlikujejo glede na 
države in regije Skupnosti. Načrti za 
obvladovanje tveganja poplav morajo zato 
upoštevati posebne geografske, geološke, 
hidrološke, topografske in druge zadevne 
okoliščine povodij, porečij ali dela obale 
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ki so prilagojene potrebam in prednostnim 
nalogam, ki veljajo za povodje, porečje ali 
obalno območje, medtem pa morajo 
zagotavljati usklajenost z vodnimi območji.

ter zagotoviti rešitve, ki so prilagojene 
potrebam in prednostnim nalogam, ki 
veljajo za povodje, porečje ali obalno 
območje, medtem pa morajo zagotavljati 
usklajenost z vodnimi območji.

Predlog spremembe 10
Uvodna izjava 15

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

Obrazložitev

Navedenega načela ni mogoče uporabiti pri obvladovanju tveganja poplav, zato navedba ni 
relevantna.

Predlog spremembe 11
Uvodna izjava 17

(17) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva načela, ki so zlasti priznana v 
Listini o temeljnih pravicah Evropske 
unije. Zlasti si prizadeva za spodbujanje 
vključevanja visoke ravni varstva okolja v 
politiko Skupnosti v skladu z načelom 
trajnostnega razvoja, kot je določeno v 
členu 37 Listine o temeljnih pravicah 
Evropske unije.

črtano

Obrazložitev

Glej obrazložitev 3b (novo).
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Predlog spremembe 12
Uvodna izjava 18

(18) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev ukrepov, ki jih je 
treba sprejeti, ter se ti zaradi obsega in 
posledic ukrepov lažje dosežejo na ravni 
Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 
5 Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti, kot ga določa ta člen, ta 
sklep ne presega potrebnega za doseganje 
teh ciljev.

(18) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev ukrepov, ki jih je 
treba sprejeti, ter se ti zaradi obsega in 
posledic ukrepov lažje dosežejo na ravni 
Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 
5 Pogodbe. V skladu z načelom 
sorazmernosti, kot ga določa ta člen, ta 
sklep ne presega potrebnega za doseganje 
teh ciljev. Države članice lahko v 
začetnem obdobju do datuma iz člena 6(2) 
uporabljajo obstoječe načrte, če so 
izpolnjena minimalna merila iz člena 4.

Obrazložitev

Če so izpolnjena minimalna merila, obstoječi načrti držav članic zaradi subsidiarnosti veljajo 
za skladne s to direktivo do prvega pregleda predhodne presoje tveganja poplav.

Predlog spremembe 13
Uvodna izjava 18 a (novo)

(18a) Pri pripravi te direktive so bile polno 
upoštevane določbe protokola (št. 30) k 
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti 
o uporabi načel subsidiarnosti in 
sorazmernosti. 

Predlog spremembe 14
Člen 1

Ta direktiva določa okvir za zmanjšanje
tveganja, povezanega s poplavami v 
Skupnosti, za zdravje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost.

Namen te direktive je določiti okvir za 
presojo in obvladovanje tveganja, 
povezanega s poplavami v Skupnosti, za 
zdravje ljudi, okolje in ekonomsko 
dejavnost.



PE 370.124v03-00 10/20 PR\605639SL.doc

SL

Predlog spremembe 15
Člen 2, odstavek 2

2. „Tveganje poplav“ pomeni verjetnost 
poplave določene stopnje skupaj z 
ocenjeno škodo za zdravje ljudi, okolje in 
ekonomsko dejavnost, ki je povezana s to 
stopnjo poplave.

2. „Tveganje poplav“ pomeni verjetnost 
poplave skupaj z ocenjeno škodo za 
zdravje ljudi, okolje in ekonomsko 
dejavnost, ki je povezana s takšno poplavo.

Obrazložitev

Dodatek "določene stopnje" povzroča jezikovno nejasnost.

Predlog spremembe 16
Člen 3, pododstavek 1 a (novo)

Če države članice za izvajanje te direktive 
imenujejo drug pristojni organ, veljajo 
določbe člena 3(6), (8) in (9) Direktive 
2000/60/ES.

Obrazložitev

Državam članicam je treba omogočiti prožnost 

Predlog spremembe 17
Člen 4, odstavek 1

1. Države članice za vsako vodno območje 
ali del mednarodnega vodnega območja, ki 
leži na njihovem ozemlju, predhodno 
ocenijo tveganje poplav v skladu z 
odstavkom 2. 

1. Države članice za vsako vodno območje 
ali del mednarodnega vodnega območja, ki 
leži na njihovem ozemlju, predhodno 
ocenijo tveganje poplav v skladu z 
odstavkom 2. Pri tem se opirajo na 
pridobljeno znanje in uporabljajo 
raziskave, ki so že na voljo.

Obrazložitev

Države članice, ki so na tem področju že opravile delo, morajo imeti možnost, da rezultate 
tudi uporabijo.
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Predlog spremembe 18
Člen 4, pododstavek 2, črka (b)

(b) opis preteklih poplav; (b) opis poplav v zadnjih 30 letih;

Obrazložitev

Znanstveniki se strinjajo, da naraščata obseg in pogostost poplav. Zato opis poplav, ki so bile 
pred 30 leti in več, ni relevanten

Predlog spremembe 19
Člen 4, pododstavek 2, črka (c)

(c) opis procesov poplavljanja in njihove 
občutljivosti na spremembe, vključno z 
vlogo poplavnih območij kot naravnih 
sredstev za zadrževanje/naravnega 
varnostnega pasu za varstvo pred 
poplavami in tokom poplavnih voda zdaj 
in v prihodnosti;

črtano

Obrazložitev

To merilo je preveč znanstveno za predhodno presojo; vključiti ga je treba šele pri pripravi 
načrtov za obvladovanje tveganja poplav.

Predlog spremembe 20
Člen 4, pododstavek 2, črka (d)

(d) opis razvojnih načrtov, ki bi povzročili 
spremembo uporabe zemljišča ali 
razporeditve prebivalstva in porazdelitve 
ekonomskih dejavnosti, kar bi povzročilo 
povečanje tveganja poplav na območju 
samem ali v višje ali nižje ležečih regijah;

črtano

Obrazložitev

To merilo je preveč znanstveno za predhodno presojo; vključiti ga je treba šele pri pripravi 
načrtov za obvladovanje tveganja poplav.
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Predlog spremembe 21
Člen 4, odstavek 2, a (novo)

2a. Države članice lahko sklenejo, da za 
povodja, porečja in dele obale, kjer se 
predvideva dovoljšne potencialno 
tveganje, ni potrebna predhodna presoja 
tveganja poplav iz odstavka 1, če
a) do roka iz člena 6 (1) že obstajajo karte 
poplavnih območij ali načrti za 
obvladovanje tveganja poplav;
b) države članice do roka iz člena 6(1) 
obvestijo Komisijo, da se sklicujejo na to 
izjemo; in
c) države članice do rokov iz členov 2(2), 
8(2) oziroma 10(2) preverijo predhodno 
presojo tveganja poplav in načrte za 
obvladovanje tveganja poplav v skladu z 
naslovi II, III in IV.

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe 15.

Predlog spremembe 22
Člen 5

1. Na podlagi presoje iz člena 4 se vsako 
povodje, porečje ali del obale, ki spada v 
vodno območje, umesti v eno od naslednjih 
kategorij:

1. Na podlagi presoje iz člena 4 se vsako 
povodje, porečje, del obale in njihovi 
predeli, ki spadajo v vodno območje, 
umesti v eno od naslednjih kategorij:

(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, deli obale in njihovi 
predeli, za katere se ugotovi, da jih ne 
ogroža nobeno možno večje tveganje 
poplav ali so morebitne posledice za okolje 
ali ekonomsko dejavnost sprejemljivo 
majhne;

(b) povodja, porečja ali deli obale, za 
katere se sklene, da jih ogroža možno večje 

(b) povodja, porečja, deli obale ali njihovi 
predeli, za katere se sklene, da jih ogroža 
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tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to pojavi.

možno večje tveganje poplav ali obstaja 
razumna verjetnost, da se to pojavi.

2. Umeščanje mednarodnih povodij ali 
porečij ali delov obale, ki so del 
mednarodnega vodnega območja, v 
kategoriji iz odstavka 1 usklajujejo 
zadevne države članice.

2. Umeščanje mednarodnih povodij ali 
porečij, delov obale ali njihovih predelov, 
ki so del mednarodnega vodnega območja, 
v kategoriji iz odstavka 1 usklajujejo 
zadevne države članice.

Obrazložitev

Posledice za zdravje ljudi niso nikoli sprejemljive.

Predlog spremembe 23
Člen 5, odstavek 1, črka (b)

(b) povodja, porečja ali deli obale, za 
katere se sklene, da jih ogroža možno večje 
tveganje poplav ali obstaja razumna 
verjetnost, da se to pojavi.

(b) povodja, porečja ali deli obale, za 
katere se sklene, da jih ogroža možno večje 
tveganje poplav.

Predlog spremembe 24
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 ali delov mednarodnega vodnega 
območja, ki je na njihovem ozemlju, 
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).

Predlog spremembe 25
Člen 7, odstavek 2, črka (a)

(a) velika verjetnost poplav (verjetno 
obdobje ponovitve enkrat na 10 let);

(a) poplave z verjetnim obdobjem
ponovitve enkrat na 10 let; 

Obrazložitev

Izrazi kot "velika/srednja verjetnost" ne spadajo v terminologijo upravljanja voda.
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Predlog spremembe 26
Člen 7, odstavek 2, črka (b)

(b) srednja verjetnost poplav (verjetno 
obdobje ponovitve enkrat na 100 let);

(b) poplave z verjetnim obdobjem
ponovitve enkrat na 100 let;

Obrazložitev

Izrazi kot "velika/srednja verjetnost" ne spadajo v terminologijo upravljanja voda.

Predlog spremembe 27
Člen 7, odstavek 2, pododstavek 2, črka (c)

(c) območja, kjer sta možni erozija bregov 
in odlaganje naplavin.

(c) območja, kjer sta možni erozija bregov 
in odlaganje naplavin.

Obrazložitev

(Sprememba na zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 28
Člen 9, odstavek 1 a (novo)

1a. Pri pripravi kart države članice opišejo 
procese poplavljanja in njihovo 
občutljivost na spremembe, vključno z 
vlogo poplavnih območij kot naravnih 
sredstev za zadrževanje/naravnega 
varnostnega pasu za varstvo pred 
poplavami in tokom poplavnih voda zdaj 
in v prihodnosti. Poleg tega opišejo 
razvojne načrte, ki spreminjajo uporabo 
zemljišča ali razporeditev prebivalstva in 
porazdelitev ekonomskih dejavnosti, kar 
bi povzročilo povečanje tveganja poplav 
na območju samem ali v višje ali nižje 
ležečih regijah.
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Predlog spremembe 29
Člen 9, odstavek 1 b (novo)

1b. Če so že na voljo karte in načrti za 
vodna območja ali njihove dele, ki 
ustrezajo zahtevam te direktive, lahko 
države članice za namene te direktive 
uporabljajo obstoječe karte oz. načrte. 
Pregled in posodobitev se ohranita.

Obrazložitev

Države članice, ki so na tem področju že opravile delo, morajo imeti možnost, da rezultate 
tudi uporabijo.

Predlog spremembe 30
Člen 9, odstavek 4

4. Ukrepi za obvladovanje tveganja poplav, 
ki so sprejeti v eni državi članici, ne smejo 
povečati tveganja poplav v sosednjih
državah.

4. Ukrepi za obvladovanje tveganja poplav, 
ki so sprejeti v eni državi članici, ali 
dejavnosti v druge namene ne smejo 
povečati tveganja poplav v vseh višje ali 
nižje ležečih državah.

Obrazložitev

Navajanje sosednjih držav ne zadostuje, ampak je treba upoštevati vse posledice po reki 
navzgor ali navzdol.

Predlog spremembe 31
Člen 12, odstavek 2 a (novo)

2a. Države članice zagotovijo, da so 
zahteve te direktive usklajene na celotnem 
vodnem območju. Pri mednarodnih 
vodnih območjih zadevne države članice 
skupaj skrbijo za usklajevanje in lahko v 
ta namen uporabijo obstoječe strukture iz 
mednarodnih sporazumov.
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Obrazložitev

Prilagoditev členu 3(4) okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe 32
Člen 12, odstavek 3

3. V primeru mednarodnega vodnega 
območja, ki se širi prek meja Skupnosti in 
kjer ni izdelan noben mednarodni načrt za 
obvladovanje tveganja poplav, ki vključuje 
katero koli zadevno tretjo državo, države 
članice izdelajo načrte za obvladovanje 
tveganja poplav, ki zajemajo vsaj tiste dele 
mednarodnega vodnega območja, ki so na 
ozemlju zadevnih držav članic.

3. V primeru mednarodnega vodnega 
območja, ki se širi prek meja Skupnosti in 
kjer ni izdelan noben mednarodni načrt za 
obvladovanje tveganja poplav, ki vključuje 
katero koli zadevno tretjo državo, si 
prizadeta država članica ali države članice 
prizadevajo za ustrezno usklajevanje z 
zadevnimi državami nečlanicami, da 
uresničijo cilje direktive na celotnem 
vodnem območju. 

Obrazložitev

Prilagoditev petemu odstavku člena 3 okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe 33
Člen 12, odstavek 3 a (novo)

3a. Pri morebitnih problemih, ki vplivajo 
na obvladovanje tveganja poplav v državi 
članici in jih ni mogoče obravnavati na 
ravni države članice, se sklicuje na člen 
12 direktive 2000/60/ES.

Obrazložitev

Prilagoditev okvirni direktivi o vodah.

Predlog spremembe 34
Člen 14, odstavek 1

1. Države članice dajo predhodno presojo 1. Države članice dajo v skladu z direktivo 
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tveganja poplav, karte poplavnih območij 
in načrte za obvladovanje tveganja poplav 
na voljo javnosti.

2003/4/ES o dostopu javnosti do 
informacij o okolju predhodno presojo 
tveganja poplav, karte poplavnih območij 
in načrte za obvladovanje tveganja poplav 
na voljo javnosti.

Predlog spremembe 35
Člen 18

Komisija predloži Evropskemu parlamentu 
in Svetu poročilo o izvajanju te direktive 
najpozneje do 22. decembra 2018 ter 
potem vsakih šest let.

Komisija predloži Evropskemu parlamentu 
in Svetu poročilo o izvajanju te direktive 
najpozneje do 22. decembra 2018 ter 
potem vsakih šest let. Pri pripravi poročila 
se upoštevajo posledice podnebnih 
sprememb.
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OBRAZLOŽITEV

Poplave so najpogostejše naravne nesreče v Evropi. V letih 2002 in 2005 so imele na najbolj 
prizadetih področjih uničujoče posledice: smrtne žrtve, evakuacijo ljudi, veliko škodo na 
stanovanjskih zgradbah in infrastrukturi. Poleg tega je ponekod prišlo do dolgoročne 
obremenitve okolja in velike gospodarske škode. Samo deževje v avgustu 2005 je zahtevalo 
več kot 70 človeških življenj. 

Znanstveno je dokazano, da se pogostost in intenzivnost padavin povečujeta zaradi več 
dejavnikov, ki so povezani s človekovo dejavnostjo:

² intenzivna urbanizacija, predvsem na ogroženih območjih (širitev urbanih površin in 
cest, spremembe rečnih tokov, nepremišljena pozidava poplavnih površin);  

² krčenje gozdov, zlasti dovoljena sečnja v dolinah zaradi gradnje počitniških hišic, obrtnih 
con in trgovskih središč na gozdnatih bregovih rek v gorskem svetu;

² intenzivno kmetijstvo, ki mu očitajo izpiranje vrhnje plasti tal, krčenje travniških in 
poplavnih površin, pozidavo pašnikov oz. setev pomladanskih kultur;

² erozija tal.

Evropska komisija je po poplavah leta 2002 v akcijskem programu EU za poplave predložila, 
da je treba v tem okviru med drugim izboljšati raziskovanje in obveščenost. Sledilo je 
sporočilo Komisije o obvladovanju nevarnosti poplav (KOM(2004) 472) z analizo in 
predlaganimi usklajenimi ukrepi. Eden od ukrepov je tudi predlagana direktiva, katere 
poglavitni cilj je zmanjšati in obvladovati tveganja zaradi poplav, ki ogrožajo zdravje ljudi, 
okolje, infrastrukturo in gospodarstvo.

Poročevalec pozdravlja pobudo Komisije. Meni, da je zaradi vse večjega tveganja škode 
zaradi poplav nujno oblikovati evropski zakonodajni okvir. Poleg tega opozarja, da nacionalni 
koncept obvladovanja tveganja poplav ne zadostuje, saj se velika večina evropskih porečij 
razteza čez dve državi ali več (glej zemljevid na naslednji strani).

Po mnenju poročevalca je treba pri oblikovanju uredbenega okvira natančno upoštevati načelo 
subsidiarnosti; države članice lahko in morajo same sprejeti številne pomembne odločitve, kot 
so raven varstva in izbor varnostnih ukrepov.
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Obveznosti po tej direktivi so omejene na naslednje korake: predhodna presoja tveganja 
poplav ter priprava kart poplavnih območij in načrtov za obvladovanje tveganja poplav. S 
predhodno oceno tveganja (člen 4) se zagotovi izključitev področij brez tveganja poplav, s 
čimer je mogoče zmanjšati stroške npr. za kartiranje.

Poleg tega morajo imeti države članice zaradi izvajanja direktive kar najmanj administrativnih 
in tehničnih stroškov. Eden najpomembnejših vidikov je zagotavljanje podaljšane veljavnosti, 
t. j. da države članice lahko uporabijo že zbrano gradivo o varstvu pred poplavami. Direktiva 
mora biti v veliki meri usklajena z okvirno direktivo o vodah (2000/60/EG), saj se njuni cilji 
dopolnjujejo.

Poročevalec predlaga, da se v zakonskem besedilu izrecno omeni načelo podaljšane 
veljavnosti. Zavzema se tudi za omejitev predhodne presoje na bistvene dele; na tej stopnji še 
ni potrebna znanstvena presoja tveganja poplav. Zadostuje naj navajanje poplav v zadnjih 30 
letih.

Poročevalec bi rad Komisiji tako kot pri okvirni direktivi o vodah zaupal vlogo posrednika pri 
sporih med državami članicami. Namen ostalih predlogov sprememb je omogočiti državam 
članicam več prožnosti ali doseči jezikovno jasnost.


