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PR_COD_2am

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 κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αξιολόγηση και τη διαχείριση 
των κινδύνων πλημμύρας
(12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: δεύτερη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την κοινή θέση του Συμβουλίου (12131/6/06 – C6-0020/2006),

– έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση1 σχετικά με την πρόταση της 
Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0015)2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ

– έχοντας υπόψη το άρθρο 62 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0000/2007),

1. εγκρίνει την κοινή θέση όπως τροποποιήθηκε·

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

Κοινή θέση του Συμβουλίου Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 2

(2)  Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα 
τα οποία είναι αδύνατο να προληφθούν. 
Ωστόσο, ορισμένες ανθρώπινες 
δραστηριότητες και η αλλαγή του κλίματος 
συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας 
επέλευσης φαινομένων πλημμύρας και των 
αρνητικών τους επιπτώσεων.

(2)  Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα 
τα οποία είναι αδύνατο να προληφθούν. 
Ωστόσο, ορισμένες ανθρώπινες 
δραστηριότητες (όπως η αύξηση των 
ανθρωπίνων οικισμών και περιουσιακών 
στοιχείων στις πλημμυρικές περιοχές 
καθώς και η διάβρωση και η μείωση της 
φυσικής ικανότητας του εδάφους όσον 
αφορά την κατακράτηση υδάτων λόγω 
της αποψίλωσης των δασών και της 
γεωργικής δραστηριότητας σε λεκάνες 
απορροής ποταμών) και η αλλαγή του 

  
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
2 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί σε ΕΕ.
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κλίματος συμβάλλουν στην αύξηση της 
πιθανότητας επέλευσης φαινομένων 
πλημμύρας και των αρνητικών τους 
επιπτώσεων.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της ελαφρώς τροποποιημένης τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση για 
ακριβέστερη εξειδίκευση (πρώην αιτιολογική σκέψη 2).

Για την γλωσσική ενιαία διατύπωση εισάγεται ο όρος αλλαγή κλίματος σε αυτή την θέση και στη 
συνέχεια στο σύνολο του εγγράφου.

Τροπολογία 2
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 σχεδίων διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού για κάθε περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού, με στόχο την 
επίτευξη καλής οικολογικής και χημικής 
κατάστασης, θα συμβάλλει δε στον 
μετριασμό των επιπτώσεων των 
συμβάντων πλημμύρας. Ωστόσο, η μείωση 
του κινδύνου πλημμύρας δεν είναι ένας 
από τους κύριους στόχους της εν λόγω 
οδηγίας, ούτε λαμβάνονται υπόψη πιθανοί
μελλοντικοί κίνδυνοι πλημμύρας λόγω της 
αλλαγής του κλίματος.

(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 σχεδίων διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού για κάθε περιοχή 
λεκάνης απορροής ποταμού, με στόχο την 
επίτευξη καλής οικολογικής και χημικής 
κατάστασης, θα συμβάλλει δε στον 
μετριασμό των επιπτώσεων των 
συμβάντων πλημμύρας. Ωστόσο, η μείωση 
του κινδύνου πλημμύρας δεν είναι ένας 
από τους κύριους στόχους της εν λόγω 
οδηγίας. Δεν λαμβάνονται επίσης υπόψη 
κίνδυνοι πλημμύρας που θα εμφανίζονται 
λόγω της αλλαγής του κλίματος συχνά στο 
μέλλον.

Αιτιολόγηση

Η επαναφορά αυτή της γλωσσικά ολίγον τροποποιημένης τροπολογίας από την πρώτη 
ανάγνωση (πρώην αιτιολογική σκέψη 9) πρέπει να καταστήσει σαφές ότι πρέπει να ενισχυθεί η 
πρόνοια για τις πλημμύρες προκειμένου να προληφθούν οι αυξημένοι κίνδυνοι που 
προκαλούνται από την αλλαγή του κλίματος· δεν πρέπει όμως ωστόσο να υπάρξει εκτεταμένη 
πρόγνωση της αλλαγής του κλίματος για κάθε μεμονωμένο μέτρο πρόληψης του κινδύνου, λόγω 
του ότι με αυτό τον τρόπο θα προκληθεί σημαντική και σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητη δαπάνη 
και επίσης θα καθυστερήσει η εκπόνηση των σχεδίων εκεί όπου δεν διατίθενται επιβαρυντικά 
στοιχεία.
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Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 9

(9)  Στην Κοινότητα σημειώνονται 
διάφοροι τύποι πλημμύρας όπως 
πλημμύρες ποταμών, αστραπιαίες 
πλημμύρες, πλημμύρες στα αστικά κέντρα 
και πλημμύρες από τη θάλασσα σε 
παράκτιες περιοχές. Οι ζημίες που 
προκαλούνται από τις πλημμύρες 
ποικίλλουν στις διάφορες χώρες και 
περιφέρειες της Κοινότητας. Ως εκ τούτου, 
οι στόχοι της διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας θα πρέπει να καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη καθαυτά και να βασίζονται 
στις τοπικές και περιφερειακές 
περιστάσεις.

(9)  Στην Κοινότητα σημειώνονται 
διάφοροι τύποι πλημμύρας όπως 
πλημμύρες ποταμών, αστραπιαίες 
πλημμύρες, πλημμύρες στα αστικά κέντρα, 
από συστήματα αποχέτευσης και 
πλημμύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες 
περιοχές. Οι ζημίες που προκαλούνται από 
τις πλημμύρες ποικίλλουν στις διάφορες 
χώρες και περιφέρειες της Κοινότητας. Ως 
εκ τούτου, οι στόχοι της διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας θα πρέπει να 
καθορίζονται από τα κράτη μέλη καθαυτά 
και να βασίζονται στις τοπικές και 
περιφερειακές περιστάσεις.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επαναφέρει το κείμενο από την πρώτη ανάγνωση (πρώην αιτιολογική σκέψη 
15). Και οι πλημμύρες από τα συστήματα αποχετεύσεως πρέπει να καλυφθούν από αυτήν την 
οδηγία.

Παράβαλε σχετικά τροπολογία 18 με την περιεχόμενη σ’ αυτήν έκτακτη κατάσταση.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 10

(10)  Οι κίνδυνοι πλημμύρας σε ορισμένες 
περιοχές εντός της Κοινότητας μπορούν να 
θεωρηθούν ότι στερούνται σημασίας, για 
παράδειγμα σε ακατοίκητες ή 
αραιοκατοικημένες περιοχές ή σε περιοχές 
με περιορισμένους οικονομικούς πόρους ή 
μικρή οικολογική αξία. Σε κάθε περιοχή ή 
μονάδα διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού θα πρέπει να αξιολογούνται οι 
κίνδυνοι πλημμύρας και η ανάγκη 
ανάληψης περαιτέρω δράσης.

(10)  Οι κίνδυνοι πλημμύρας σε ορισμένες 
περιοχές εντός της Κοινότητας μπορούν να 
θεωρηθούν ότι στερούνται σημασίας, για 
παράδειγμα σε ακατοίκητες ή 
αραιοκατοικημένες περιοχές ή σε περιοχές 
με περιορισμένους οικονομικούς πόρους ή 
μικρή οικολογική αξία. Σε κάθε περιοχή ή 
μονάδα διαχείρισης λεκάνης απορροής 
ποταμού θα πρέπει να αξιολογούνται οι 
κίνδυνοι πλημμύρας και η ανάγκη 
ανάληψης περαιτέρω δράσης - όπως π.χ. 
εκτιμήσεις για πιθανά δυναμικά 
προστασίας πλημμύρας.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά του κειμένου από την πρώτη ανάγνωση (πρώην αιτιολογική σκέψη 16· 
τροποποιημένη).
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Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 11

(11)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικό μέσο ενημέρωσης καθώς 
και πολύτιμη βάση για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και τη λήψη περαιτέρω 
τεχνικών, οικονομικών και πολιτικών 
αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, είναι απαραίτητο να 
προβλεφθεί η καθιέρωση χαρτών 
επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών 
κινδύνων πλημμύρας στους οποίους να 
εμφαίνονται οι δυνητικές αρνητικές 
συνέπειες που συνδέονται με διαφορετικά 
σενάρια πλημμύρας.

(11)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικό μέσο ενημέρωσης καθώς 
και πολύτιμη βάση για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων και τη λήψη περαιτέρω 
τεχνικών, οικονομικών και πολιτικών 
αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας, είναι απαραίτητο να 
προβλεφθεί η καθιέρωση χαρτών 
επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών 
κινδύνων πλημμύρας στους οποίους να 
εμφαίνονται οι δυνητικές αρνητικές 
συνέπειες που συνδέονται με διαφορετικά 
σενάρια πλημμύρας – καθώς και από τον 
κίνδυνο περιβαλλοντικής ρύπανσης ως 
συνέπεια πλημμύρας.

Αιτιολόγηση

Κατά λέξιν επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση (πρώην τροπολογία 17) για 
ακριβέστερη εξειδίκευση.

Λόγω του ότι η οδηγία προβλέπει στο άρθρο 6, παράγραφος 6 (χάρτες κινδύνου πλημμύρας) την 
επισήμανση πιθανών δυσμενών επιπτώσεων από τις πλημμύρες, πρέπει για λόγους 
συνεκτικότητας να περιλαμβάνονται στις αιτιολογικές σκέψεις προπάντων οι κίνδυνοι οι οποίοι 
είναι δυνατόν να προκύψουν από ρύπανση του περιβάλλοντος ως συνέπεια μιας πλημμύρας .

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Τα σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας θα πρέπει να 
εστιάζονται στην πρόληψη, την προστασία 
και την ετοιμότητα. Τα στοιχεία των 
σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας θα πρέπει να επανεξετάζονται 
περιοδικά και να καθίστανται επίκαιρα, 
εάν χρειάζεται, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών επιπτώσεων της αλλαγής του 
κλίματος στην εμφάνιση πλημμυρών.

(13) Τα σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας θα πρέπει να 
εστιάζονται στην πρόληψη, την προστασία 
και την ετοιμότητα. Τα στοιχεία των 
σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας θα πρέπει να επανεξετάζονται 
περιοδικά και να καθίστανται επίκαιρα, 
εάν χρειάζεται, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών επιπτώσεων της αλλαγής του 
κλίματος στην εμφάνιση πλημμυρών.
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Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροποποίηση (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 16α

(16α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
βασίζουν τις αξιολογήσεις, χάρτες και 
σχέδια στα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα, 
διαδικασίες και τεχνολογίες που 
υφίστανται στον τομέα της διαχείρισης 
του κινδύνου πλημμύρας.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά και ακριβέστερη διατύπωση/συνδυασμός του περιεχομένου δύο τροπολογιών από 
την πρώτη ανάγνωση (πρώην αιτιολογική σκέψη 22 και 24) όσον αφορά τη χρησιμοποίηση 
νέων διαδικασιών και τεχνολογιών για την προστασία των πολιτών.

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 18α

(18α)  Θα πρέπει ιδίως η Επιτροπή να 
εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει τα τεχνικά 
σχήματα για την επεξεργασία δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων στατιστικών και 
χαρτογραφικών δεδομένων, και να 
καθορίσει τα σχήματα για την διαβίβαση 
στην Επιτροπή καθώς και να 
προσαρμόσει το παράρτημα στην 
επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Λόγω 
του ότι αυτά τα μέτρα είναι γενικής 
σημασίας και δεν τροποποιούν ουσιώδη 
τμήματα αυτού του κανονισμού και λόγω 
του ότι συμπληρώνουν αυτόν τον 
κανονισμό με την προσθήκη νέων μη 
ουσιωδών τμημάτων, πρέπει να εκδοθούν 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 5α της απόφασης 
1999/468/ΕΚ. 

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις αυτές οδηγούν στις αναγκαίες προσαρμογές στη νέα διαδικασία 
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επιτροπολογίας.

Τροπολογία 9
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Ως «πλημμύρα» νοείται η 
προσωρινή κάλυψη από νερό, εδάφους το 
οποίο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν 
καλύπτεται από νερό. Αυτό περιλαμβάνει 
πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς 
χείμαρρους, εφήμερα ρεύματα της 
Μεσογείου και πλημμύρες από τη 
θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, δύναται 
δε να εξαιρεί πλημμύρες από συστήματα 
αποχέτευσης.

1. Ως «πλημμύρα» νοείται η 
προσωρινή κάλυψη από νερό, εδάφους το 
οποίο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν 
καλύπτεται από νερό. Αυτό περιλαμβάνει 
πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς 
χείμαρρους, εφήμερα ρεύματα της 
Μεσογείου και πλημμύρες από τη 
θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, και 
πλημμύρες από συστήματα αποχέτευσης.

Αιτιολόγηση

Στο πνεύμα της συνεκτικότητας με την τροπολογία γίνεται και εν προκειμένω χρήση του όρου 
συστήματα αποχέτευσης (η αλλαγή δεν αφορά το ελληνικό κείμενο).

Στην πρώτη ανάγνωση χρησιμοποιήθηκε ένας ευρύς ορισμός της πλημμύρας χωρίς ρητή 
εξαίρεση για πλημμύρες από δίκτυα αποχέτευσης (πρώην άρθρο 2, παράγραφος 1). Για το λόγο 
αυτό πρέπει να περιληφθεί στη δεύτερη ανάγνωση η ευρύτερη έννοια. 

Τροπολογία 10
Άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Πραγματοποιείται προκαταρκτική 
αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας για να 
αξιολογηθούν οι δυνητικοί κίνδυνοι βάσει 
διαθέσιμων ή ευκόλως υπολογιζόμενων 
πληροφοριών, όπως οι καταγραφές. Η 
αξιολόγηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
εξής:

2. Πραγματοποιείται προκαταρκτική 
αξιολόγηση κινδύνου πλημμύρας για να 
αξιολογηθούν οι δυνητικοί κίνδυνοι βάσει 
διαθέσιμων ή ευκόλως υπολογιζόμενων 
πληροφοριών, όπως οι καταγραφές και 
μελέτες για μακροπρόθεσμες εξελίξεις 
ιδίως για την αλλαγή του κλίματος. Η 
αξιολόγηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
εξής:

Αιτιολόγηση

Επαναφορά και ακριβέστερη διατύπωση/συνδυασμός του περιεχομένου των τροπολογιών από 
την πρώτη ανάγνωση (πρώην άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχεία γ, ε, και στ). Εν προκειμένω 
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την προσωρινή αξιολόγηση μόνο ήδη υφιστάμενες μελέτες για 
μακροπρόθεσμες εξελίξεις - ιδίως όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος.
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Τροπολογία 11
Άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερη περίοδος

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τα εξής:

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Καταβάλλεται προσπάθεια για συμβιβασμό μεταξύ της άποψης του Κοινοβουλίου από την 
πρώτη ανάγνωση (εκεί:  κείμενο χωρίς οιοδήποτε περιορισμό) και της κοινής θέσης του 
Συμβουλίου. Η τροποποίηση αυτή πρέπει να συνδυασθεί με την τροπολογία 12.

Τροπολογία 12
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δ)

δ) αξιολόγηση των δυνητικών 
αρνητικών επιπτώσεων των μελλοντικών 
πλημμυρών στην ανθρώπινη υγεία, το 
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά 
και την οικονομική δραστηριότητα, 
λαμβανομένων υπόψη στο μέτρο του 
δυνατού ζητημάτων όπως η τοπογραφία, η 
θέση των υδατορευμάτων και τα γενικά 
υδρολογικά και γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά τους, η θέση των 
κατοικημένων περιοχών και των περιοχών 
οικονομικής δραστηριότητας καθώς και οι 
μακροπρόθεσμες εξελίξεις, 
περιλαμβανομένων των επιδράσεων της 
αλλαγής του κλίματος στη συχνότητα 
επέλευσης των συμβάντων πλημμύρας.

δ) αξιολόγηση των δυνητικών 
αρνητικών επιπτώσεων των μελλοντικών 
πλημμυρών στην ανθρώπινη υγεία, το 
περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά 
και την οικονομική δραστηριότητα, 
λαμβανομένων υπόψη στο μέτρο του 
δυνατού ζητημάτων όπως η τοπογραφία, η 
θέση των υδατορευμάτων και τα γενικά 
υδρολογικά και γεωμορφολογικά 
χαρακτηριστικά τους, ο ρόλος των 
πλημμυρικών περιοχών ως φυσικών 
επιφανειών κατακράτησης, η θέση των 
κατοικημένων περιοχών και των περιοχών 
οικονομικής δραστηριότητας καθώς και οι 
μακροπρόθεσμες εξελίξεις, 
περιλαμβανομένων των επιδράσεων της 
αλλαγής του κλίματος στη συχνότητα 
επέλευσης των συμβάντων πλημμύρας. Οι 
προαναφερθείσες αξιολογήσεις είναι 
δυνατόν να παραλειφθούν στο βαθμό που 
το επιτρέπουν τοπικά δεδομένα.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση (πρώην άρθρο 4, παράγραφος 2, 
στοιχείο γ), λόγω του ότι όπως είναι γνωστό οι επιφάνειες κατακράτησης έχουν μεγάλη σημασία 
για την προστασία από τις πλημμύρες.

Περαιτέρω καταβάλλεται προσπάθεια να υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ της θέσης από την 
πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και την κοινή θέση του Συμβουλίου. Η τροποποίηση αυτή 
πρέπει να συνδυασθεί με την τροπολογία 11.
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Τροπολογία 13
Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο δα) (νέο)

(δα)  Ενδεχομένως 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.

Αιτιολόγηση

Κατά λέξιν επαναφορά της τροπολογίας από την πρώτη ανάγνωση (πρώην άρθρο 4, 
παράγραφος  2, στοιχείο η).

Τροπολογία 14
Άρθρο 4, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη ολοκληρώνουν την 
προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου 
πλημμύρας έως τις 22 Δεκεμβρίου 2012.

4. Τα κράτη μέλη ολοκληρώνουν την 
προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου 
πλημμύρας έως τις 22 Δεκεμβρίου 2010.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά των προθεσμιών του Κοινοβουλίου που προβλέφθηκαν αρχικά για την 
αυστηρότερη εφαρμογή της διαδικασίας (πρώην άρθρο 6, παράγραφος  1· τροποποιημένο).

Τροπολογία 15
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Βάσει της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4, για κάθε 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή 
μονάδα διαχείρισης που δεν συνδέεται με 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή 
τμήμα διεθνούς περιοχής λεκάνης 
απορροής ποταμού που βρίσκεται εντός 
του εδάφους τους, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν τις περιοχές για τις οποίες 
τα κράτη μέλη συμπεραίνουν ότι υπάρχουν 
δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή 
ότι ευλόγως κρίνεται ότι είναι πιθανόν να 
σημειωθεί πλημμύρα.

1. Βάσει της προκαταρκτικής 
αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4, για κάθε 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή 
μονάδα διαχείρισης που δεν συνδέεται με 
περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού ή 
τμήμα διεθνούς περιοχής λεκάνης 
απορροής ποταμού που βρίσκεται εντός 
του εδάφους τους, τα κράτη μέλη 
προσδιορίζουν τις περιοχές για τις οποίες 
τα κράτη μέλη συμπεραίνουν ότι υπάρχουν 
σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή ότι είναι 
πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα.
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Αιτιολόγηση

Γλωσσική απλοποίηση προκειμένου να είναι το κείμενο καλύτερα κατανοητό και να υπάρχει 
νομική σαφήνεια.

Τροπολογία 16
Άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχείο γ)

γ) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας, 
ανάλογα με την περίπτωση.

γ) πλημμύρες υψηλής πιθανότητας, 
στο βαθμό που είναι δυνατόν.

Αιτιολόγηση

Συμβιβασμός μεταξύ της θέσης του Κοινοβουλίου (εν προκειμένω:  κείμενο χωρίς οιαδήποτε 
δυνατότητα εξαίρεσης· πρώην άρθρο 7, παράγραφος 2) και της σημερινής θέσης του 
Συμβουλίου. Οι πλημμύρες με υψηλή πιθανότητα πρέπει να περιληφθούν για την προστασία των 
πολιτών όσο το δυνατόν ευρύτερα. Στις αρμόδιες αρχές πρέπει μόνο σε περίπτωση αδυναμίας 
και/ή εύλογης αιτιολόγησης να επιτρέπεται, να αποστασιοποιηθούν από αυτό.

Τροπολογία 17
Άρθρο 6, παράγραφος 5, στοιχείο δ)

δ) άλλες πληροφορίες που το κράτος 
μέλος θεωρεί χρήσιμες, όπως η 
επισήμανση των περιοχών όπου υπάρχει το 
ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο 
ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων και 
πλημμυρών που παρασύρουν υπολείμματα.

δ) άλλες πληροφορίες που το κράτος 
μέλος θεωρεί χρήσιμες, όπως η 
επισήμανση των περιοχών όπου υπάρχει το 
ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο 
ποσοστό μεταφερόμενων ιζημάτων και 
πλημμυρών που παρασύρουν υπολείμματα, 
καθώς και των πλημμυρικών περιοχών 
και άλλων φυσικών περιοχών, οι οποίες 
είτε τώρα είτε στο μέλλον είναι δυνατόν 
να λειτουργήσουν ως επιφάνειες 
κατακράτησης.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά της θέσης του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση (πρβλ. πρώτο μέρος της 
αιτιολόγησης στην τροπολογία 12).

Τροπολογία 18
Άρθρο 6, παράγραφος 7α (νέα)

7α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν για περιοχές που 
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προκαλούνται πλημμύρες από συστήματα 
αποχέτευσης, να περιορίσουν την 
εκπόνηση χαρτών κινδύνου πλημμύρας 
στην παράγραφο 3, στοιχεί α) 
αναφερόμενη υπόθεση.

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τις εκ νέου εισαχθείσες τροπολογίες 3 και 9 χορηγείται στα κράτη μέλη εν 
προκειμένω μία διευκόλυνση σχετικά με τις πλημμύρες από συστήματα αποχέτευσης, στο βαθμό 
που πρέπει να εισαχθούν στη χαρτογράφηση μόνο εξαιρετικά γεγονότα.

Τροπολογία 19
Άρθρο 7, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο

Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας λαμβάνουν υπόψη συναφείς 
πτυχές, όπως το κόστος και τα οφέλη, την 
έκταση της πλημμύρας και τις οδούς και 
περιοχές αποστράγγισης των πλημμυρών 
με δυνατότητα συγκράτησης των 
πλημμυρών, τους περιβαλλοντικούς 
στόχους του άρθρου 4 της οδηγίας 
2000/60/ΕΚ, τη διαχείριση του εδάφους 
και των υδάτων, τον χωροταξικό 
σχεδιασμό, τη χρήση της γης, τη 
διαφύλαξη της φύσης, τη ναυσιπλοΐα και 
τις λιμενικές υποδομές.

Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων 
πλημμύρας λαμβάνουν υπόψη συναφείς 
πτυχές, όπως το κόστος και τα οφέλη, την 
έκταση της πλημμύρας και τις οδούς και 
τις δυνατότητες της διατήρησης και/ή 
αποκατάστασης περιοχών αποστράγγισης 
των πλημμυρών με δυνατότητα 
συγκράτησης των πλημμυρών, τους 
περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 
της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τη διαχείριση του 
εδάφους και των υδάτων, τον χωροταξικό 
σχεδιασμό, τη χρήση της γης, τη 
διαφύλαξη της φύσης, τη ναυσιπλοΐα και 
τις λιμενικές υποδομές.

Αιτιολόγηση

Επαναφορά από την πρώτη ανάγνωση (πρώην άρθρο 9, παράγραφος 5, στοιχείο α):  η 
κατακράτηση της πλημμύρας είναι σημαντική για τον περιορισμό του κινδύνου πλημμύρας και 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας.

Τροπολογία 20
Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Η κατάστρωση των πρώτων 
χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών 
κινδύνου πλημμύρας και οι συνακόλουθες 
επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στα 
άρθρα 6 και 14 της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται ούτως ώστε οι πληροφορίες 

1. Η κατάστρωση των πρώτων 
χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών 
κινδύνου πλημμύρας και οι συνακόλουθες 
επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στα 
άρθρα 6 και 14 της παρούσας οδηγίας 
εκτελούνται ούτως ώστε οι πληροφορίες 
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που περιέχουν να είναι συνεπείς προς τις 
σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ. 
Μπορούν, εάν κρίνεται σκόπιμο, να
συντονίζονται περαιτέρω με τις 
επανεξετάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 
2000/60/EΚ και να εντάσσονται σε αυτές.

που περιέχουν να είναι συνεπείς προς τις 
σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/60/ΕΚ. 
Συντονίζονται περαιτέρω με τις 
επανεξετάσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 5, παράγραφος 2, της οδηγίας 
2000/60/EΚ και μπορούν να εντάσσονται 
σε αυτές.

Αιτιολόγηση

Συμβιβασμός μεταξύ της θέσης του Συμβουλίου και του ΕΚ (πρώην άρθρο 13, παράγραφος 1) : 
πρέπει να επιδιωχθεί ο συντονισμός με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Η ένταξη ωστόσο σ’ 
αυτήν παραμένει προαιρετική.

Τροπολογία 21
Άρθρο 11

1. Με τη διαδικασία του άρθρου 12, 
παράγραφος 2, η Επιτροπή μπορεί να 
εγκρίνει τεχνικά υποδείγματα για την 
επεξεργασία και τη διαβίβαση των 
δεδομένων, περιλαμβανομένων των
στατιστικών και χαρτογραφικών 
δεδομένων, στην Επιτροπή. Τα τεχνικά 
υποδείγματα θα πρέπει να εγκριθούν 
τουλάχιστον δύο έτη πριν από τις 
ημερομηνίες των άρθρων 4 παράγραφος 4, 
6, παράγραφος 8, και 7, παράγραφος 5, 
αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη των 
υφιστάμενων προδιαγραφών και 
υποδειγμάτων που έχουν εκπονηθεί στο 
πλαίσιο των σχετικών κοινοτικών 
πράξεων.

1. Με την κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο του άρθρου 12, παράγραφος 2, η 
Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει τεχνικά 
υποδείγματα για την επεξεργασία και τη 
διαβίβαση των δεδομένων, 
περιλαμβανομένων των στατιστικών και 
χαρτογραφικών δεδομένων, και σχημάτων 
στην Επιτροπή, η οποία προκαλεί 
τροποποίηση μη σημαντικών διατάξεων 
της προκείμενης οδηγίας με προσθήκη. 
Τα τεχνικά υποδείγματα θα πρέπει να 
εγκριθούν τουλάχιστον δύο έτη πριν από 
τις ημερομηνίες των άρθρων 4 
παράγραφος 4, 6, παράγραφος 8, και 7, 
παράγραφος 5, αντίστοιχα, λαμβανομένων 
υπόψη των υφιστάμενων προδιαγραφών 
και υποδειγμάτων που έχουν εκπονηθεί 
στο πλαίσιο των σχετικών κοινοτικών 
πράξεων.

2. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
της προβλεπόμενες προθεσμίες 
επανεξέτασης και ενημέρωσης και 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12, 
παράγραφος 2, μπορεί να προσαρμόζει το 
Παράρτημα στην επιστημονική και τεχνική 
πρόοδο.

2. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
της προβλεπόμενες προθεσμίες 
επανεξέτασης και ενημέρωσης και 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο του άρθρου 12, παράγραφος 2, 
μπορεί να προσαρμόζει το Παράρτημα 
στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.
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Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις αυτές οδηγούν στις αναγκαίες προσαρμογές στη νέα διαδικασία 
επιτροπολογίας.

Τροπολογία 22
Άρθρο 12, παράγραφος 2

2. Σε περίπτωση παραπομπής στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της ίδιας απόφασης.

2. Σε περίπτωση παραπομπής στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5α, παράγραφοι 1 έως 4 και 7 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας 
απόφασης.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 
5, παράγραφος 6, της απόφασης 
1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις αυτές οδηγούν στις αναγκαίες προσαρμογές στη νέα διαδικασία 
επιτροπολογίας.

Τροπολογία 23
Άρθρο 13, παράγραφος 1, στοιχείο α)

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να μην εκτελούν την 
προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου 
πλημμύρας του άρθρου 4 για τις λεκάνες ή 
υπολεκάνες απορροής ποταμών ή τις 
παράκτιες περιοχές, για τις οποίες:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να μην εκτελούν την 
προκαταρκτική αξιολόγηση κινδύνου 
πλημμύρας του άρθρου 4 για τις λεκάνες ή 
υπολεκάνες απορροής ποταμών ή τις 
παράκτιες περιοχές, για τις οποίες:

α) έχουν ήδη εκτελέσει αξιολόγηση 
κινδύνου συμπεραίνοντας πριν από τις 22 
Δεκεμβρίου 2010 ότι υφίσταται ή ότι 
ευλόγως κρίνεται ότι είναι πιθανόν να 
υπάρξει δυνητικός σοβαρός κίνδυνος 
πλημμύρας ο οποίος οδηγεί στην 
επισήμανση της περιοχής μεταξύ εκείνων 
που παρατίθενται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1, ή

α) έχουν ήδη κατά την στιγμή της 
θέσης σε ισχύ αυτής της οδηγίας 
εκτελέσει αξιολόγηση κινδύνου 
συμπεραίνοντας ότι υφίσταται ή ότι είναι 
πιθανόν να υπάρξει δυνητικός σοβαρός 
κίνδυνος πλημμύρας ο οποίος οδηγεί στην 
επισήμανση της περιοχής μεταξύ εκείνων 
που παρατίθενται στο άρθρο 5, 
παράγραφος 1, ή

β) έχουν αποφασίσει πριν από τις 22 
Δεκεμβρίου 2010 να καταστρώσουν 
χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και 

β) έχουν αποφασίσει έως την στιγμή 
της θέσης σε ισχύ αυτής της οδηγίας να 
καταστρώσουν χάρτες επικινδυνότητας 
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χάρτες κινδύνων πλημμύρας και να 
καταρτίσουν σχέδια διαχείρισης των 
κινδύνων πλημμύρας σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

πλημμύρας και χάρτες κινδύνων 
πλημμύρας και να καταρτίσουν σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να χρησιμοποιούν χάρτες 
επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες 
κινδύνων πλημμύρας που έχουν 
καταστρωθεί πριν από τις 22 Δεκεμβρίου 
2010, εάν οι χάρτες αυτοί παρέχουν 
ισοδύναμο επίπεδο πληροφοριών με το 
προβλεπόμενο στο άρθρο 6.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να χρησιμοποιούν χάρτες 
επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες 
κινδύνων πλημμύρας που έχουν 
καταστρωθεί έως τη στιγμή της θέσης σε 
ισχύ αυτής της οδηγίας εάν οι χάρτες 
αυτοί παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο 
πληροφοριών που πληροί τις απαιτήσεις 
αυτής της οδηγίας.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να χρησιμοποιούν σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που 
έχουν καταρτισθεί πριν από τις 22 
Δεκεμβρίου 2010, εφόσον το περιεχόμενο 
των σχεδίων αυτών είναι ισοδύναμο με τις 
προδιαγραφές σχεδίου που ορίζει το 
άρθρο 7.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να χρησιμοποιούν σχέδια 
διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που 
έχουν καταρτισθεί έως τη στιγμή της 
θέσης σε ισχύ αυτής της οδηγίας, εφόσον 
το περιεχόμενο των σχεδίων αυτών είναι 
ισοδύναμο με τις προδιαγραφές αυτής της 
οδηγίας.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 
άρθρου 14.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του 
άρθρου 14.

Αιτιολόγηση

Ένταξη της θέσης του ΕΚ από την πρώτη ανάγνωση (πρώην άρθρο 17):  προκαταρκτικές 
εργασίες που έγιναν στα κράτη μέλη αναγνωρίζονται, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί έως τη 
στιγμή της θέσεως σε ισχύ. Μία επέκταση της μεταβατικής προθεσμίας μέχρι το χρονικό σημείο 
του 2010 δεν είναι λογική, λόγω του ότι αυτό δεν αντιστοιχεί στην ιδέα της προστασίας των 
υφισταμένων στοιχείων και υφίσταται ο κίνδυνος περιγραφής των στόχων της οδηγίας.

Η τροποποιημένη δομή του κειμένου απαιτεί να συμπεριληφθούν και οι στόχοι αυτής της 
οδηγίας οι οποίοι θα ήταν δυνατόν να προκύψουν με μια τροποποίηση του παραρτήματος 
(«αυτής της οδηγίας»).

Επιπλέον εντάσσεται το κείμενο από την πρώτη ανάγνωση ("πληροί»· πρώην άρθρο 17, 
παράγραφος 2). Επιπλέον γλωσσική απλοποίηση (πρβλ. τροπολογία 15).

Τροπολογία 24
Άρθρο 16

Έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018 και, εν Έως τις 22 Δεκεμβρίου 2018 και, εν 
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συνεχεία, ανά εξαετία, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

συνεχεία, ανά εξαετία, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Κατά 
την εκπόνηση αυτής της έκθεσης 
λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος.

Αιτιολόγηση

Θέση του Κοινοβουλίου από την πρώτη ανάγνωση (πρώην άρθρο 19): οι αρνητικές επιπτώσεις 
της αλλαγής του κλίματος δεν επιτρέπεται να παραλείπονται ιδίως σ' αυτήν την οδηγία και 
χρειάζονται σ' αυτό το σημείο μία ρητή αναφορά.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.  Εισαγωγή:

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση και την καταπολέμηση των πλημμυρών στις 18 
Ιανουαρίου 2006.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Ιουνίου 2006.
Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει. 
Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή γνωμοδότησε στις 17 Μαΐου 2006. 
Το Συμβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση στις 23 Νοεμβρίου 2006.

2.  Γενικά:

Στόχος αυτής της οδηγίας είναι η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση και 
την διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, προκειμένου κατ’ αυτόν τον τρόπο να είναι δυνατή 
η διασφάλιση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων επιλέγεται μία προσέγγιση σε τρεις φάσεις:  κατ' αρχάς 
πραγματοποιείται μία πρώτη αξιολόγηση του κινδύνου πλημμύρας για την διαπίστωση των 
απειλούμενων περιοχών, στη συνέχεια η εκπόνηση χαρτών κινδύνου πλημμύρας και τελικώς 
η επεξεργασία σχεδίων για την διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας στις περιοχές απορροής.
Λόγω της γεωγραφικώς και υδρολογικώς διαφορετικής καταστάσεως καθώς και των 
διαφορετικών δομών εγκατάστασης στα κράτη μέλη η οδηγία αφήνει στα κράτη μέλη 
σημαντικό βαθμό ευελιξίας όσον αφορά τον καθορισμό του αναγκαίου επιπέδου προστασίας 
και των γι’ αυτόν τον σκοπό μέτρων εφαρμογής που πρέπει να ληφθούν.

3. Τροποποιήσεις της κοινής θέσης:

Η κοινή θέση περιλαμβάνει σειρά τροπολογιών από την πρώτη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Η θέση του έχει εν προκειμένω υιοθετηθεί πλήρως ή εν μέρει. Εν προκειμένω 
η κοινή θέση τροποποίησε σημαντικά τη δομή της οδηγίας. Αν και το κείμενο του 
Συμβουλίου καταλήγει εν μέρει σε μία σαφέστερη διάρθρωση, αντιθέτως δεν υιοθετήθηκαν ή 
υιοθετήθηκαν σε εξασθενημένη μορφή ορισμένες σημαντικές προταθείσες από το 
Κοινοβούλιο τροποποιήσεις.
Η κοινή θέση του Συμβουλίου πρέπει κατά την άποψη του εισηγητή να τροποποιηθεί 
απαραιτήτως προς την κατεύθυνση ώστε παράλληλα με ορισμένες γλωσσικές ασάφειες και 
νομικά μη ακριβείς διατυπώσεις να υποβληθεί εκ νέου μία σειρά τροπολογιών από την πρώτη 
ανάγνωση του Κοινοβουλίου.
Προκειμένου να καταστεί δυνατόν να γίνει δεκτή η κοινή θέση, ο εισηγητής θεωρεί ως 
αναπόφευκτες περαιτέρω βελτιώσεις, οι οποίες τεκμηριώνονται με τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

1)  Αλλαγή κλίματος:

Βάσει της εμφανιζόμενης αλλαγής του κλίματος και της από αυτήν προκύπτουσας δημόσιας 
συζήτησης δεν φαίνεται στον εισηγητή κατανοητό ότι δεν αξιολογούνται και λαμβάνονται 
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υπόψη ήδη κατά την προσωρινή αξιολόγηση του κινδύνου πλημμύρας οι επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος στον κίνδυνο πλημμύρας. Είναι αυτονόητο ότι ο εισηγητής έχει 
επίγνωση του γεγονότος ότι για μία προσωρινή αξιολόγηση του κινδύνου δεν είναι δυνατόν 
να συγκεντρωθούν εκτεταμένα νέα στοιχεία· πρέπει όμως να υπάρξει προσφυγή σε 
υπάρχοντα στοιχεία. Να μην ληφθεί υπόψη η αλλαγή του κλίματος σ’ αυτήν την βασική 
αξιολόγηση είναι κάτι το οποίο μόνο δύσκολα μπορούν να αντιληφθούν οι Ευρωπαίοι 
πολίτες.

2)  Προθεσμίες:

Προκειμένου να διασφαλισθεί μία ταχεία διαδικασία επανεισάγονται οι αρχικές προθεσμίες 
για την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εργασιών.
Ο εισηγητής πιστεύει σε αντίθεση προς το Συμβούλιο ότι όσον αφορά την προστασία των 
υπαρχόντων στοιχείων για τις προκαταρκτικές εργασίες που πραγματοποίησαν τα κράτη μέλη
είναι αναγκαίες τροποποιήσεις. Για το λόγο αυτό πραγματοποιείται και η εισαγωγή 
τροπολογιών από την πρώτη ανάγνωση. Μία επέκταση της ρήτρας προστασίας των 
υπαρχόντων στοιχείων έως το 2010, δηλαδή πέραν της χρονικής στιγμής της θέσης σε ισχύ 
αυτής της οδηγίας, την θεωρεί ο εισηγητής ως μη λογική, λόγω του ότι αυτό δεν 
ανταποκρίνεται στην ιδέα της προστασίας της διάρκειας και υφίσταται ο κίνδυνος να 
περιγραφεί ο στόχος της οδηγίας.

3)  Επιτροπολογία:

Οι από την απόφαση του Συμβουλίου 2006/512/EΚ της 17ης Ιουλίου 2006 
πραγματοποιηθείσες τροποποιήσεις σχετικά με τον καθορισμό των όρων για την άσκηση των 
στην Επιτροπή εκχωρηθεισών αρμοδιοτήτων διαχείρισης (επιτροπολογία) απαιτούν 
προσαρμογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά συνέπεια από τον εισηγητή.

4)  Συντονισμός με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα

Ενόψει της προσαρμογής και ενσωμάτωσης μεταξύ της προταθείσας οδηγίας και της οδηγίας 
2000/60/EΚ περιορίζονται στην κοινή θέση του Συμβουλίου οι διατάξεις, στο βαθμό που 
καταργείται η υποχρέωση για στενό συντονισμό και δίδεται απαλλαγή από αυτήν. Κατά την 
άποψη του εισηγητή επιδιώκεται κατά την εκπόνηση των χαρτών κινδύνου ο συντονισμός με 
την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα. Μία συνεκτίμηση των χαρτών σ’ αυτήν παραμένει ωστόσο 
προαιρετική. 

5)  Αποχέτευση:

Στην κοινή θέση συμπεριλαμβάνεται κατάλογος των ειδών πλημμύρας που εμπίπτουν στην 
οδηγία, αλλά και η δυνατότητα του αποκλεισμού πλημμυρών από τα συστήματα 
αποχέτευσης. Στην πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου χρησιμοποιήθηκε ένας ευρύτερα 
διατυπωμένος ορισμός της πλημμύρας – χωρίς ρητή εξαίρεση για πλημμύρες από συστήματα 
αποχέτευσης. Η άποψη του εισηγητού είναι να περιληφθεί πάλι και στην δεύτερη ανάγνωση ο 
ευρύτερος ορισμός, ο οποίος περιλαμβάνει πλέον και πλημμύρες από συστήματα 
αποχέτευσης.

6)  Επιφάνειες καταράτησης και δυναμικό προστασίας από πλημμύρες
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Ο εισηγητής υποστηρίζει περαιτέρω τη θέση, ότι όταν περιοχές οι οποίες πληρούν εν δυνάμει 
μία αξιόλογη λειτουργία κατακράτησης υδάτων, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την 
προσωρινή αξιολόγηση, την εκπόνηση χαρτών κινδύνου από τις πλημμύρες και τα σχέδια 
διαχείρισης, είναι ενδεχομένως δυνατόν να μην συμβάλλουν επαρκώς στη μείωση του 
κινδύνου πλημμύρας. Για το λόγο αυτό επαναφέρονται εκ μέρους του τροπολογίες σε σχέση 
με τις επιφάνειες κατακράτησης και δυναμικά προστασίας από πλημμύρες από την πρώτη 
ανάγνωση.  
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