
EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Mødedokument

C6-0038/2007
2006/0005(COD)

DA
17/01/2007

Fælles holdning
Fælles holdning vedtaget af Rådet den 23. november 2006 med henblik på vedtagelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering og styring af risikoen for 
oversvømmelser

Dok. 12131/6/2006
14566/2006 Erklæringer
KOM(2006)0775

DA DA





12131/6/06 REV 6 ACA/bh
DG I DA

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 23. november 2006
(OR. en)

Interinstitutionel sag:
2006/0005 (COD)

12131/6/06
REV 6

ENV 429
CODEC 826

RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER
Vedr.: Fælles holdning vedtaget af Rådet den 23. november 2006 med henblik 

på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering 
og styring af risikoen for oversvømmelser



12131/6/06 REV 6 ACA/bh 1
DG I DA

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/…/EF

af

om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, 

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og

ud fra følgende betragtninger:

  

1 Udtalelse af 17.5.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 13.6.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets af-

gørelse af …
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(1) Oversvømmelser kan forårsage dødsfald, evakueringer og skader på miljøet, alvorlige farer 

for den økonomiske udvikling og underminering af Fællesskabets økonomiske aktiviteter.

(2) Oversvømmelser er et naturfænomen, som ikke kan forhindres. Nogle menneskelige aktivi-

teter og klimaændringer medvirker imidlertid til at øge risikoen for oversvømmelser og til 

at forværre deres skadevirkninger.

(3) Det er muligt og ønskeligt i forbindelse med oversvømmelser at reducere risikoen for ne-

gative følger navnlig for menneskers sundhed og liv, miljø, kulturarv, økonomisk aktivitet 

og infrastruktur. Foranstaltningerne til at reducere denne risiko bør dog så vidt muligt sam-

ordnes i hele vandløbsoplandet, hvis de skal være effektive.

(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse 

af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger1 kræver, at der udarbejdes 

vandområdeplaner for hvert vandområdedistrikt med henblik på at opnå en god økologisk 

og kemisk tilstand, og det vil bidrage til at mindske virkningerne af oversvømmelser. 

Mindskelse af oversvømmelsesrisikoen er imidlertid ikke et af det pågældende direktivs 

væsentligste målsætninger, og det tager heller ikke den fremtidige risiko for oversvømmel-

ser forårsaget af klimaændringer i betragtning.

  

1 EFT L 327 af 22.12.2000, s.1. Senest ændret ved beslutning nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 
af 15.12.2001, s. 1).
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(5) Kommissionens meddelelse af 12. juli 2004 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæ-

iske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "Styring af oversvømmelses-

risikoen - Oversvømmelsesforebyggelse, oversvømmelsessikring og oversvømmelses-

bekæmpelse" indeholder en analyse af og tilgang til risikostyring på fællesskabsplan med 

hensyn til oversvømmelser og en erklæring om, at en harmoniseret og samordnet indsats på 

fællesskabsplan vil kunne forbedre den samlede oversvømmelsessikring betydeligt og give 

den øget værdi.

(6) Effektiv forebyggelse og begrænsning af oversvømmelser kræver ud over indbyrdes 

koordinering mellem medlemsstaterne samarbejde med tredjelande. Dette er i tråd med 

direktiv 2000/60/EF og de internationale principper for styring af risikoen for oversvøm-

melser, der navnlig er udarbejdet i henhold til De Forenede Nationers konvention om be-

skyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer, som er god-

kendt ved Rådets afgørelse 95/308/EF af 24. juli 19951 og senere aftaler om dens gennem-

førelse.

(7) Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom af 23. oktober 2001 om indførelse af en fælles-

skabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet2

mobiliserer støtte og assistance fra medlemsstaterne i tilfælde af katastrofer, herunder 

oversvømmelser. Civilbeskyttelse kan yde en passende indsats hvad angår de berørte be-

folkninger og kan forbedre beredskabet og indsatsen. 

(8) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af 

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond3 er det muligt at yde hurtig økonomisk bistand i 

katastrofetilfælde for at hjælpe de berørte personer, naturområder, regioner og lande med at 

genoprette så normale forhold som muligt, men det er kun muligt at yde katastrofehjælp fra 

fonden og ikke hjælp til de faser, der går forud for en katastrofesituation.

  

1 EFT L 186 af 5.8.1995, s. 42.
2 EFT L 297 af 15.11.2001, s. 7.
3 EFT L 311 af 14.11.2002, p. 3.
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(9) Oversvømmelser af forskellig art opstår overalt i Fællesskabet, f.eks. floder, der går over 

deres bredder, styrtfloder, oversvømmelser i byer og oversvømmelser fra havet i kyst-

områder. De skader, som oversvømmelserne forårsager i Fællesskabets forskellige lande 

og regioner, kan også variere. Derfor bør målsætningerne for styring af risikoen for over-

svømmelser fastlægges af medlemsstaterne selv og baseres på de lokale og regionale for-

hold.

(10) Oversvømmelsesrisikoen i visse områder af Fællesskabet kan anses for ringe, f.eks. i 

tyndtbefolkede eller ubefolkede områder eller i områder med begrænsede økonomiske ak-

tiver eller økologiske værdier. I hvert enkelt vandområdedistrikt eller forvaltningsenhed 

bør der foretages en vurdering af oversvømmelsesrisikoen og behovet for yderligere foran-

staltninger.

(11) For at kunne tilvejebringe et effektivt informationsværktøj og et solidt grundlag for priori-

tering og yderligere tekniske, finansielle og politiske afgørelser om styring af risikoen for 

oversvømmelser må der udarbejdes kort over faren for oversvømmelser og kort over risi-

koen for oversvømmelser, som viser de potentielle negative følger, der er forbundet med 

forskellige oversvømmelsesscenarier.

(12) Med henblik på at undgå og reducere de negative følger af oversvømmelser i de pågælden-

de områder er det hensigtsmæssigt at opstille risikostyringsplaner for oversvømmelser. År-

sagerne til og følgerne af oversvømmelser varierer i Fællesskabets forskellige lande og re-

gioner. Risikostyringsplaner for oversvømmelser bør derfor tage hensyn til de særlige for-

hold i det område, de omfatter, og indeholde skræddersyede løsninger afhængigt af beho-

vene og prioriteterne i disse områder og samtidig sikre relevant samordning inden for 

vandområdedistrikterne.
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(13) Risikostyringsplanerne for oversvømmelser bør fokusere på forebyggelse, sikring og be-

redskab. Elementerne i risikostyringsplanerne for oversvømmelser bør revideres med jæv-

ne mellemrum og, hvis det er nødvendigt, ajourføres under hensyntagen til klimaændrin-

gernes sandsynlige indvirkning på forekomsten af oversvømmelser.

(14) Solidaritetsprincippet er meget vigtigt i forbindelse med styring af risikoen for oversvøm-

melser. I lyset heraf bør medlemsstaterne tilskyndes til at søge en retfærdig deling af an-

svar, når der i fællesskab træffes foranstaltninger vedrørende styring af risikoen for over-

svømmelser langs vandveje, som kommer alle til gode.

(15) For at undgå dobbeltarbejde bør medlemsstaterne have ret til at anvende allerede eksiste-

rende foreløbige vurderinger af risikoen for oversvømmelser, kort over faren og risikoen 

for oversvømmelser og risikostyringsplaner for oversvømmelser for at nå målene og imø-

dekomme kravene i dette direktiv.

(16) Udarbejdelse af vandområdeplaner i henhold til direktiv 2000/60/EF og risikostyrings-

planer for oversvømmelser i henhold til dette direktiv indgår i integreret vandområde-

forvaltning. De to forløb bør derfor udnytte muligheden for fælles synergier og fordele 

under hensyntagen til de miljømål, der er fastsat i direktiv 2000/60/EF, og sikre effektivitet 

og forsvarlig ressourceanvendelse, idet de kompetente myndigheder og forvaltnings-

enhederne dog vil kunne være forskellige i henhold til dette direktiv og direktiv 

2000/60/EF.
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(17) I de tilfælde, hvor vandområder anvendes flersidigt til forskellige former for bæredygtige 

menneskelige aktiviteter (f.eks. styring af risikoen for oversvømmelser, miljøbeskyttelse, 

sejlads på indre vandveje eller vandkraft), og hvor en sådan anvendelse påvirker vand-

områderne, indeholder direktiv 2000/60/EF bestemmelser om klare og gennemskuelige

procedurer for sådanne anvendelser og virkninger, herunder eventuelle undtagelser fra må-

let om "god tilstand" eller "ingen forringelse" i direktivets artikel 4.

(18) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nær-

mere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(19) I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes 

i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det sigter navnlig 

mod at fremme integreringen af et højt miljøbeskyttelsesniveau i Fællesskabets politikker i 

overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling som fastsat i artikel 37 i Den 

Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(20) Målene for dette direktiv, nemlig etableringen af en ramme for foranstaltninger til reduk-

tion af risikoen for oversvømmelsesskader, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af med-

lemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemfø-

res på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse 

med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionali-

tetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for 

at nå disse mål.

  

1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 
22.7.2006, s. 11).
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(21) I overensstemmelse med proportionalitets- og subsidiaritetsprincippet og protokollen om 

anvendelsen af subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet knyttet til traktaten og under 

hensyn til medlemsstaternes eksisterende muligheder bør det lokale og regionale plan over-

lades betydelig fleksibilitet, navnlig med hensyn til myndighedernes organisation og an-

svar.

(22) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning1 til-

skyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og of-

fentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette 

direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Kapitel I

Almindelige bestemmelser

Artikel 1

Formålet med dette direktiv er at fastlægge en ramme for vurdering og styring af oversvømmelses-

risici med henblik på at mindske de negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og 

økonomisk aktivitet som følge af oversvømmelser i Fællesskabet.

  

1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.
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Artikel 2

I dette direktiv anvendes, ud over definitionerne af "vandløb", "vandløbsopland", "delopland" og 

"vandområdedistrikt" i artikel 2 i direktiv 2000/60/EF, følgende definitioner:

1) "Oversvømmelse": en midlertidig vanddækning af arealer, der normalt ikke er dækket af 

vand. Dette omfatter oversvømmelser hidrørende fra vandløb, bjergstrømme, efemerale 

vandløb i Middelhavsområdet samt oversvømmelser fra havet i kystområder og kan ude-

lukke oversvømmelser fra spildevandssystemer.

2) "Oversvømmelsesrisiko": kombinationen af sandsynligheden for en oversvømmelse og de 

potentielle negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktivi-

teter, der er forbundet med oversvømmelser.

Artikel 3

1. Med henblik på dette direktiv anvender medlemsstaterne ordningerne i artikel 3, stk. 1, 2, 

3, 5 og 6, i direktiv 2000/60/EF.

2. Med henblik på gennemførelsen af dette direktiv kan medlemsstaterne dog

a) udpege andre ansvarlige myndigheder end dem, der er udpeget i medfør af artikel 3, 

stk. 2, i direktiv 2000/60/EF

b) afgrænse visse kystområder eller individuelle vandløbsoplande og henlægge dem un-

der en anden forvaltningsenhed end dem, de er underlagt i henhold til artikel 3, 

stk. 1, i direktiv 2000/60/EF.
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I så fald meddeler medlemsstaterne de oplysninger, der er nævnt i bilag I til direktiv 

2000/60/EF, til Kommissionen senest den ...*. I denne forbindelse betragtes enhver henvis-

ning til ansvarlige myndigheder og vandområdedistrikter som en henvisning til de ansvar-

lige myndigheder og den ansvarlige forvaltningsenhed, der er nævnt i denne artikel. Med-

lemsstaterne underretter Kommissionen om enhver ændring i de oplysninger, der er med-

delt i henhold til dette stykke, senest tre måneder efter at ændringen er gennemført.

Kapitel II

Foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen

Artikel 4

1. Medlemsstaterne foretager for hvert vandområdedistrikt eller hver forvaltningsenhed, jf. 

artikel 3, stk. 2, litra b), eller for den del af et internationalt vandområdedistrikt, der ligger 

på deres område, en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen i overensstemmelse 

med stk. 2 i nærværende artikel.

2. En foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen foretages for at fremskaffe en vurdering 

af potentielle risici med udgangspunkt i foreliggende eller let tilgængelige oplysninger så-

som arkivfortegnelser. Vurderingen skal mindst omfatte følgende:

a) topografiske kort i passende skala, der også viser arealanvendelsen, over vandområ-

dedistriktet, herunder grænserne for vandløbsoplandene, deloplande og, når det er re-

levant, tilknyttede kystområder

  

* 2 1/2 år efter dette direktivs ikrafttræden.
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b) en beskrivelse af de oversvømmelser, der har fundet sted tidligere og har forårsaget 

omfattende skader på menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktivite-

ter, og som sandsynligvis vil kunne gentage sig i fremtiden, herunder en beskrivelse 

af oversvømmelsernes omfang og strømningsveje samt en vurdering af de skader, der 

er sket

c) en beskrivelse af større oversvømmelser, der har fundet sted tidligere, hvor der kan 

forventes omfattende skader som følge af lignende hændelser i fremtiden

og, når det er relevant, også:

d) en vurdering af, hvilke skader fremtidige oversvømmelser vil kunne forårsage på 

menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter, idet forhold såsom 

topografi, vandløbenes beliggenhed og deres generelle hydrologiske og geomorfolo-

giske kendetegn, befolkningsområders beliggenhed, områder med økonomisk aktivi-

tet og udviklinger på lang sigt, herunder klimaændringers indvirkning på forekom-

sten af oversvømmelser så vidt muligt tages i betragtning.

3. Hvis der er tale om internationale vandområdedistrikter eller forvaltningsenheder, jf. arti-

kel 3, stk. 2, litra b), der deles med en eller flere andre medlemsstater, sørger medlems-

staterne for, at der finder udveksling af oplysninger sted mellem de berørte ansvarlige 

myndigheder.

4. Medlemsstaterne afslutter de foreløbige vurderinger af oversvømmelsesrisikoen senest den 

22. december 2012. 
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Artikel 5

1. På grundlag af en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen, som omhandlet i. arti-

kel 4, udpeger medlemsstaterne for hvert vandområdedistrikt eller hver forvaltningsenhed, 

jf. artikel 3, stk. 2, litra b), eller for den del af et internationalt vandområdedistrikt, der lig-

ger på deres område, de områder, med hensyn til hvilke de fastslår, at der er en potentiel 

væsentlig risiko for oversvømmelse, eller at en sådan med rimelighed må anses for sand-

synlig.

2. Udpegelse efter stk. 1 af områder, der er omfattet af et internationalt vandområdedistrikt 

eller af en forvaltningsenhed, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), der deles med en anden medlems-

stat, koordineres mellem de berørte medlemsstater.

Kapitel III

Kort over faren for oversvømmelse 

og kort over risikoen for oversvømmelse

Artikel 6

1. Medlemsstaterne udarbejder for hvert vandområdedistrikt eller hver forvaltningsenhed, jf. 

artikel 3, stk. 2, litra b), der er udpeget i henhold til artikel 5, stk. 1, kort over faren for 

oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse i en passende skala.
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2. Før der udarbejdes kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for over-

svømmelse for de områder, der er udpeget i henhold til artikel 5, og som deles med andre 

medlemsstater, udveksler de berørte medlemsstater oplysninger.

3. Kort over oversvømmelsesfaren skal dække de geografiske områder, der vil kunne blive 

oversvømmet, efter følgende scenarier

a) ringe sandsynlighed for oversvømmelse eller ekstreme hændelser

b) middelstor sandsynlighed for oversvømmelse (sandsynligvis højst en gang hvert 

100 år)

c) stor sandsynlighed for oversvømmelse, hvor det er relevant.

4. For hvert scenario som omhandlet i stk. 3, skal følgende oplysninger fremgå:

a) oversvømmelsesgrad

b) vanddybde eller vandstand, alt efter hvad der er relevant

c) strømhastighed eller relevante vandmængder, hvor det er relevant.

5. Kort over oversvømmelsesrisikoen skal vise de potentielle skadevirkninger i forbindelse 

med oversvømmelser i de i stk. 3 omhandlede scenarier og udtrykkes i:

a) anslået antal indbyggere, der potentielt vil blive berørt

b) arten af økonomisk aktivitet i det område, der potentielt vil blive berørt
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c) anlæg som omhandlet i bilag I til Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om 

integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening1, der vil kunne forårsage foru-

reningsuheld i tilfælde af oversvømmelse, og potentielt berørte beskyttede områder 

som defineret i bilag IV, punkt 1, nr. i), iii) og v), til direktiv 2000/60/EF

d) andre oplysninger, som medlemsstaterne finder nyttige, såsom angivelse af områder, 

hvor der kan forekomme oversvømmelser med et stort indhold af sediment og debris.

6. Medlemsstaterne kan beslutte, at hvis der er tale om kystområder, hvor der er etableret et 

tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, skal udarbejdelsen af kort over faren for oversvømmelse

begrænses til det scenario, der er omhandlet i stk. 3, litra a).

7. Medlemsstaterne kan beslutte, at hvis der er tale om områder, hvor oversvømmelsen 

stammer fra grundvandsforekomster, skal udarbejdelsen af kort over faren for oversvøm-

melse begrænses til det scenario, der er omhandlet i stk. 3, litra a).

8. Medlemsstaterne sørger for, at kortene over faren for oversvømmelse og kortene over risi-

koen for oversvømmelse er færdige senest den 22. december 2013.

  

1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 166/2006 (EUT L 33 
af 4.2.2006, s. 1).



12131/6/06 REV 6 ACA/bh 14
DG I DA

Kapitel IV

Risikostyringsplaner for oversvømmelser

Artikel 7

1. På grundlag af de kort, der er nævnt i artikel 6, udarbejder medlemsstaterne risikostyrings-

planer for oversvømmelser, der samordnes på vandområdedistrikt- eller forvaltnings-

enhedsniveau, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), for de områder, der er udpeget i henhold til arti-

kel 5, stk. 1, og de områder, der er omfattet af artikel 13, stk. 1, litra b), i overensstemmelse 

med stk. 2 og 3 i nærværende artikel.

2. Medlemsstaterne fastsætter passende mål for styring af oversvømmelsesrisiciene for de 

områder, der er udpeget i henhold til artikel 5, stk. 1, og de områder, der er omfattet af ar-

tikel 13, stk. 1, litra b), med særlig vægt på at mindske de potentielle negative følger af 

oversvømmelser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter, og, 

hvis dette anses for relevant, med sigte på ikke-strukturelle initiativer og/eller nedbringelse 

af sandsynligheden for oversvømmelse.

3. Risikostyringsplaner for oversvømmelser skal omfatte foranstaltninger, der tager sigte på 

at nå de mål, der er opstillet i henhold til stk. 2, og skal omfatte elementerne i bilagets 

del A.

Risikostyringsplaner for oversvømmelser skal tage relevante aspekter i betragtning, såsom: 

omkostninger og fordele, oversvømmelsesomfang, afløbsveje og arealer, der kan virke som 

overløb ved oversvømmelser, miljømålene i artikel 4 i direktiv 2000/60/EF, jordbunds- og 

vandforvaltning, fysisk planlægning, arealanvendelse, naturbevaring, sejlads og havne-

infrastruktur.
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Risikostyringsplaner for oversvømmelser skal omfatte alle aspekter af risikostyring med 

særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab, herunder oversvømmelsesprognoser og 

systemer for tidlig varsling, og hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for 

de forskellige vandløbsoplande eller deloplande. I risikostyringsplanerne for oversvøm-

melser kan også indgå kontrolleret oversvømmelse af visse områder i tilfælde af over-

svømmelse.

4. De risikostyringsplaner for oversvømmelser, der udarbejdes i en medlemsstat, må ikke om-

fatte foranstaltninger, der ved deres omfang og virkninger væsentligt forøger oversvøm-

melsesrisikoen i andre lande opstrøms eller nedstrøms inden for samme vandløbsopland el-

ler delopland, medmindre disse foranstaltninger er samordnet, og de berørte medlemsstater

har aftalt en løsning inden for rammerne af artikel 8.

5. Medlemsstaterne sørger for, at risikostyringsplanerne for oversvømmelser færdiggøres og 

offentliggøres senest den 22. december 2015.

Artikel 8

1. For vandområdedistrikter eller forvaltningsenheder, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), der udeluk-

kende ligger inden for en medlemsstats område, sørger medlemsstaten for, at der udarbej-

des én risikostyringsplan for oversvømmelser eller en række risikostyringsplaner for over-

svømmelser, som samordnes for det pågældende vandområdedistrikt.
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2. Er der tale om et internationalt vandområdedistrikt eller en forvaltningsenhed, jf. artikel 3, 

stk. 2, litra b), der udelukkende ligger inden for Fællesskabet, sørger medlemsstaterne for 

samordning med henblik på at udarbejde én international risikostyringsplan for oversvøm-

melser eller en række risikostyringsplaner for oversvømmelser, der samordnes for det in-

ternationale vandområdedistrikt. Hvor sådanne planer ikke udarbejdes, udarbejder med-

lemsstaterne risikostyringsplaner for oversvømmelser, der mindst dækker de dele af det in-

ternationale vandområdedistrikt, der ligger inden for deres område, og som så vidt muligt 

er samordnet for det internationale vandområdedistrikt.

3. Er der tale om et internationalt vandområdedistrikt eller en forvaltningsenhed, jf. artikel 3, 

stk. 2, litra b), der går ud over Fællesskabets grænser, søger medlemsstaterne at udarbejde 

én international risikostyringsplan for oversvømmelser eller en række risikostyringsplaner 

for oversvømmelser, der samordnes for det internationale vandområdedistrikt; hvis dette 

ikke er muligt, finder stk. 2 anvendelse på de dele af det internationale vandområdedistrikt, 

der ligger inden for deres område.

4. Risikostyringsplaner for oversvømmelser, jf. stk. 2 og 3, suppleres med mere detaljerede 

risikostyringsplaner for oversvømmelser, der samordnes for det internationale delopland, 

hvis lande, der deler et delopland, anser dette for hensigtsmæssigt.

5. Hvis en medlemsstat konstaterer et problem, der har betydning for styringen af oversvøm-

melsesrisici i dens vandområder, som den ikke selv kan løse, kan den indberette problemet 

til Kommissionen og de øvrige berørte medlemsstater og komme med anbefalinger om, 

hvordan det skal løses.

Kommissionen besvarer alle indberetninger eller anbefalinger fra medlemsstaterne inden 

seks måneder.
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Kapitel V

Koordinering med direktiv 2000/60/EF, 

offentlig oplysning og høring

Artikel 9

Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at koordinere gennemførelsen af nærværende 

direktiv og direktiv 2000/60/EF, idet der fokuseres på mulighederne for at forbedre effektiviteten og 

udvekslingen af oplysninger samt for at opnå fælles synergier og fordele under hensyn til de miljø-

mål, der er fastsat i artikel 4 i direktiv 2000/60/EF. De sørger navnlig for følgende:

1) De første kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse og 

de efterfølgende revisioner heraf, jf. nærværende direktivs artikel 6 og 14, udarbejdes såle-

des, at oplysningerne heri er i overensstemmelse med de relevante oplysninger, der anføres 

i henhold til direktiv 2000/60/EF. Kortene kan, hvis det anses for hensigtsmæssigt, sam-

ordnes yderligere med og integreres i den revision, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i di-

rektiv 2000/60/EF.

2) Udarbejdelsen af de første risikostyringsplaner for oversvømmelser og de efterfølgende 

revisioner heraf, jf. nærværende direktivs artikel 7 og 14, skal, hvis det anses for hensigts-

mæssigt, samordnes med og integreres i revisionerne af de vandområdeplaner, der er om-

handlet i artikel 13, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF.
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3) Den aktive inddragelse af alle interesserede parter i henhold til nærværende direktivs arti-

kel 10 koordineres i det relevante omfang med aktiv inddragelse af de berørte parter i hen-

hold til artikel 14 i direktiv 2000/60/EF.

Artikel 10

1. Medlemsstaterne stiller i overensstemmelse med gældende fællesskabsret den foreløbige 

vurdering af oversvømmelsesrisikoen, kortene over faren for oversvømmelse og kortene 

over risikoen for oversvømmelse samt risikostyringsplanerne for oversvømmelser til rå-

dighed for offentligheden.

2. Medlemsstaterne sørger for aktivt at inddrage de berørte parter i udarbejdelsen, revisionen 

og ajourføringen af risikostyringsplanerne for oversvømmelser som omhandlet i kapitel IV.

Kapitel VI

Gennemførelsesforanstaltninger og ændringer

Artikel 11

1. Kommissionen kan efter fremgangsmåden i artikel 12, stk. 2, vedtage tekniske formater for 

behandling og indgivelse af data, herunder statistiske og kartografiske data, til Kommis-

sionen. De tekniske formater skal vedtages senest to år før datoerne i artikel 4, stk. 4, arti-

kel 6, stk. 8, og artikel 7, stk. 5, under hensyn til eksisterende standarder samt de formater, 

der er udarbejdet i henhold til de relevante EF-retsakter.
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2. Kommissionen kan under hensyntagen til fristerne for revision og ajourføring og efter pro-

ceduren i artikel 12, stk. 2, tilpasse bilaget til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Artikel 12

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 2000/60/EF (i det 

følgende benævnt "udvalget").

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. den-

nes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.
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Kapitel VII

Overgangsforanstaltninger

Artikel 13

1. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at foretage en foreløbig vurdering af oversvømmelses-

risikoen, jf. artikel 4, for de vandløbsoplande, deloplande og kystområder, hvor de enten

a) allerede har foretaget en risikovurdering, hvori de inden den 22. december 2010 har 

fastslået, at der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse, eller at en sådan 

med rimelighed må anses for sandsynlig, hvorfor området er blevet identificeret som 

værende blandt de områder, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, eller

b) inden den 22. december 2010 har besluttet at udarbejde kort over faren for over-

svømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse og at udarbejde risikostyrings-

planer for oversvømmelser i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i det-

te direktiv.

2. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende kort over faren for oversvømmelse og kort over 

risikoen for oversvømmelse, der er udarbejdet inden den 22. december 2010, hvis disse gi-

ver samme informationsniveau som kravene i artikel 6.

3. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende risikostyringsplaner for oversvømmelser, der er 

udarbejdet inden den 22. december 2010, hvis indholdet af disse planer svarer til kravene i 

artikel 7.

4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse med forbehold af artikel 14.
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Kapitel VIII

Revision, rapporter og afsluttende bestemmelser

Artikel 14

1. Den foreløbige oversvømmelsesrisikovurdering eller de i artikel 13, stk. 1, omhandlede 

vurderinger og beslutninger skal revideres og om nødvendigt ajourføres senest den 

22. december 2018 og derefter hvert sjette år.

2. Kortene over faren for oversvømmelse og kortene over risikoen for oversvømmelse skal 

revideres og om nødvendigt ajourføres senest den 22. december 2019 og derefter hvert 

sjette år. 

3. Risikostyringsplanen eller -planerne, herunder elementerne i bilagets del B, skal revideres 

og om nødvendigt ajourføres senest den 22. december 2021 og derefter hvert sjette år.

4. Der skal i de revisioner, der er nævnt i stk. 1 og 3, tages hensyn til klimaændringernes

sandsynlige indvirkning på forekomsten af oversvømmelser.

Artikel 15

1. Medlemsstaterne stiller den foreløbige oversvømmelsesrisikovurdering, kortene over faren 

for oversvømmelse, kortene over risikoen for oversvømmelse og risikostyringsplanerne for 

oversvømmelser som nævnt i artikel 4, 6 og 7 samt revisioner og, hvis det er relevant, 

ajourføringer heraf til rådighed for Kommissionen senest tre måneder efter datoerne i hen-

holdsvis artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 8, artikel 7, stk. 5, og artikel 14.
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2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om beslutninger truffet i henhold til arti-

kel 13, stk. 1, 2 og 3, og gør de relevante oplysninger herom tilgængelige senest på de da-

toer, der er anført i henholdsvis artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 8, og artikel 7, stk. 5.

Artikel 16

Kommissionen forelægger senest den 22. december 2018 og herefter hvert sjette år Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om dette direktivs gennemførelse.

Artikel 17

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at 

efterkomme dette direktiv senest den ...*. De underretter Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv 

eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for 

henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, 

som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 18

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende.

  

* 2 år efter direktivets ikrafttræden.
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Artikel 19

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i , den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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BILAG

A. Risikostyringsplaner for oversvømmelser

I. Følgende elementer skal indgå i de første risikostyringsplaner for oversvømmelser:

1) konklusionerne af den foreløbige oversvømmelsesrisikovurdering, jf. kapitel II, 

i form af et oversigtskort over vandområdedistriktet eller forvaltningsenheden, 

jf. artikel 3, stk. 2, litra b), der afgrænser de i artikel 5, stk. 1, udpegede områ-

der, der er omfattet af risikostyringsplanen for oversvømmelser

2) kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse, 

der er udarbejdet i henhold til kapitel III, eller som allerede foreligger i over-

ensstemmelse med artikel 13, og de konklusioner, der kan drages af disse kort

3) en beskrivelse af passende mål for oversvømmelsesrisikostyringen fastlagt i 

henhold til artikel 7, stk. 2
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4) en oversigt over de foranstaltninger, der tager sigte på at nå de relevante mål 

for oversvømmelsesrisikostyringen, herunder foranstaltninger i medfør af arti-

kel 7, og de oversvømmelsesrelaterede tiltag, der er truffet i henhold til anden 

fællesskabslovgivning, herunder Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 

om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet1, 

og Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for 

større uheld med farlige stoffer2, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på 

miljøet3 og direktiv 2000/60/EF

5) for grænseoverskridende vandløbsoplande eller deloplande, en beskrivelse, 

hvis en sådan foreligger, af den af de berørte medlemsstater fastlagte metode til 

cost-benefit-analyse, der har været anvendt til vurdering af foranstaltninger 

med grænseoverskridende virkninger.

II. Beskrivelse af planens gennemførelse:

1) en beskrivelse af, hvordan fremskridtene med hensyn til planens gennemførelse 

vil blive overvåget

2) en oversigt over de foranstaltninger, der er truffet med henblik på offentlig op-

lysning og høring

3) en fortegnelse over ansvarlige myndigheder og, hvis det er hensigtsmæssigt, en 

beskrivelse af samordningsforløbet i forbindelse med internationale vand-

områdedistrikter og koordineringen med direktiv 2000/60/EF.

  

1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17).

2 EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/105/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 97).

3 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.
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B. Følgende elementer skal indgå i de efterfølgende ajourføringer af risikostyrings-

planer for oversvømmelser:

1) eventuelle ændringer og ajourføringer siden offentliggørelsen af den tidligere version 

af risikostyringsplanen for oversvømmelser, herunder et resumé af de revisioner, der 

er foretaget i overensstemmelse med artikel 14

2) en vurdering af de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå de fastsatte mål, jf. ar-

tikel 7, stk. 2

3) en beskrivelse af og en forklaring på eventuelle foranstaltninger, der var planlagt i 

den tidligere version af risikostyringsplanen for oversvømmelser, men som ikke er 

iværksat

4) en beskrivelse af eventuelle andre foranstaltninger siden offentliggørelsen af den fo-

regående version af risikostyringsplanen for oversvømmelser.
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I. INDLEDNING

Kommissionen vedtog sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering og 

styring af risikoen for oversvømmelser den 18. januar 2006.

Europa-Parlamentet vedtog sin førstebehandlingsudtalelse den 13. juni 2006.

Regionsudvalget har besluttet ikke at afgive udtalelse.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog sin udtalelse den 17. maj 2006.

Rådet vedtog sin fælles holdning den 23. november 2006.

II. FORMÅL

Formålet med dette direktiv er at fastlægge en ramme for vurdering og styring af de risici, 

som oversvømmelser skaber for menneskers sundhed og for miljø, kulturarv og økonomisk 

aktivitet. Det indeholder en opfordring til at foretage en foreløbig vurdering af oversvømmel-

sesrisikoen, oversvømmelseskortlægning af alle områder med en væsentlig risiko for over-

svømmelse, koordinering inden for fælles vandløbsoplande og udarbejdelse af risikostyrings-

planer for oversvømmelser gennem bred deltagelse.

På grund af de store forskelle inden for EU med hensyn til geografi, hydrologi og bosættel-

sesmønstre giver det foreslåede direktiv medlemsstaterne udstrakt fleksibilitet til at afgøre,

hvilke mål der skal fastlægges for styring af oversvømmelsesrisici, hvilke foranstaltninger der 

skal træffes for at opnå disse mål, og hvilken tidsplan der skal følges ved gennemførelsen af 

foranstaltningerne i risikostyringsplanerne.

Anvendelsen af det foreslåede direktiv og af vandrammedirektivet skal koordineres.
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III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelt

I den fælles holdning er en række af Europa-Parlamentets førstebehandlingsændringer 

indarbejdet, enten ordret, delvis eller i ånden. De forbedrer eller præciserer teksten til 

det foreslåede direktiv.

Andre ændringer er imidlertid ikke gengivet i den fælles holdning, fordi Rådet har 

besluttet, at de var unødvendige og/eller uacceptable.

2. Almindelige bestemmelser (titel, kapitel I)

Den fælles holdning er i overensstemmelse med ændring 1, der ændrer direktivets titel. 

Da henvisningen til opfyldelse af de miljømæssige mål i eksisterende EF-lovgivning er 

omfattet af direktivets retsgrundlag, er ændring 26 delvis medtaget. Den fælles holdning

følger ikke ændring 27, der ville have begrænset direktivets anvendelsesområde til visse 

specifikke oversvømmelsesårsager. Følgerne for menneskers sundhed og økonomisk 

aktivitet indgår også i definitionen af oversvømmelsesrisiko. Rådet tilføjer imidlertid en 

ikke-udtømmende liste over oversvømmelsestyper og giver mulighed for at udelukke 

oversvømmelser fra spildevandssystemer. Ændring 28 og 29 er medtaget henholdsvis 

delvis og i fuld udstrækning. Ændring 30 om anvendelsen af andre kompetente myndig-

heder er medtaget i sin fulde udstrækning. Derudover er der nu mulighed for at anvende 

andre forvaltningsenheder end dem, der er blevet henlagt i medfør af artikel 3, stk. 1, i 

direktiv 2000/60/EF.
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3. Foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen (kapitel II)

Ændring 32 og 33 er medtaget i deres fulde udstrækning. Artikel 4 er blevet forenklet for at 

begrænse den administrative byrde i forbindelse med foreløbige vurderinger af oversvømmel-

sesrisikoen, og ændring 34 og 36 er derfor ikke blevet accepteret. Enhver vurdering af over-

svømmelsesrisikoen indeholder imidlertid implicit en vurdering af effektiviteten af de eksiste-

rende infrastrukturer til oversvømmelsessikring, der nævnes i ændring 36. Der er også indført 

en sondring mellem oversvømmelser, der har fundet sted tidligere, og fremtidige over-

svømmelser. I artikel 4, stk. 2, litra d), har Rådet gjort det valgfrit for medlemsstaterne, om 

de vil tage fremtidige oversvømmelser med i betragtning.

Rådet har ladet det oprindelige forslags artikel 5, stk. 1, litra a), som er omhandlet i 

ændring 38 udgå, med det formål at forenkle og strømline teksten. 

Ændring 39 er blevet accepteret i ånden. Ændring 40 er indarbejdet i artikel 4.

4. Kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse (kapitel III)

Spørgsmålet om støtte ligger uden for direktivets anvendelsesområde, og ændring 85 er derfor 

ikke blevet accepteret. Ændring 42 og 43 er forkastet, fordi de er overflødige. Ændring 44, 46 

og 48 er omfattet af artikel 6, stk. 5, litra d), som lader det være op til medlemsstaterne at 

afgøre, hvilke andre oplysninger kortene over risikoen for oversvømmelse skal indeholde. 

Artikel 7, stk. 3, er også i overensstemmelse med ændring 48. Ændring 45 er overflødig, 

eftersom ordlyden af den fælles holdning ikke længere er den samme. Ændring 47 er for-

kastet, da der ikke kan sondres mellem specifikke årsager til oversvømmelser, og disse heller 

ikke kan kortlægges, og ændring 49 er delvis medtaget.

Ændring 50 og 51 er uacceptable, fordi de ville have tilføjet ekstra lag i risikovurderings- og 

risikokarakteriseringsprocessen. Ændring 52 er medtaget i artikel 6, stk. 5, litra d).
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5. Risikostyringsplaner for oversvømmelser (kapitel IV, bilag)

Den del af ændring 35 og 60, der vedrører overvejelser om omkostninger og fordele, er 

medtaget i artikel 7, stk. 3. Ændring 53 er ikke medtaget, da det ikke er nødvendigt at henvise 

udtrykkeligt til andre direktiver, som medlemsstaternes skal overholde. Artikel 7, stk. 3, er i 

overensstemmelse med ændring 54 for så vidt angår oversvømmelsesområder og afløbsveje. 

Ændring 56 er medtaget i det omfang, den handler om solidaritetsprincippet, og ændring 57 

er delvis accepteret for så vidt angår ikke-strukturelle foranstaltninger og på den måde, at risi-

kostyringsplanerne for oversvømmelser ikke må omfatte foranstaltninger, der kan forøge

oversvømmelsesrisikoen i andre lande opstrøms eller nedstrøms (artikel 7, stk. 4).

Ændring 58 har ikke kunnet accepteres, da Rådet ikke ønsker at lægge vægt på en evaluering 

af oversvømmelsesforløb. Princippet i ændring 59 er medtaget i bilaget. Ændring 61 er med-

taget delvis og i princippet for så vidt angår solidaritetsprincippet. Ændring 62 er forkastet, så 

solidaritetsprincippet bliver ved med at være tilstrækkeligt generelt. Ændring 63 er ikke blevet 

accepteret, idet den foreslåede samordningsprocedure ikke er medtaget, og ændringen til dels 

overflødig.

Ændring 64 og 65 er medtaget delvis og i princippet for så vidt angår samordning for hele 

vandområdedistriktet. Ændring 66 er medtaget i fuld udstrækning, men med en anden ordlyd, 

idet der er anvendt samme tekst som i vandrammedirektivet. De to særskilte afstemninger er 

blevet forkastet, da Rådet ønsker, at samordningen skal blive ved med at være valgfri. Prin-

cippet i ændring 68 er medtaget i den fælles holdning, ved at der henvises til offentlig del-

tagelse i artikel 10, stk. 1. Ændring 69 er blevet forkastet, fordi inddragelse af offentligheden 

allerede indgår i artikel 10. Den fælles holdning indeholder ingen nærmere enkeltheder om 

beredskabsforanstaltninger og er derfor ikke i overensstemmelse med ændring 69 og 70. 

Ændring 72 er blevet forkastet, fordi den er uhensigtsmæssig i forbindelse med rapporterings-

kravene.
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Ændring 74 er blevet forkastet. Rådet mener, at artikel 7, stk. 3, allerede skaber forbindelse 

mellem dette direktiv og vandrammedirektivet. Det er op til medlemsstaterne at fastsætte de 

foranstaltninger, der skal begrænse oversvømmelsers potentielle negative følger. Ændring 75 

er blevet forkastet, idet terminologien ikke stemmer overens med artikel 7, stk. 2 og 3. 

Ændring 86 er blevet accepteret.

6. Overgangsforanstaltninger (kapitel VII)

Den fælles holdning bygger på allerede eksisterende arbejde på nationalt og regionalt plan, 

nemlig kort over faren for oversvømmelse, kort over risikoen for oversvømmelse og risiko-

styringsplaner for oversvømmelser. Artikel 13 medtager delvis og/eller i princippet ændring 

31, 37, 41, 55 og 71.

7. Andet

§ Den fælles holdning medtager i præamblen delvis eller i princippet Europa-Parlamentets 

ændring 2, 12, 16, 17, 24 og 25. Den fælles holdning er ikke i overensstemmelse med 

ændring 4, idet en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen tager hensyn til over-

svømmelser, der har fundet sted tidligere, og den manglende effekt af traditionelle strategier 

for risikostyring i forbindelse med oversvømmelser. Ændring 5 hører ikke hjemme i dette 

direktiv, idet den henviser til koordinering inden for medlemsstaterne og til myndighedernes 

interne koordinering. Ændring 9 er forkastet, fordi den er unødvendig: den er en udvidelse af 

betragtning 19 og gengiver tekst fra Rådets konklusioner. Ændring 23 er også forkastet, for-

di den er en redaktionel ændring til betragtning 19. Ændring 13 er afvist, fordi den ikke 

afspejler en bestemmelse i artiklerne. Efter at begrebet foreløbig vurdering af risikoen er 

blevet forenklet, kan ændring 15 og 18 ikke accepteres. Ændring 19 og 21 ligger uden for 

direktivets anvendelsesområde. Da den fælles holdning bygger på subsidiaritets- og solidari-

tetsprincippet, er ændring 20 delvis medtaget. Ændring 22 er allerede omfattet af betragtning 

17 og er derfor blevet forkastet.

§ Henvisninger til klimaændringer (ændring 7, 9, 10 og 38) er delvis omfattet af betragtning 

2 og 5 samt artikel 4, stk. 2, litra d). Forpligtelsen til at tage hensyn til klimaændringer 

begynder i 2018, så ændring 73 kan ikke accepteres.
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IV. KONKLUSION

Rådet finder, at den fælles holdning i det store og hele tager hensyn til Europa-Parlamentets første-

behandlingsudtalelse. Den udgør en velafbalanceret og realistisk løsning, der tager sigte på at be-

grænse følgerne af oversvømmelser i Den Europæiske Union samtidig med, at den sikrer en tæt for-

bindelse til gennemførelsen af vandrammedirektivet. Rådet ser frem til en konstruktiv drøftelse med 

Europa-Parlamentet med henblik på en snarlig vedtagelse af direktivet.

________________________
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b) af Rådets begrundelse

– Erklæringer

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN OM KLIMAÆNDRINGER

Kommissionen beklager, at der ikke i den fælles holdning indgår en tekst, der ville have sikret pas-

sende vurdering og hensyntagen til klimaændringernes indvirkning på oversvømmelsesrisikoen.

Kommissionen håber og forventer ikke desto mindre, at medlemsstaterne tager hensyn til den for-

ventede indvirkning af klimaændringerne. Alt andet vil være uforståeligt for borgerne.
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ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN OM SAMMENLIGNINGSTABELLEN (BE-

TRAGTNING 22)

Kommissionen ønsker at fremhæve sit forslag - i overensstemmelse med målene i den interinstitu-

tionelle aftale om bedre lovgivning - for så vidt angår medlemsstaternes udarbejdelse af oversigter, 

der viser overensstemmelsen mellem direktivet og de gennemførelsesforanstaltninger, de træffer, så 

Kommissionen har mulighed for at kontrollere overensstemmelsen mellem de nationale foranstalt-

ninger og bestemmelserne i fællesskabsretten.

Kommissionen vil ikke lægge hindringer i vejen for Rådets fastlæggelse af en fælles holdning. 

Kommissionen forventer imidlertid, at dette spørgsmål, der er af horisontal karakter, vil blive vur-

deret af institutionerne i fællesskab.

________________________
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2006/0005 (COD) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET 
 

i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit 
 

vedrørende 

Rådets fælles holdning til vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
vurdering og forvaltning af oversvømmelser 

(EØS-relevant tekst) 

1. SAGSFORLØB 

Forslag (dokument KOM(2006)15 endelig – 2006/0005 COD) 
fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet den: 

18.1.2006

Udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
fremsat den: 

17.5.2006

Udtalelse fra Europa-Parlamentet (førstebehandling) fremsat den: 13.6.2006

Fælles holdning vedtaget den: 23.11.2006

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 

Direktivforslaget har til formål at mindske og regulere risikoen fra oversvømmelser for 
sundhed, miljø, infrastruktur og ejendom. Det opstiller en fremgangsmåde i tre trin: først 
udpeges særlig truede områder ved en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen, 
dernæst kortlægges oversvømmelserne, og til sidst udarbejdes der risikostyringsplaner for 
oversvømmelser for de relevante vandområdedistrikter, herunder kystområder. I alle trin skal 
der sikres koordinering af arbejdet for vandløbsoplande, der strækker sig over flere 
medlemsstater og tredjelande, koordinering med vandrammedirektivet (2000/60/EF) og 
inddragelse af befolkningen. Direktivforslaget giver medlemsstaterne muligheder for smidigt 
at afgøre, hvilket beskyttelsesniveau der skal tilstræbes, hvilke foranstaltninger der skal 
træffes for at nå dette beskyttelsesniveau, og hvilken tidsplan der skal fastsættes for 
gennemførelse af oversvømmelsesrisikostyringsplanerne. 

3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1 Generelle bemærkninger 

Kommissionen har helt, delvis eller principielt accepteret 59 (herunder et efter særskilt 
afstemning) af Europa-Parlamentets 76 ændringsforslag fra førstebehandlingen. 35 af de 59 
ændringer er indarbejdet i den fælles holdning. 
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Kommissionen har accepteret alle de ændringsforslag, der yderligere tydeliggjorde forholdet 
til direktiv 2000/60/EF, fremhævede betydningen af at tage klimahensyn og klargjorde 
anvendelsen af eksisterende instrumenter. 

Kommissionen afviste især de ændringsforslag, der begrænsede direktivets 
anvendelsesområde til oversvømmelser med bestemte årsager, der indførte alt for detaljerede 
krav eller kunne gøre retssituationen uklar. 

3.2 Detaljerede bemærkninger 

3.2.1 Parlamentsændringer, som Kommissionen har accepteret, og som helt eller delvis er 
indarbejdet i den fælles holdning. 

Følgende ændringsforslag er i tilstrækkelig grad indarbejdet i den fælles holdning: 1 (titlen), 
2, 11, 16, 25 (betragtninger), 26, 28, 29, 30, 32, 33, 39, 40, 52, 66 og 86 (artikler). 

Solidaritetsprincippet for fælles vandløbsoplande, som lå i ændringsforslag 6, 8 og 12, 
afspejles i den fælles holdnings betragtninger, men de særlige tilføjede tanker om samarbejde 
om at finde kompensationsområder (ændringsforslag 6) og om ikke-bæredygtig vandløbspleje 
som årsag til øget risiko (ændringsforslag 8) optræder ikke i den fælles holdning. 

Princippet i ændringsforslag 7 og 10 er medtaget ved en kort henvisning til klimaændringer i 
betragtning 2. Desuden gøres det i det delvis overtagne ændringsforslag 38 (artikel 5) 
obligatorisk at tage hensyn til forudsigelig arealanvendelse og klimaændringer, hvad den 
fælles holdning heller ikke afspejler. 

Det delvis overtagede ændringsforslag 20 understreger også betydningen af befolkningens 
medvirken. 

Princippet i ændringsforslagene 17, 24, 31, 37, 41, 55 og 71, der indfører krav vedrørende 
anvendelse af eksisterende instrumenter, er indarbejdet i den fælles holdning (artikel 13). 
Europa-Parlamentets krav om, at sådanne eksisterende vurderinger, kort og planer skal 
opfylde kravene i de relevante direktivartikler, er strengere end den fælles holdnings 
ækvivalenskriterier. Den fælles holdning udskyder også den dato, indtil hvilken disse 
instrumenter kan anses for at være til rådighed med henblik på de i denne artikel hjemlede 
undtagelser, til den 12. december 2012, hvor ændringsforslag 71 henviser til 
ikrafttrædelsesdatoen. 

Selvom de dele af ændringsforslag 35 og 60 (identisk ordlyd), der vedrører omkostninger og 
udbytte, er afspejlet i den fælles holdning (artikel 7), indfører disse ændringsforslag også 
omkostningsdækning og internalisering af miljø- og ressourceomkostninger, hvilket 
Kommissionen accepterer, forudsat det hænger sammen med de principper og procedurer for 
omkostningsdækning, der anvendes i direktiv 2000/60/EF. 

Ændringsforslag 46 og 48 stiller vigtige detailkrav til kortene over oversvømmelsesrisikoen, 
som kan anses for indbefattet i den fælles holdning (artikel 6, stk. 5, litra d). 

Ændringsforslag 49 er delvis indarbejdet i den fælles holdning (artikel 6, stk. 5, litra c), idet 
koncentrationen om bestemte forureningskilder og områder, der er særlig følsomme for 
miljøskader, er kommet med, mens vurderingen af potentielle miljømæssige og økonomiske 
skader ikke er. Men ikke alle de relevante kilder, ændringsforslaget opregner, er kommet med 
i den fælles holdning, f.eks. ikke diffuse forureningskilder og mindre anlæg uden for IPPC-
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direktivet (direktiv 96/61/EF). Ændringsforslaget indfører desuden et krav om hensyntagen til 
skader på landøkosystemer, som ikke er kommet med i den fælles holdning. 

Selvom flodsletter og deres betydning som områder for overløb og bortledning er med i den 
fælles holdning, skulle oversvømmelsesrisikostyringsplanerne ifølge ændringsforslag 54 
indeholde en mere detaljeret analyse af oversvømmelsesprocessen og den langsigtede 
udvikling (artikel 7). Dette bør ses i forbindelse med Rådets forenkling af den foreløbige 
vurdering af oversvømmelsesrisikoen (artikel 4). 

Omend dele af ændringsforslag 56 om grænseoverskridende samarbejde er medtaget i den 
fælles holdning, gælder det ikke det specifikke krav om, at risikostyringsplanerne (kapitel IV) 
skal udarbejdes i samarbejde med lokale og regionale myndigheder, og at menneskers 
anvendelse af flodsletter skal tilpasses til den risiko, der konstateres. Kommissionen støtter 
dog den formulering i den fælles holdning, der vedrører ikke-anlægsmæssige foranstaltninger 
og nedbringelse af sandsynligheden for oversvømmelse. 

Selvom ånden i den første del af ændringsforslag 61 i hovedsagen er bevaret i den fælles 
holdning ((artikel 7, stk. 4), bevarer den ikke tilføjelsen af "enhver anden foranstaltning", 
som kan øge oversvømmelsesrisikoen opstrøms eller nedstrøms. 

Den fælles holdning bevarer (i artikel 8) ånden i ændringsforslag 64, men ændringsforslaget 
specificerer også, at internationale aftaler kan benyttes til at gennemføre direktivet, for 
vandområdedistrikter, der strækker sig ind i tredjelande. 

Skønt ændringsforslag 68, der fremhæver alle Århus-konventionens forpligtelser, også den 
om folkelig deltagelse, i princippet er afspejlet i den fælles holdning (artikel 10), skal det 
bemærkes, at den fælles holdning erstatter den folkelige deltagelse med høring i den relevante 
overskrift. 

3.2.2 Parlamentsændringer, som Kommissionen har accepteret, men som ikke er medtaget 
i den fælles holdning. 

For betragtningernes vedkommende tilføjede ændringsforslag 3 og 4 en række overvejelser 
vedrørende risikoen for miljøet og menneskeligt påvirkede faktorer som årsager til stigende 
fare for oversvømmelser, herunder navnlig klimaændringerne. Ændringsforslag 5 
(betragtning) om vigtigheden af vertikal koordinering mellem nationale, regionale og lokale 
myndigheder er ikke medtaget i den fælles holdning. Selvom henvisningen til charteret om 
grundlæggende rettigheder bibeholdes (betragtning 19), indeholdt ændringsforslag 9 også en 
henvisning til Rådets konklusioner af 14. oktober 2004, der bl.a. omtaler den øgede risiko for 
oversvømmelser som følge af klimaændringerne, og den henvisning bibeholdes ikke i den 
fælles holdning. Ændringsforslag 13 understreger betydningen af at integrere forvaltningen 
af oversvømmelsesrisikoen i andre EU-politikker. Ændringsforslag 15 omtaler områder med 
ringe risiko for oversvømmelse som områder, der kan have betydning for afbødning af 
virkningerne af oversvømmelser; den fælles holdning henviser dog til områder, der kan 
udnyttes til overløb i tilfælde af oversvømmelser (artikel 7). Ændringsforslag 18 understreger 
betydningen af, at faren for miljøforurening som følge af oversvømmelser behandles i 
planerne. Ændringsforslag 19 og 21 indføjer flere tekniske detaljer om 
oversvømmelsesprognoser. 

Ændringsforslag 34 vedrører hovedsagelig jordsætninger i den foreløbige vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen. Ændringsforslag 36 foreslår, at den foreløbige vurdering af 
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oversvømmelsesrisikoen skal omfatte effektiviteten af eksisterende menneskeskabte anlæg 
til sikring mod oversvømmelser (artikel 4). 

I ændringsforslag 58 tilføjes det, at risikostyringsplanerne for oversvømmelser også skal 
omfatte en vurdering af rednings- og genoprettelsesforanstaltningerne, hvad der 
indebærer, at revisionen af håndteringen af oversvømmelsesrisikoen også bliver omfattet af 
dette direktiv. 

Ændringsforslag 62 indfører et krav om meddelelser om ændringer i 
gennemførelsestidsplanen for vandløbsoplande, der er fælles for flere medlemsstater, inden 
for den seksårige periode mellem risikostyringsplanerne for oversvømmelser. 

Ved den særskilte afstemning om artikel 13 (artikel 9 i den fælles holdning) styrkes den tætte 
samordning og integration mellem det her foreslåede direktiv og direktiv 2000/60/EF, 
hvorimod Rådets fælles holdning begrænser kravene ved at fjerne kravet om tæt samordning 
og gøre denne samordning frivillig (artikel 9, betragtning 16). 

Ændringsforslag 69 om information af offentligheden som led i 
beredskabsforanstaltningerne skulle indgå i artiklen om inddragelse af offentligheden, men 
Kommissionen mente, det også kunne indgå i risikostyringsplanerne (artikel 7). 

Ifølge ændringsforslag 73 skal Kommissionen redegøre for følgerne for klimaændringerne 
i sin periodiske rapport om gennemførelsen. 

Ændringsforslag 74 indfører et krav om at prioritere mulige foranstaltninger efter, hvor 
meget de letter gennemførelsen af målene for direktiv 2000/60/EF (som allerede er i kraft og 
allerede påvirker valgene inden for forvaltning af oversvømmelsesrisikoen). 

3.2.3 Parlamentsændringer, som Kommissionen har afvist, men som er medtaget i den 
fælles holdning 

Af nærhedsprincipielle hensyn eller på grund af overlapning med andre forpligtelser afviste 
Kommissionen følgende ændringsforslag: 44 (om kortlægning af erosionsudsatte områder), 
57 (den del, der handler om ikke-anlægsmæssige foranstaltninger), 59 (er i den fælles 
holdning anbragt i bilaget som eksempler på anden lovgivning, hvis foranstaltninger 
risikostyringsplanerne bør indeholde resuméer af) og 65 (om samordning i fælles 
vandområdedistrikter). Men som led i den samlede pakkeløsning, som den fælles holdning er 
udtryk for, kan Kommissionen acceptere disse ændringer. 

3.2.4 Ændringsforslag, som Kommissionen har afvist, og som ikke er indarbejdet i den 
fælles holdning 

Både Kommissionen og Rådet har afvist ændringsforslag 14, 23, 27, 42, 43, 47, 50, 51, 53, 
63, 70, 72, 75 og 85. Ændringsforslag 45 (sproglig) er overflødig i den fælles holdnings 
ordlyd. 

Foruden acceptable redaktionelle ændringer i ændringsforslag 22 (betragtning 17), afviser den 
fælles holdning ligesom Kommissionen ændringerne i forbindelse med anvendelsen af 
bestemmelsen om væsentlige samfundsinteresser i direktiv 2000/60/EF, artikel 4, stk. 7, da 
dette direktivs bestemmelser er klare nok i forvejen. 
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3.2.5 Yderligere ændringer til forslaget fra Rådets side 

Den fælles holdning indeholder et betydeligt antal ændringer set i forhold til Kommissionens 
oprindelige forslag. Tekstens udformning er gjort mere strømlinjet, ved at flere artikler i det 
oprindelige forslag er slået sammen og betragtninger forenklet. Alle de væsentlige elementer i 
Kommissionens oprindelige forslag er imidlertid bevaret. 

Indholdsmæssigt handler de vigtigste ændringer i den fælles holdning i forhold til det 
oprindelige forslag og Parlamentets ændringsforslag om den strømlinjede vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen, det styrkede internationale samarbejde og den svækkede 
samordning med direktiv 2000/60/EF. 

Snævrere definition af oversvømmelse og afgrænsning af, hvilke typer oversvømmelse, 
der berøres af direktivet: Den fælles holdning opremser de typer oversvømmelser, der skal 
være omfattet af direktivet, men medtager også en mulighed for at udelukke 
kloakvandsoversvømmelser fra direktivets anvendelsesområde (artikel 2, stk. 1, betragtning 
9). 

Mindre forvaltningsenheder end vandområdedistrikter: Den fælles holdning fastsætter, at 
kystområder og enkelte vandløbsoplande kan benyttes som forvaltningsenheder (artikel 3, stk. 
2, og følgeændringer, betragtning 16). 

Mere strømlinjet foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen og hensyntagen til 
klimaændringerne: Den fælles holdning forenkler den foreløbige vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen og gør den mere strømlinjet, især hvad angår vurderingen af det 
fremtidige potentiale for oversvømmelsers omfang og følger samt faktorer, der ændrer 
oversvømmelsesrisikoen (artikel 4, stk. 2). Forenklingen omfatter også redegørelsen for 
klimaændringer, som Rådet har svækket ved at gøre den frivillig indtil første revurdering af 
den foreløbige vurdering i 2018 (artikel 14, betragtning 14). Europa-Parlamentet fastholder 
heroverfor Kommissionens ambitionsniveau med hensyn til klimaændringer og foreslår 
derudover mere detaljerede krav i den foreløbige vurdering af oversvømmelsesrisikoen. 
Kommissionen kan kun acceptere den fælles holdnings forsinkelse af behandlingen af 
klimaændringer på baggrund af det samlede kompromis, men har tilføjet en erklæring til 
Rådets konklusioner om, at borgerne forventer en behørig vurdering af og hensyntagen til 
klimaændringernes betydning for oversvømmelsesrisikoen. 

Tidsplan: Den fælles holdning ændrer tidspunktet for, hvornår den første foreløbige 
vurdering af oversvømmelsesrisikoen skal være færdig til den 22. december 2012 i stedet for 
tre år efter direktivets ikrafttræden (artikel 4, stk. 3). 

Samarbejde i fælles vandløbsopland: Dette er styrket i den fælles holdning for alle 
direktivets tre faser: foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen (artikel 4, stk. 2, og 
artikel 5, stk. 2), oversvømmelseskortlægningen (artikel 6, stk. 2) og risikostyringsplanerne 
(artikel 7, stk. 4, og artikel 8). 

Kort: begrænsning af kravene om kortlægning af forskellige sandsynlighedsscenarier 
for forskellige oversvømmelsestyper: Den fælles holdning indfører mulighed for kun at 
kortlægge lavsandsynlighedsscenariet (det mest ekstreme scenario) for 
grundvandsoversvømmelser (artikel 6, stk. 7) og for kystoversvømmelser, hvor der er truffet 
passende beskyttelsesforanstaltninger (artikel 6, stk. 6). Kortlægningen af oversvømmelser 
med høj sandsynlighed (mindre ekstremt scenarium) er desuden gjort frivillig (artikel 6, stk. 
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3, litra c). Af andre ændringer er der tilføjet præciseringer af, at kortene skal tegnes i en 
passende skala, at oversvømmelsernes omfang skal vises på risikokortene, og af, hvordan den 
potentielle skade på erhvervsaktiviteter og miljøet skal vises på kortene. 

Risikostyringsplaner for oversvømmelser: Den fælles holdning indfører en mulighed for at 
udarbejde mere end én risikostyringsplan for oversvømmelser i et vandområdedistrikt, hvis de 
koordineres for hele distriktet (artikel 7 og 8). Desuden stiller den krav om bestemte 
samarbejdsmuligheder i internationale deloplande. 

Den forlanger også, at der opstilles "mål for forvaltningen af oversvømmelsesrisikoen" i 
stedet for det ønskede "beskyttelsesniveau", og accepterer dermed, at det ikke nødvendigvis er 
muligt at garantere et bestemt beskyttelsesniveau, når man har med uforudsigelige 
naturfænomener som oversvømmelser at gøre. Den indfører videre mulighed for at øge 
risikoen i opstrøms- eller nedstrømslande, hvis der er enighed mellem de berørte parter 
(artikel 7, stk. 4). 

Endelig foretager den fælles holdning en række andre præciseringer af, hvilken rolle 
risikostyringsplanerne skal udfylde (artikel 7) (sammenkædning med kortene i kapitel III, 
specifik beskyttelse af havneinfrastruktur og skibsfart, præcisering af, at der skal fokuseres på 
oversvømmelsesprognoser og -varsler i beredskabet, udtrykkelig mulighed for at gribe til brug 
af kontrolleret oversvømmelse af visse arealer for at reducere den samlede risiko), 
præciseringer, der ikke ændrer væsentlige dele af direktivforslaget. 

Gennemførelsesforanstaltninger og ændringer: Den fælles holdning fastsætter fristen for, 
hvornår den tekniske formater for indberetning til Kommissionen skal specificeres, til to år 
før rapporteringsfristerne. Den begrænser også muligheden for at tilpasse direktivet til den 
videnskabelige og tekniske udvikling efter udvalgsproceduren til kun at omfatte bilaget 
(artikel 11). 

Sammenligningstabel: Den fælles holdning flytter kravet om at tilvejebringe en 
sammenligningstabel i forbindelse med gennemførelsen (fra artikel 17 til betragtning 22). 

I bilaget medtages et krav om beskrivelse af metoden til costbenefitanalyse af 
foranstaltninger i fælles vandløbsoplande, og en rapport om overvågning af mekanismerne for 
gennemførelsen sammen med visse præciseringer af formater til planerne. 

4. KONKLUSION 

Efter Kommissionens opfattelse rummer den fælles holdning, som Rådet har vedtaget 
enstemmigt, en forbedring af risikostyringsplanerne for oversvømmelser og af det 
internationale samarbejde, og den kan derfor tilslutte sig den. Kommissionen erkender, at der 
er uløste problemer med forsinkelsen af behandlingen af potentielle fremtidige udviklinger, 
herunder på klimaområdet, og med den foreløbige risikovurdering for oversvømmelser, og at 
der er sket ændringer af kravene om samordning med direktiv 2000/60/EF. Kommissionen har 
fremsat to erklæringer til optagelse i Rådets mødeprotokol (jf. bilaget). 
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BILAG 

1. Erklæring fra Kommissionen om klimaændringer 

Kommissionen beklager, at der ikke i den fælles holdning indgår en tekst, der ville have sikret 
passende vurdering og hensyntagen til klimaændringernes indvirkning på 
oversvømmelsesrisikoen. 

Kommissionen håber og forventer ikke desto mindre, at medlemsstaterne tager hensyn til den 
forventede indvirkning af klimaændringerne. Alt andet vil være uforståeligt for borgerne. 

2. Erklæring fra Kommissionen om sammenligningstabellen (artikel 17, tidl. artikel 
19) 

Kommissionen ønsker at fremhæve sit forslag - i overensstemmelse med målene i den 
interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning - for så vidt angår medlemsstaternes 
udarbejdelse af oversigter, der viser overensstemmelsen mellem direktivet og de 
gennemførelsesforanstaltninger, de træffer, så Kommissionen har mulighed for at kontrollere 
overensstemmelsen mellem de nationale foranstaltninger og bestemmelserne i 
fællesskabsretten. 

Kommissionen vil ikke lægge hindringer i vejen for politisk enighed i Rådet. Kommissionen 
forventer imidlertid, at dette spørgsmål, der er af horisontal karakter, vil blive vurderet af 
institutionerne i fællesskab. 




