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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 skupnem stališču Sveta glede sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 
oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti
(12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Postopek soodločanja: druga obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju skupnega stališča Sveta (12131/6/06 – C6-0020/2006),

– ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave1 o predlogu Komisije Parlamentu in 
Svetu (KOM(2006)0015)2,

– ob upoštevanju člena 251(2) Pogodbe ES,

– ob upoštevanju člena 62 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane (A6-0000/2007)

1. odobri skupno stališče, kakor je bilo spremenjeno;

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

Skupno stališče Sveta Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 2

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

(2) Poplave so naravni pojav, ki ga ni 
mogoče preprečiti. Vendar nekatere 
človeške dejavnosti (npr. povečevanje 
naseljenih območij in premoženjske 
vrednosti na poplavnih območjih ter 
erozija in zmanjševanje sposobnosti tal za 
zadrževanje vode zaradi krčenja gozdov in 
kmetijskih dejavnosti v povodjih) in 
podnebne spremembe prispevajo k
povečanju verjetnosti pojava in škodljivih 
posledic poplav.

Obrazložitev
Za natančnejšo obrazložitev je ponovno vložen rahlo spremenjen predlog spremembe iz prve 

  
1 Sprejeta besedila, 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
2 Še neobjavljeno v UL.
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obravnave (prej uvodna izjava 2).

.

Predlog spremembe 2
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 pripravo 
načrtov za obvladovanje na ravni povodja 
za vsako vodno območje, da se doseže 
dobro ekološko in kemijsko stanje, ter bo 
prispevala k blažitvi posledic poplav. 
Vendar zmanjšanje tveganja poplav ni eden 
glavnih ciljev te direktive, niti ne upošteva 
prihodnjih tveganj poplav zaradi 
podnebnih sprememb.

(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 pripravo 
načrtov za obvladovanje na ravni povodja 
za vsako vodno območje, da se doseže 
dobro ekološko in kemijsko stanje, ter bo 
prispevala k blažitvi posledic poplav. 
Vendar zmanjšanje tveganja poplav ni eden 
glavnih ciljev te direktive. niti ne upošteva 
tveganj poplav, ki bodo v prihodnje zaradi 
podnebnih sprememb pogostejše.

Obrazložitev

S ponovno vložitvijo jezikovno malenkostno spremenjenega predloga spremembe iz prve 
obravnave (prej uvodna izjava 9) bi pojasnili, da je treba okrepiti preventivo pri poplavni 
ogroženosti, da bi preprečili tveganje, ki se je povečalo zaradi podnebnih sprememb. vendar 
pa podnebnih sprememb ni treba obširno predvideti za vsak posamezen previdnostni ukrep, 
saj bi to pomenilo visoke in v veliki meri neupravičene stroške ter upočasnilo pripravo 
načrtov, če ni zanesljivih podatkov.

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 9

(9) Na območju Skupnosti se pojavljajo 
različne vrste poplav, kot so poplave rek, 
nenadne poplave, poplave v mestih in 
poplave morja na obalnih območjih. Škoda, 
ki jo povzročijo poplave, se lahko tudi 
razlikuje po državah in regijah Skupnosti. 
Zato morajo cilje v zvezi z obvladovanjem 
poplavne ogroženosti določiti države 
članice same, temeljiti pa morajo na 
lokalnih in regionalnih okoliščinah.

(9) Na območju Skupnosti se pojavljajo 
različne vrste poplav, kot so poplave rek, 
nenadne poplave, poplave v mestih, iz 
kanalizacijskih sistemov in poplave morja 
na obalnih območjih. Škoda, ki jo 
povzročijo poplave, se lahko tudi razlikuje 
po državah in regijah Skupnosti. Zato 
morajo cilje v zvezi z obvladovanjem 
poplavne ogroženosti določiti države 
članice same, temeljiti pa morajo na 
lokalnih in regionalnih okoliščinah.
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Obrazložitev

S to spremembo se ponovno vloži besedilo iz prve obravnave (prej uvodna izjava 15). V 
direktivo morajo biti vključene tudi poplave iz kanalizacijskih sistemov.
Prim. predlog spremembe 18, kjer so navedene izjeme.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 10

(10) Na nekaterih območjih Skupnosti se 
poplavna ogroženost lahko šteje kot 
majhna, na primer na redko naseljenih ali 
nenaseljenih območjih ali na območjih z 
omejenim gospodarskim potencialom ali 
omejeno ekološko vrednostjo V vsakem 
vodnem območju ali območju upravljanja 
je treba oceniti poplavno ogroženost in 
potrebo po nadaljnjem ukrepanju.

(10) Na nekaterih območjih Skupnosti se 
poplavna ogroženost lahko šteje kot 
majhna, na primer na redko naseljenih ali 
nenaseljenih območjih ali na območjih z 
omejenim gospodarskim potencialom ali 
omejeno ekološko vrednostjo V vsakem 
vodnem območju ali območju upravljanja 
je treba oceniti poplavno ogroženost in 
potrebo po nadaljnjem ukrepanju – npr. z 
ovrednotenjem možnosti varstva pred 
poplavami. 

Obrazložitev

Ponovno je vloženo spremenjeno besedilo iz prve obravnave (prej uvodna izjava 16 ).

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 11

(11) Da bi imeli na voljo učinkovito orodje 
za pridobivanje informacij ter dragoceno 
podlago za določanje prednostnih nalog in 
sprejemanje nadaljnjih tehničnih, finančnih 
in političnih odločitev v zvezi z 
obvladovanjem poplavne ogroženosti, je 
treba zagotoviti pripravo kart poplavne 
nevarnosti in kart poplavne ogroženosti, ki 
prikazujejo morebitne škodljive posledice,
povezane z različnimi vrstami poplav.

(11) Da bi imeli na voljo učinkovito orodje 
za pridobivanje informacij ter dragoceno 
podlago za določanje prednostnih nalog in 
sprejemanje nadaljnjih tehničnih, finančnih 
in političnih odločitev v zvezi z 
obvladovanjem poplavne ogroženosti, je 
treba zagotoviti pripravo kart poplavne 
nevarnosti in kart poplavne ogroženosti, ki 
prikazujejo morebitne škodljive posledice,
povezane z različnimi vrstami poplav, 
vključno z nevarnostmi onesnaževanja 
okolja zaradi poplav.

Obrazložitev

Za natančnejšo obrazložitev je ponovno vložen dobeseden predlog sprememb iz prve 
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obravnave (prej uvodna izjava 17).

Ker direktiva v členu 6(6) (karte poplavne ogroženosti) predvideva prikaz morebitnih 
škodljivih posledic poplav, morajo biti zaradi skladnosti v uvodnih izjavah navedene 
predvsem nevarnosti onesnaževanja okolja zaradi poplav.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 13

(13) Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti naj se usmerijo na 
preprečevanje, varstvo in pripravljenost. 
Dele načrtov za obvladovanje poplavne 
ogroženosti je treba redno pregledovati in 
po potrebi posodobiti ob upoštevanju 
verjetnih učinkov klimatskih sprememb na 
pojavljanje poplav. 

(13) Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti naj se usmerijo na 
preprečevanje, varstvo in pripravljenost. 
Dele načrtov za obvladovanje poplavne 
ogroženosti je treba redno pregledovati in 
po potrebi posodobiti ob upoštevanju 
verjetnih učinkov podnebnih sprememb na 
pojavljanje poplav. 

Obrazložitev

Jezikovna sprememba.

Predlog spremembe 7
Uvodna izjava 16 a (novo)

(16a) Države članice naj svoje ocene, 
karte in načrte pripravijo na podlagi 
najboljših razpložljivih podatkov, praks in 
tehnologij s področja obvladovanja 
poplavne ogroženosti.

Obrazložitev

Ponovno je vložen predlog spremembe, ki je vsebinsko jasnejši in združuje dva predloga 
sprememb iz prve obravnave (prej uvodni izjavi 22 in 24), in sicer o uporabi novih praks in 
tehnologij za zaščito državljanov.

Predlog spremembe 8
Uvodna izjava 18 a (novo)

(18a) Komisija naj ima pooblastila, da 
določi tehnične obrazce za obdelavo 
podatkov, vključno s statističnimi in 
kartografskimi podatki, ter obrazce za 
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njihov prenos na Komisijo, kakor tudi da 
prilagodi prilogo znanstvenemu in 
tehničnemu napredku. Ker so to ukrepi 
splošnega obsega in spreminjajo 
nebistvene dele te direktive ter to direktivo 
dopolnjujejo z novimi nebistvenimi deli, se 
jih sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 
1999/468/ES. 

Obrazložitev

Te spremembe so v skladu z nujnim prilagajanjem na novi postopek komitologije.

Predlog spremembe 9
Člen 2 točka 1

1) "poplava" pomeni začasno prekritje 
zemljišča z vodo, ki običajno ni prekrito z 
vodo. To vključuje poplave, ki jih 
povzročijo reke, gorski hudourniki, občasni 
sredozemski vodotoki, ter poplave, ki jih 
povzroči morje v obalnih območjih, lahko 
pa izključuje poplave iz kanalizacijskih 
sistemov, 

1) "poplava" pomeni začasno prekritje 
zemljišča z vodo, ki običajno ni prekrito z 
vodo. To vključuje poplave, ki jih 
povzročijo reke, gorski hudourniki, občasni 
sredozemski vodotoki, poplave, ki jih 
povzroči morje v obalnih območjih, ter 
poplave iz kanalizacijskih sistemov, 

Obrazložitev

V prvi obravnavi so bile poplave opredeljene širše, poplave iz kanalizacijskih sistemov pa 
niso bile izrecno izključene (prej člen 2(1)). Zato je treba tudi v drugi obravavi ponovno 
uporabiti širšo opredelitev.

Predlog spremembe 10
Člen 4, odstavek 2

2. Predhodna ocena poplavne ogroženosti 
se opravi zato, da se na podlagi 
razpoložljivih informacij oziroma 
informacij, ki jih je mogoče neposredno 
uporabiti, kot so na primer obstoječi 
podatki o preteklih poplavah , izdela ocena 
morebitne ogroženosti. Ocena vsebuje vsaj:

2. Predhodna ocena poplavne ogroženosti 
se opravi zato, da se na podlagi 
razpoložljivih informacij oziroma 
informacij, ki jih je mogoče neposredno 
uporabiti, kot so na primer obstoječi 
podatki o preteklih poplavah in raziskave o 
dolgoročnem razvoju, zlasti o podnebnih 
spremembah, izdela ocena morebitne 
ogroženosti. Ocena vsebuje vsaj:
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Obrazložitev

Ponovno je vložen predlog spremembe, ki je vsebinsko jasnejši in združuje predloge 
sprememb iz prve obravnave ( prej člen 4(2)(c), (e) in (f)). 

Pri predhodni oceni je treba upoštevati samo že obstoječe raziskave o dolgoročnem razvoju, 
zlasti o podnebnih spremembah.

Predlog spremembe 11
Člen 4, odstavek 2, pododstavek 2

kjer je to primerno, pa vsebuje tudi: črtano

Obrazložitev

Poskuša se najti kompromis med stališčem Parlamenta v prvi obravnavi (da vbesedilu ne sme 
biti omejitev) in skupnim stališčem Sveta. Ta sprememba je povezana s predlogom spremembe 
12.

Predlog spremembe 12
Člen 4, odstavek 2, točka d

d) oceno morebitnih škodljivih posledic 
prihodnjih poplav za zdravje ljudi, okolje, 
kulturno dediščino in gospodarske 
dejavnosti, ob upoštevanju, kolikor je to 
mogoče, dejavnikov kot so topografija, 
položaj vodotokov ter njihove splošne 
hidrološke in geomorfološke značilnosti, 
položaj naseljenih območij, območij 
gospodarskih dejavnosti in dolgoročnega 
razvoja, vključno z vplivi podnebnih 
sprememb na pojav poplav.

d) oceno morebitnih škodljivih posledic 
prihodnjih poplav za zdravje ljudi, okolje, 
kulturno dediščino in gospodarske 
dejavnosti, ob upoštevanju, kolikor je to 
mogoče, dejavnikov, kot so topografija, 
položaj vodotokov ter njihove splošne 
hidrološke in geomorfološke značilnosti, 
vloga poplavnih območij kot naravnih 
zadrževalnih območij, položaj naseljenih 
območij, območij gospodarskih dejavnosti 
in dolgoročnega razvoja, vključno z vplivi 
podnebnih sprememb na pojav poplav.
Navedene ocene niso potrebne, če lokalne 
razmere to dopuščajo.

Obrazložitev

Ponovno je vložen predlog sprememb iz prve obravnave (člen 4, odstavek 2(c)); kot je znano, 
so namreč zadrževalna območja zelo pomembna pri varstvu pred poplavami.
Poleg tega se poskuša najti kompromis med stališčem Parlamenta v prvi obravnavi in 
skupnim stališčem Sveta. Ta sprememba je povezana s predlogom spremembe 11.

Predlog spremembe 13
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Člen 4, odstavek 2, točka d a (novo)

da) po potrebi oceno učinkovitosti 
obstoječe umetne infrastrukture za zaščito 
pred poplavami, ob upoštevanju njene 
dejanske zmogljivosti za preprečitev škode 
ter njene gospodarske in okoljske 
učinkovitosti.

Obrazložitev

Ponovno je vložen predlog spremembe iz prve obravnave (člen 4, odstavek 2(h)).

Predlog spremembe 14
Člen 4, odstavek 4

4. Države članice izdelajo predhodno 
oceno poplavne ogroženosti do 
22. decembra 2012.

4. Države članice izdelajo predhodno 
oceno poplavne ogroženosti do
22. decembra 2010.

Obrazložitev

Zaradi strnitve postopka so ponovno predlagani prvotno predvideni roki Parlamenta (člen 6, 
odstavek 1, spremenjeno).

Predlog spremembe 15
Člen 5, odstavek 1

1. Na podlagi ocene poplavne ogroženosti 
iz člena 4 države članice za vsako vodno 
območje ali upravno upravljanja iz 
člena 3(2)(b) ali del mednarodnega 
vodnega območja, ki leži na njihovem 
ozemlju, opredelijo tista območja, za katera 
država članica ugotovi, da obstaja možnost 
pomembne poplavne ogroženosti ali 
utemeljena verjetnost, da bi se ta lahko 
pojavila.

1. Na podlagi ocene poplavne ogroženosti 
iz člena 4 države članice za vsako vodno 
območje ali upravno upravljanja iz 
člena 3(2)(b) ali del mednarodnega 
vodnega območja, ki leži na njihovem 
ozemlju, opredelijo tista območja, za katera 
država članica ugotovi, da obstaja 
pomembna poplavna ogroženost ali bi se 
lahko pojavila.

Obrazložitev

Jezikovna poenostavitev zaradi boljše razumljivosti in pravne jasnosti.

Predlog spremembe 16
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Člen 6, odstavek 3, točka c

c) poplav z veliko verjetnostjo, kjer je to 
primerno.

c) poplav z veliko verjetnostjo, kadar je to 
mogoče.

Obrazložitev

Srednja pot med stališčem Parlamenta (tam besedilo brez možnosti izjem; člen 7(2) in 
sedanjim stališčem Sveta. Zaradi zaščite državljanov je treba čim širše zaobjeti poplave z 
veliko verjetnostjo. Pristojni organi lahko to opustijo samo ob nezmožnosti in/ali sprejemljivi 
utemeljitvi.

Predlog spremembe 17
Člen 6, odstavek 5, točka d

d) drugimi podatki, za katere države 
članice menijo, da so koristni, kot na 
primer navedba območij, kjer lahko pride 
do poplav z visoko vsebnostjo toka 
sedimenta ali naplavin.

d) drugimi podatki, za katere države 
članice menijo, da so koristni, kot na 
primer navedba območij, kjer lahko pride 
do poplav z visoko vsebnostjo toka 
sedimenta ali naplavin, ter poplavnih 
območij in drugih naravnih območij, ki 
imajo lahko sedaj ali v prihodnje vlogo 
zadrževalnih območij.

Obrazložitev

Ponovno je vloženo stališče Parlamenta iz prve obravnave (prim. prvi del utemeljitve pri 
predlogu sprememb 12).

Predlog spremembe 18
Člen 6, odstavek 7 a (novo)

7a. Države članice lahko sklenejo, da se 
pri območjih, kjer so vzrok poplav 
kanalizacijski sistemi, priprava kart 
poplavne ogroženosti omeji na vrsto 
poplav iz odstavka 3(a).

Obrazložitev

Glede na ponovno vložena predloga 3 in 9 se državam članicam olajša postopek pri poplavah 
iz kanalizacijskih sistemov tako, da je treba pri kartiranju upoštevati samo izredne dogodke.

Predlog spremembe 19
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Člen 7, odstavek 3, pododstavek 2

Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti morajo upoštevati tudi vidike, 
kot so stroški in koristi, obseg poplav ter 
odtočne poti poplavnih voda in območja, 
kjer bi se poplavne vode lahko zadržale, 
okoljske cilje iz člena 4 Direktive 
2000/60/ES, upravljanje tal in voda, 
prostorsko načrtovanje, rabo tal, ohranjanje 
narave ter plovbo in pristaniško 
infrastrukturo.

Načrti za obvladovanje poplavne 
ogroženosti morajo upoštevati tudi vidike, 
kot so stroški in koristi, obseg poplav ter 
odtočne poti poplavnih voda in možnosti 
za ohranitev in/ali obnovitev območij, kjer 
bi se poplavne vode lahko zadržale, 
okoljske cilje iz člena 4 Direktive 
2000/60/ES, upravljanje tal in voda, 
prostorsko načrtovanje, rabo tal, ohranjanje 
narave ter plovbo in pristaniško 
infrastrukturo.

Obrazložitev

Ponovno je vložen predlog spremembe iz prve obravnave (prej člen 9, odstavek 5(a)): 
zadrževanje poplav je pomembno za omejitev poplavne ogroženosti in ga je treba upoštevati 
pri pripravi načrtov za obvladovanje poplavne ogroženosti.

Predlog spremembe 20
Člen 9, točka 1

1) pripravo prvih kart poplavne nevarnosti 
in poplavne ogroženosti ter njihovi 
nadaljnji pregledi iz členov 6 in 14 te 
direktive poteka tako, da so informacije, ki 
jih vsebujejo, skladne z ustreznimi 
informacijami, predloženimi v skladu z 
Direktivo 2000/60/ES. Če se zdi primerno, 
se lahko karte dodatno usklajujejo in 
dodatno vključijo v preglede iz člena 5(2) 
Direktive 2000/60/ES;

1) priprava prvih kart poplavne nevarnosti 
in poplavne ogroženosti ter njihovi 
nadaljnji pregledi iz členov 6 in 14 te 
direktive poteka tako, da so informacije, ki 
jih vsebujejo, skladne z ustreznimi 
informacijami, predloženimi v skladu z 
Direktivo 2000/60/ES. Informacije se
usklajujejo in se lahko vključijo v preglede 
iz člena 5(2) Direktive 2000/60/ES;

Obrazložitev

Srednja pot med stališčema Sveta in Evropskega parlamenta (člen 13(1)): treba si je 
prizadevati za usklajenost z okvirno direktivo o vodah. Vključitev vanjo je še naprej 
neobvezna.

Predlog spremembe 21
Člen 11

1. V skladu s postopkom iz člena 12(2) 
lahko Komisija sprejeti tehnične obrazce 

1. V skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 12(2) lahko Komisija 
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za namen obdelave in prenosa podatkov, 
vključno s statističnimi in kartografskimi 
podatki. Tehnični obrazce naj bi se sprejeli 
vsaj dve leti pred datumom, navedenim v 
členih 4(4), 6(8) in 7(5), ter ob upoštevanju 
obstoječih standardov in obrazcev, 
pripravljenih v skladu z ustreznimi akti 
Skupnosti.

sprejme tehnične obrazce za namen 
obdelave podatkov, vključno s statističnimi 
in kartografskimi podatki, in obrazce za 
prenos podatkov na Komisijo, pri čemer se 
z dodajanjem spremenijo nebistvene 
določbe te direktive. Tehnični obrazci naj 
bi se sprejeli vsaj dve leti pred datumom, 
navedenim v členih 4(4), 6(8) in 7(5), ter 
ob upoštevanju obstoječih standardov in 
obrazcev, pripravljenih v skladu z 
ustreznimi akti Skupnosti.

2. Komisija lahko, ob upoštevanju obdobij 
za pregledovanje in posodobitev ter v 
skladu s postopkom iz člena 12(2), 
prilagodi Prilogo glede na znanstveni in 
tehnični napredek.

2. Komisija lahko, ob upoštevanju obdobij 
za pregledovanje in posodobitev ter v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 12(2), prilagodi Prilogo 
glede na znanstveni in tehnični napredek.

Obrazložitev

Te spremembe so v skladu z nujnim prilagajanjem na novi postopek komitologije.

Predlog spremembe 22
Člen 12, odstavek 2

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se ob 
upoštevanju določb člena 8 Sklepa 
1999/468/ES uporabljata člena 5 in 7 
navedenega sklepa.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi 
regulativni postopek s pregledom iz člena 
5a(1) do (4) in člena 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 
8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES 
je tri mesece.

Obrazložitev

Te spremembe so v skladu z nujnim prilagajanjem na novi postopek komitologije.

Predlog spremembe 23
Člen 13, odstavek 1, točka a

1. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo izvedle predhodne ocene poplavne 
ogroženosti iz člena 4 za tista povodja, 
porečja ali obalna območja, za katera so:

1. Države članice se lahko odločijo, da ne 
bodo izvedle predhodne ocene poplavne 
ogroženosti iz člena 4 za tista povodja, 
porečja ali obalna območja, za katera so:

a) že pred 22. decembrom 2010 opravile a) do začetka veljavnosti te direktive
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oceno ogroženosti, da bi ugotovile, ali
obstaja velika poplavna ogroženost ali 
utemeljena verjetnost, da bi se ta lahko 
pojavila, na podlagi katere bi območje 
umestili med območja iz člena 5(1), ali 

opravile oceno ogroženosti in ugotovile, da
obstaja velika poplavna ogroženost ali bi se 
lahko pojavila, na podlagi katere bi 
območje umestili med območja iz člena 
5(1), ali 

b) pred 22. decembrom 2010 sklenile, da 
bodo pripravile karte poplavne nevarnosti 
in karte poplavne ogroženosti ter načrte za 
obvladovanje poplavne ogroženosti v 
skladu z ustreznimi določbami te direktive.

b) do začetka veljavnosti te direktive
sklenile, da bodo pripravile karte poplavne 
nevarnosti in karte poplavne ogroženosti 
ter načrte za obvladovanje poplavne 
ogroženosti v skladu z ustreznimi 
določbami te direktive.

2. Države članice lahko sklenejo uporabiti 
karte poplavne nevarnosti in karte 
poplavne ogroženosti, dokončno 
oblikovane pred 22. decembrom 2010, če 
te vsebujejo enakovredne informacije, kot 
to zahteva člen 6.

2. Države članice lahko sklenejo uporabiti 
karte poplavne nevarnosti in karte 
poplavne ogroženosti, dokončno 
oblikovane do začetka veljavnosti te 
direktive, če te vsebujejo enakovredne 
informacije, kot to zahteva ta direktiva.

3. Države članice lahko sklenejo 
uporabiti načrte za obvladovanje poplavne 
ogroženosti, dokončno oblikovane pred 22. 
decembrom 2010, če je vsebina teh načrtov 
enaka zahtevam za načrt iz člena 7.

3. Države članice lahko sklenejo uporabiti 
načrte za obvladovanje poplavne 
ogroženosti, dokončno oblikovane do 
začetka veljavnosti te direktive, če je 
vsebina teh načrtov enaka zahtevam za 
načrt v tej direktivi.

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo brez 
poseganja v člen 14.

4. Odstavki 1, 2 in 3 se uporabljajo brez 
poseganja v člen 14.

Obrazložitev

Ponovno je vloženo stališče Evropskega parlamenta iz prve obravnave (prej člen 17) Že 
opravljene priprave v državah članicah se priznajo, če so zaključene do začetka veljavnosti te 
direktive. Podaljšanje prehodnega obdobja do leta 2010 ni smiselno, saj se to ne sklada s 
pojmom podaljšane veljavnosti in  bi lahko zaobšli cilj direktive.
Spremenjeno besedilo zahteva, da so vključeni tudi cilji te direktive, določeni ob morebitni 
spremembi priloge ("te direktive"). 
Ponovno je vloženo besedilo iz prve obravnave ( prej člen 17 (2)).
Poleg tega je oblika jezikovno preprostejša (prim. predlog spremembe 15).

Predlog spremembe 24
Člen 16

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

Komisija predloži Evropskemu parlamentu
in Svetu poročilo o izvajanju te direktive 
najpozneje do 22. decembra 2018, nato pa 
vsakih šest let. Pri pripravi poročila se 
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upoštevajo vplivi podnebnih sprememb.

Obrazložitev

Stališče Parlamenta v prvi obravnavi (prej člen 19). Zlasti pri tej direktivi se ne sme 
zanemariti škodljivih vplivov podnebnih sprememb in jih je zato treba na tem mestu izrecno 
omeniti.
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OBRAZLOŽITEV

1. Uvod:

Komisija je sprejela svoj predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o o ocenjevanju in 
obvladovanju poplav 18. januarja 2006 . 
Evropski parlament je v prvi obravnavi predloga podal svoje mnenje 13. junija 2006 . 
Odbor regij je sklenil, da ne bo podal mnenja. 
Ekonomsko-socialni odbor je dal svoje mnenje 17. maja 2006. 
Svet je sprejel svoje skupno stališče 23. novembra 2006.

2. Splošno

Namen te direktive je vzpostaviti zakonodajni okvir za oceno in obvladovanje poplavne 
ogroženosti v Skupnosti, da se zaščiti zdravje ljudi, okolje, kulturna dediščina in gospodarske 
dejavnosti.
Za uresničitev tega cilja je bil izbran tristopenjski pristop. Najprej se opravi ocena poplavne 
ogroženosti, da se določijo ogrožena območja, nato se pripravijo karte poplavne ogroženosti 
in končno se izdelajo načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti v povodjih.
Zaradi različnih geografskih in hidroloških razmer ter različne poselitvene strukture direktiva 
državam članicam omogoča veliko mero prilagodljivosti pri določanju zahtevane ravni zaščite 
in ustreznih izvedbenih ukrepov.

3. Spremembe skupnega stališča:

V skupnem stališču je navedena vrsta predlogov sprememb iz prve obravnave v Evropskem 
parlamentu. Njegovo stališče je bilo deloma ali v celoti sprejeto. Pri tem se je zaradi skupnega 
stališča bistveno spremenila struktura direktive. Različica Sveta je deloma prispevala k 
jasnejši strukturiranosti, vendar pa niso bile sprejete pomembne spremembe, ki jih je 
predlagal Parlament, ali so bile sprejete le v omiljeni obliki.
Po mnenju poročevalca je treba skupno stališče Sveta spremeniti tako, da se odpravijo 
jezikovne nejasnosti in pravno nenatančne formulacije, predvsem pa se ponovno predložijo 
predlogi sprememb iz prve obravnave v Parlamentu.
Poročevalec meni, da so za sprejetje skupnega stališča nujno potrebne nadaljnje izboljšave, ki 
so navedene v naslednjih predlogih sprememb.

1) Podnebne spremembe

Glede na očitne podnebne spremembe in javno razpravo, ki jo sprožajo, se poročevalcu zdi 
nerazumljivo, da že pri predhodni oceni poplavne ogroženosti ne bi ustrezno ocenili in 
upoštevali vplivov podnebnih sprememb na poplavno ogroženost. Seveda se poročevalec 
zaveda, da za predhodno oceno ogroženosti ni mogoče pridobiti izčrpnih novih podatkov; 
vendar je treba uporabiti razpoložljive podatke. Evropskim državljanom pa bi le težko 
pojasnili neupoštevanje podnebnih sprememb pri tako temeljni oceni.

2) Roki 
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Da bi postopek potekal gladko, so ponovno predlagani prvotni roki za zaključek priprav. 
Poročevalec pa je v nasprotju s Svetom prepričan, da so potrebne spremembe glede ohranitve 
podatkov, pridobljenih v že opravljenih pripravah v državah članicah. Zato so bili tudi vloženi 
predlogi sprememb iz prve obravnave. Poročevalec meni, da podaljšanje klavzule o ohranitvi 
podatkov do leta 2010, torej po začetku veljavnosti te direktive, ni smiselno, saj to ne ustreza 
duhu ohranitve podatkov, hkrati pa bi bilo mogoče zaobiti cilje te direktive.

3.) Komitologija 

Zaradi sprememb s Sklepom Sveta 2006/512/ES z dne 17. julija 2006 o določitvi postopkov 
za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (komitologiji) je bilo treba 
besedilo prilagoditi, kar je poročevalec tudi storil.

4) Uskladitev z okvirno direktivo o vodah

V skupnem stališču Sveta je glede na usklajevanje med predlagano direktivo in Direktivo 
2000/60/ES ter njuno vključevanje bila črtana obveznost tesnega usklajevanja in je postala 
izbirna. Po mnenju poročevalca si je treba pri pripravi kart poplavne ogroženosti in poplavne 
nevarnosti prizadevati za usklajenost z okvirno direktivo o vodah. Vključitev kart je še naprej 
neobvezna.

5) Kanalizacija 

V skupnem stališču so navedene vrste poplav, ki jih zajema ta direktiva, pri čemer je uvedena 
tudi možnost, da se poplave iz kanalizacijskih sistemov umaknejo iz področja uporabe 
direktive. Parlament je v prvi obravnavi poplave opredelil širše, pri čemer ni izrecno izključil 
poprav iz kanalizacijskih sistemov.Poročevalec meni, da je treba v drugi obravnavi ponovno 
vključiti širšo opredelitev, ki sedaj vključuje tudi poplave iz kanalizacijskih sistemov.

6) Zadrževalna območja in možnosti za varstvo pred poplavami 

Poročevalec tudi meni, da če se pri predhodni oceni ter pripravi kart poplavne ogroženosti in 
načrtov upravljanja ne bi upoštevala področja, ki bi lahko imela pomembno vlogo pri 
zadrževanju vode, potem za zmanjšanje poplavne ogroženosti ne bi bilo narejeno dovolj. Zato 
ponovno vlaga predloge sprememb iz prve obravnave o zadrževalnih območjih in možnostih 
za varstvo pred poplavami.
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