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KORT BEGRUNDELSE

Europa-Kommissionen understreger i sin begrundelse de tragiske følger (mere end 700 døde i 
2002) og omfanget af de skader, der forårsages på miljøet, den private og offentlige 
infrastruktur og de økonomiske aktiviteter i regionen som følge af oversvømmelser.
Oversvømmelsernes størrelse er blevet forøget på grund af en massiv begrænsning af 
vandløbsoplandenes naturlige overløbskapacitet. Til trods for risikoen er der givet tilladelse til 
offentligt og privat boligbyggeri samt andre faciliteter i oversvømmelsestruede områder.
Eksempelvis påpeger Europa-Kommissionen, at der langs Rhinen bor 10 millioner mennesker 
i områder med ekstrem risiko for oversvømmelse, hvor de potentielle skader fra 
oversvømmelser beløber sig til 165 millioner euro. Klimaændringer vil efter al sandsynlighed 
øge hyppigheden og intensiteten af oversvømmelser. Kommissionen foreslår derfor 
Parlamentet og Rådet at vedtage et direktiv om vurdering og forvaltning af oversvømmelser 
for at mindske og styre oversvømmelsesrelaterede risici for sundheden, miljøet, 
infrastrukturer og ejendom.

Vurdering og forvaltning af oversvømmelser er ikke et nyt tiltag. De fleste medlemsstater, 
hvis ikke alle, har gennemført nationale politikker til forvaltning af dette fænomen.
Størstedelen af vandløbsoplandene i Europa deles af to eller flere medlemsstater, og 
forvaltningen af oversvømmelser i én region kan have indvirkning på 
oversvømmelsesrisikoen i områderne opstrøms eller nedenstrøms herfor. Samordnet handling 
på fællesskabsplan ville således tilføre en væsentlig merværdi og forbedre den overordnede 
forebyggelse af oversvømmelsesrisiko og beskyttelse mod oversvømmelse. Desuden 
harmonerer lovgivning, der vedrører dette aspekt af vandforvaltningen, fint med 
vandrammedirektivet1, som indførte princippet om grænseoverskridende samordning inden 
for vandløbsoplande.

I den nye lovgivning om strukturfondene foreslås det at betragte foranstaltninger til 
forebyggelse af oversvømmelse som støtteberettigede udgifter.

Efter den rådgivende ordførers mening er det nødvendigt at foretage en række ændringer i 
Kommissionens udkast, hvis det skal blive muligt:

• at udforme dette forslag til et direktiv i overensstemmelse med en holistisk, bæredygtig 
politik for risikostyring i forbindelse med oversvømmelser

• at lægge vægt på forebyggende handling, der sigter mod at eliminere eller nedsætte 
oversvømmelsesrisikoen frem for håndtering af nødsituationer, idet forhåndstilpasning og 
sikkerhedsforanstaltninger er mere effektive og mindre bekostelige end tilpasning til 
nødsituationer og renovering

• at begrænse eller eliminere den afsmittende virkning, som lokale foranstaltninger til 
beskyttelse mod oversvømmelse har i områderne langs flodløbet, gennem samordnet 
handling i vandområderne, herunder samarbejde på tværs af grænserne, hvor alle 
relevante myndigheder involveres

• at fremme samordningen af alle relevante politikker og finansielle mekanismer, bl.a. 
  

1 Direktiv 2000/60/EF af 23.10.2000.
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samhørighedspolitikken, med henblik på at skabe bæredygtig risikostyring i forbindelse 
med oversvømmelser

• fra ikrafttrædelsesdatoen at samordne gennemførelsen af dette direktiv med den 
planlægning af vandområdeforvaltningen, som er omhandlet i direktiv 2000/60/EF 
(vandrammedirektivet), for at gøre vandområdeplaner omkostningseffektive og sikre, at 
de i højere grad tager hensyn til og støtter de i vandrammedirektivet præciserede 
betingelser med hensyn til økologisk bæredygtighed

• at sikre bæredygtig vandforvaltning ved at prioritere foranstaltninger til forebyggelse af 
risici og skader gennem planlægning af arealanvendelsen og forbedring af den naturlige 
overløbskapacitet

• at gøre lovgivningen klar og let at håndhæve ved at fjerne juridisk uklarhed med hensyn 
til rækkevidden af oversvømmelsesrisikokort og risikostyringsplaner

• at få markedet til at arbejde for en bæredygtig risikostyring i forbindelse med 
oversvømmelser, hvor økonomiske aktiviteter i oversvømmelsestruede områder dækker 
udgifterne til oversvømmelsessikringsforanstaltninger og de efterfølgende miljømæssige 
og ressourcerelaterede omkostninger, og pålægge indbyggere i oversvømmelsestruede 
områder efter bedste evne at træffe sikkerhedsforanstaltninger, som mindsker skadernes 
omfang (f.eks. tilpasning af bygninger til risikoen for oversvømmelse).

Den rådgivende ordfører foreslår derfor følgende ændringsforslag:

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Oversvømmelser er et naturfænomen, 
som ikke kan forhindres. Menneskelige 
aktiviteter medvirker imidlertid til at øge 
risikoen for oversvømmelser og til at 
forværre deres skadevirkninger.

(2) Oversvømmelser er et naturfænomen, 
som ikke kan forhindres fuldstændigt. Den 
massive begrænsning af 
vandløbsoplandenes naturlige 
overløbskapacitet, den dårlige forvaltning 
af de menneskelige aktiviteter (såsom det 
stigende antal bebyggelser og økonomiske 
aktiver på flodsletterne, erosion og 
begrænsning af den naturlige afvanding på 
grund af skovhugst og landbrug i 
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vandopløbslande) tørke og den globale 
opvarmning medvirker imidlertid til at øge 
risikoen for oversvømmelser og til at 
forværre deres skadevirkninger.

Ændringsforslag 2
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Traditionelle strategier for 
risikostyring i forbindelse med 
oversvømmelser - centreret om etablering 
af infrastrukturer til umiddelbar beskyttelse 
af mennesker, fast ejendom og ejendele -
har ikke skabt den forventede grad af 
sikkerhed.

Ændringsforslag 3
Betragtning 3

(3) Det er muligt og ønskeligt at reducere 
risikoen for skader på mennesker, miljø og 
infrastrukturer i tilknytning til 
oversvømmelser, men foranstaltningerne til 
at reducere risikoen for 
oversvømmelsesskader skal koordineres i 
hele vandløbsoplandet, hvis de skal være 
effektive.

(3) Det er muligt og ønskeligt at reducere 
risikoen for skader på mennesker, miljøet og 
infrastrukturer i tilknytning til 
oversvømmelser. Foranstaltningerne til at 
reducere risikoen for oversvømmelsesskader 
skal imidlertid koordineres med 
medlemsstaterne, deres nationale, 
regionale og lokale myndigheder samt de 
vandløbsplejeansvarlige organisationer i 
hele vandløbsoplandet, hvis de skal være 
effektive, og bør lægge større vægt på 
naturrelaterede foranstaltninger for at 
fremme et skift væk fra det traditionelle 
kortsigtede paradigme om at "bygge for at 
beskytte" til økologisk bæredygtig 
forvaltning af oversvømmelser.

Ændringsforslag 4
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Den foreslåede integrerede 
vandområdeforvaltning bør baseres på a) 
det pågældende miljøs "bæredygtighed", 
dvs. økosystemernes korrekte og 
langsigtede funktion og opretholdelsen af 
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den biologiske mangfoldighed såvel som de 
dermed forbundne socioøkonomiske 
fordele for mennesker, b) fælles vurdering 
for hele vandløbsoplandet af "vand-
interessenternes" behov og forventninger 
og c) den bedst mulige information.

Ændringsforslag 5
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Foranstaltninger til risikostyring og 
begrænsning af oversvømmelsesskader bør
være i overensstemmelse med 
solidaritetsprincippet. Derfor bør
risikostyringen for oversvømmelser langs 
afstrømningsområdet for en flod, der løber 
mellem to eller flere nabolande, 
organiseres på en sådan måde, at intet 
område udsættes for oversvømmelsesrisici 
på grund af en ikke-bæredygtig 
vandløbspleje.

Begrundelse

Både direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger og nærværende forslag til direktiv, der vil blive nøje tilpasset 
herefter, medtager solidaritetsprincippet, hvilket kræver en koordineret styring af 
oversvømmelsesrisikoen for hele det samlede afstrømningsområde for en 
grænseoverskridende flod.

Ændringsforslag 6
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Medlemsstaterne og Fællesskabet bør
tage bestemmelserne om bæredygtig styring 
af oversvømmelsesrisici i betragtning ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af alle 
deres politikker, herunder transportpolitik, 
fysisk planlægning og byudvikling samt 
industrialiserings-, landbrugs-, 
samhørigheds-, energi- og 
forskningspolitik.

Begrundelse

Der er mange eksempler på, at forkert brug af politikker vedrørende fysisk planlægning, 
byudvikling og industrialisering i høj grad medvirker til at øge oversvømmelsesrisikoen.
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Ændringsforslag 7
Betragtning 8

(8) Oversvømmelser af forskellig art opstår 
overalt i Fællesskabet, f.eks. floder, der går 
over deres bredder, styrtfloder, 
oversvømmelser i byer, i kloaksystemer og i 
kystområder. Der er ligeledes forskel på de 
skader, som oversvømmelserne forårsager i 
Fællesskabets forskellige lande og regioner.
Derfor bør målsætningerne for risikostyring 
for oversvømmelser baseres på de lokale og 
regionale forhold.

(8) Oversvømmelser af forskellig art opstår 
overalt i Fællesskabet, f.eks. floder, der går 
over deres bredder, styrtfloder, 
oversvømmelser i byer, i kloaksystemer og i 
kystområder samt oversvømmelser som 
følge af kraftig regn. Der er ligeledes 
forskel på de skader, som oversvømmelserne 
forårsager i Fællesskabets forskellige lande 
og regioner. Derfor bør målsætningerne for 
risikostyring for oversvømmelser baseres på 
de lokale og regionale forhold.

Begrundelse

Oversvømmelser som følge af kraftig regn føjes til de mange oversvømmelsestyper, der 
identificeres i forslaget til direktiv.

Ændringsforslag 8
Betragtning 13

(13) For at undgå dobbeltarbejde bør 
medlemsstaterne kunne anvende allerede 
eksisterende risikokortlægninger og 
risikostyringsplaner for oversvømmelser for 
at imødekomme kravene i dette direktiv.

(13) For at undgå dobbeltarbejde bør 
medlemsstaterne kunne anvende allerede 
eksisterende risikokortlægninger og 
risikostyringsplaner for oversvømmelser for 
at imødekomme kravene i dette direktiv. Til 
dette formål bør medlemsstaterne i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet have den
nødvendige fulde fleksibilitet til, hvis de er 
tilgængelige, både at kunne anvende 
kortlægningerne og planerne og at 
imødekomme ovennævnte krav.

Begrundelse

I betragtning af de forskellige former for oversvømmelser i medlemsstaterne skal der være 
den fornødne fleksibilitet til at gøre direktivet virkeligt nyttigt i overensstemmelse med 
direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger.

Ændringsforslag 9
Betragtning 13 a (ny)

(13a) Oversvømmelsesstyring i 
vandløbsoplande skal stile efter at skabe et 
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fælles ansvar og en fælles solidaritet i 
vandløbsoplandet. Til dette formål bør
medlemsstaterne bestræbe sig på at øge 
bevidstgørelsen og samarbejdet blandt alle 
interessenter selv i områder, der ikke eller 
kun i mindre grad er 
oversvømmelsestruede, men som ikke desto 
mindre kan bidrage med deres 
arealanvendelse og praksis i områderne 
opstrøms eller nedenstrøms herfor.

Ændringsforslag 10
Artikel 2, stk. 1

”Oversvømmelse”: en midlertidig 
oversvømmelse af arealer, der normalt ikke 
er dækket af vand.

”Oversvømmelse”: en midlertidig 
oversvømmelse af arealer, der normalt ikke 
er dækket af vand, også som følge af kraftig 
regn, der fører til oversvømmelse af 
beboelsesområder og/eller industriområder.

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det muligt at udvide definitionen af udtrykket "oversvømmelse" i 
overensstemmelse med udvidelsen af begrebet til at omfatte kraftig regn som en anden årsag 
til dette fænomen.

Ændringsforslag 11
Artikel 4, stk. 1

Medlemsstaterne foretager for hvert 
vandområdedistrikt eller for den del af et 
internationalt vandområdedistrikt, der ligger 
på deres område, en foreløbig vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen i overensstemmelse 
med stk. 2.

Medlemsstaterne foretager for hvert 
vandområdedistrikt eller for den del af et 
internationalt vandområdedistrikt, der ligger 
på deres område, en foreløbig vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen i overensstemmelse 
med stk. 2. Hvis medlemsstaterne allerede 
har vurderinger, der imødekommer 
kravene i dette direktiv, kan de bruges til 
dette formål.

Begrundelse

Af hensyn til (omkostnings)effektiviteten skal de eksisterende vurderinger, der imødekommer 
kravene i dette direktiv, anvendes til den foreløbige risikovurdering.

Ændringsforslag 12
Artikel 4, stk. 2, litra a
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a) et typografisk kort, der også viser 
arealanvendelsen, over vandområdedistriktet 
med grænserne for vandløbsoplandet, 
deloplandet og i givet fald de tilknyttede 
kystområder

a) et typografisk kort, der også viser 
arealanvendelsen, over vandområdedistriktet 
med grænserne for vandløbsoplandet, 
deloplandet og de tilknyttede kystområder

Ændringsforslag 13
Artikel 4, stk. 2, litra b

b) en beskrivelse af de oversvømmelser, der 
har fundet sted tidligere

b) en beskrivelse af de oversvømmelser, der 
har fundet sted tidligere, og som havde 
betydelige negative følger for menneskeliv, 
økonomiske aktiviteter og miljøet

Begrundelse

Af hensyn til (omkostnings)effektiviteten skal kun betydelige oversvømmelser beskrives.

Ændringsforslag 14
Artikel 4, stk. 2, litra e

e) en vurdering af sandsynligheden for 
fremtidige oversvømmelser baseret på 
hydrologiske data, typer af oversvømmelser 
og de forventede virkninger af 
klimaændringer og 
arealanvendelsestendenser

e) en vurdering af sandsynligheden for 
fremtidige oversvømmelser baseret på 
hydrologiske data, herunder data indsamlet 
via telemetrisk realtidsovervågning i hvert 
flodafvandingsområde og på basis af 
typerne af oversvømmelser og de forventede 
virkninger af klimaændringer og 
arealanvendelsestendenser

Begrundelse

Oprettelsen af et hydrometeorologisk telemetrisk netværk (der måler regn, temperatur, 
fugtighed, flodgennemstrømning etc.) kan i høj grad lette vurderingen af 
oversvømmelsesrisikoen i hele flodafvandingsområdet og fungere som både et tidligt 
varslingssystem og som en livsvigtig database.

Ændringsforslag 15
Artikel 4, stk. 2, litra f a (nyt)

fa) en vurdering af effektiviteten af de 
eksisterende menneskeskabte 
infrastrukturer til oversvømmelsessikring 
under hensyntagen til deres reelle kapacitet 
til at forebygge skader og deres økonomiske 
og miljømæssige effektivitet.
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Ændringsforslag 16
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. Fra den foreløbige 
oversvømmelsesrisikovurdering kan 
medlemsstaterne fritage de 
vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, der på baggrund af 
medlemslandets akkumulerede erfaring 
umiddelbart kan placeres i kategorien af 
vandopløbslande, deloplande eller kyst-
områder med en betydelig oversvømmel-
sesrisiko, hvor det er nødvendigt med 
kortlægning af oversvømmelsesområder og 
udarbejdelse af styringsplaner.

Ændringsforslag 17
Artikel 5, stk. 1, litra a

a) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, hvor der efter vurderingen ikke 
er nogen potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for usandsynligt, eller 
hvor de mulige følger for mennesker, miljø 
og økonomiske aktiviteter anses for at være 
af et acceptabelt ringe omfang;

a) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, hvor der efter vurderingen ikke 
er nogen potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor de mulige følger 
for mennesker, miljø og økonomiske 
aktiviteter anses for at være af et acceptabelt 
ringe omfang;

Ændringsforslag 18
Artikel 5, stk. 2

2. Udpegelse efter stk. 1 af et internationalt 
vandløbsopland, delopland eller kystområde 
af et internationalt vandområdedistrikt 
koordineres mellem de pågældende 
medlemsstater.

2. Udpegelse efter stk. 1 af et internationalt 
vandløbsopland, delopland eller kystområde 
af et internationalt vandområdedistrikt 
koordineres mellem de pågældende 
medlemsstater. Medlemsstaterne skal sikre 
den relevante dataoverførsel inden for 
fælles vandområder med de i denne artikel 
nævnte mål for øje.

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal fremme den i stk. 2 nævnte koordinering.

Ændringsforslag 19
Artikel 7, stk. 1
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1. Medlemsstaterne udarbejder 
oversvømmelseskort og vejledende kort over 
oversvømmelsesskader for hvert enkelt 
vandområdedistrikt, i det følgende benævnt 
”oversvømmelsesrisikokort”, for de 
vandløbsoplande, deloplande og 
kystområder, der er udpeget i henhold til 
artikel 5, stk. 1, litra b).

1. Medlemsstaterne udarbejder 
oversvømmelseskort og vejledende kort over 
oversvømmelsesskader for hvert enkelt 
vandområdedistrikt, i det følgende benævnt
”oversvømmelsesrisikokort”, for de 
vandløbsoplande, deloplande og 
kystområder, der er udpeget i henhold til 
artikel 5, stk. 1, litra b). Hvis 
medlemsstaterne allerede har udarbejdet 
kort, der imødekommer kravene i dette 
direktiv, kan de bruges til dette formål.

Begrundelse

Af hensyn til (omkostnings)effektiviteten skal man anvende de eksisterende kort, der 
imødekommer kravene i dette direktiv.

Ændringsforslag 20
Artikel 7, stk. 2

c) ringe sandsynlighed for oversvømmelse 
(ekstrem hændelse).

c) ringe sandsynlighed for oversvømmelse 
(ekstreme hændelser) af vigtige samfund og 
vigtige udviklede områder.

For hvert scenario i første punktum skal 
følgende oplysninger fremgå:

For hvert scenario i første punktum skal 
følgende oplysninger fremgå:

a) beregnede vanddybder a) beregnede vanddybder for vigtige 
samfund og vigtige udviklede områder

b) strømningshastighed, hvor det er relevant b) strømningshastighed, hvor det er relevant
for vigtige samfund og vigtige udviklede 
områder

c) områder, der måtte være udsat for 
brederosion og aflejring af drivende 
materiale.

c) områder, der måtte være udsat for 
brederosion og aflejring af drivende 
materiale.

Begrundelse

Ifølge Kommissionens forslag er der en pligt til at definere beregnede vanddybder og 
strømningshastigheder for alle dele af flodgennemstrømningerne. Det kan kun lade sig gøre, 
hvis der findes en digital topografisk model eller en todimensionel matematisk model. Disse 
foranstaltninger er imidlertid overflødige i nogle områder som f.eks. dem, der anvendes til 
naturlig oversvømmelse. Logisk set vil det koste mange penge, hvor disse værktøjer ikke 
findes, skønt det ikke nødvendigvis er tilfældet for alle floddele.

Ændringsforslag 21
Artikel 7, stk. 2, litra c a (nyt)
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ca) områder til naturlig opsamling af vand 
på flodsletter og områder, der omgående 
eller i fremtiden kan fungere som 
overløbsbuffer.

Ændringsforslag 22
Artikel 7, stk. 3, afsnit 1 a (nyt)

Oversvømmelsesrisikokort kan opdele 
områder i zoner efter arealanvendelse og 
sårbarhed over for enhver sandsynlig 
skade.

Begrundelse

En opdeling af områder i zoner efter arealanvendelse (skovareal, landbrugsjord, by, industri 
etc.) og sårbarhed over for sandsynlige skader samt en markering af sådanne zoner på 
oversvømmelsesrisikokort vil være utroligt nyttig for fastsættelsen af risikostyringsprocedurer 
for oversvømmelser. Se ændringsforslag 4.

Ændringsforslag 23
Artikel 9, stk. 1

1. Medlemsstaterne udarbejder og 
iværksætter risikostyringsplaner for 
oversvømmelser for hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og kystområde 
omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 i 
nærværende artikel.

1. Medlemsstaterne udarbejder og 
iværksætter risikostyringsplaner for 
oversvømmelser for hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og kystområde 
omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra b), i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 i 
nærværende artikel og med direktiv 
79/409/EØF og direktiv 92/43/EØF.

Ændringsforslag 24
Artikel 9, stk. 2

2. Medlemsstaterne etablerer passende 
sikringsniveauer for hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og kystområde 
med sigte på at mindske sandsynligheden for 
oversvømmelser og potentielle følger af 
oversvømmelser for mennesker, miljø og 
økonomiske aktiviteter; følgende aspekter 
tages i betragtning: vandforvaltning, 
jordbundsforvaltning, fysisk planlægning, 
arealanvendelse og naturbevaring.

2. Medlemsstaterne etablerer passende 
risikostyringsniveauer for oversvømmelse
for hvert enkelt vandløbsopland, delopland 
og kystområde med sigte på at mindske 
sandsynligheden for oversvømmelser og 
potentielle følger af oversvømmelser for 
mennesker, miljø og økonomiske aktiviteter;
følgende aspekter tages i betragtning:
vandforvaltning, jordbundsforvaltning, 
fysisk planlægning, arealanvendelse, den 
pågældende zones sårbarhed over for 
enhver sandsynlig skade og naturbevaring.
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Begrundelse

"Sikring" er for snævert et udtryk, hvorimod risikostyring i forbindelse med oversvømmelser 
indikerer en kombination af forebyggelse, sikring og beredskab i forbindelse med 
oversvømmelser som anført i artikel 9, stk. 3.

Ændringsforslag 25
Artikel 9, stk. 3, afsnit 1

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
indeholder foranstaltninger med henblik på 
at nå sikringsniveauerne i stk. 2.

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
indeholder foranstaltninger med henblik på 
at nå risikostyringsmålene for 
oversvømmelser i stk. 2.

Begrundelse

Dette direktiv skal skelne mellem Kommissionens opgaver (opstilling af målsætninger og 
rammer for samarbejde) og medlemsstaternes opgaver (opfyldelse af målene ved at indføre 
konkrete foranstaltninger, der passer til deres nationale situation).

Ændringsforslag 26
Artikel 9, stk. 3, afsnit 2 a (nyt)

Gennemførelsen af risikostyringsplaner for 
oversvømmelser skal afprøves ved hjælp af 
øvelser, der er beregnet til at vurdere de 
involverede enheders uddannelses- og 
beredskabsniveau, og der skal om 
nødvendigt foretages justeringer af 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser.

Begrundelse

For at sikre oversvømmelsesstyringsplanernes effektivitet er det nødvendigt at gennemføre 
øvelser for at afprøve de involverede enheders uddannelses- og beredskabsniveau med 
henblik på at foretage de nødvendige forbedringer af disse planer.

Ændringsforslag 27
Artikel 9, afsnit 3 a (nyt)

Ved udarbejdelsen af risikostyringsplaner 
for oversvømmelser skal der udvises særlig 
opmærksomhed over for risikostyring i 
bymæssige områder og tilknyttede 
industriområder, da de økonomiske skader 
sandsynligvis vil være størst her.

Begrundelse
Bymæssige områder og tilknyttede industriområder skal prioriteres i risikostyringsplaner for 
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oversvømmelser, da skaderne i disse områder normalt er større og har potentiale til at ramme 
flere mennesker end i landområderne.

Ændringsforslag 28
Artikel 9, stk. 3 a (nyt)

3a. For at udarbejde og gennemføre 
planerne effektivt skal der træffes 
foranstaltninger, der kan sikre en fortsat 
kontakt og et fortsat samarbejde mellem 
civilforsvarsmyndigheder og regionale 
vandmyndigheder.

Begrundelse

Det er nødvendigt med et samarbejde mellem civilforsvarsmyndighederne og de regionale 
vandmyndigheder for at sikre tilgængeligheden af alle de oplysninger, der skal til for at 
udarbejde og gennemføre forsvarlige styringsplaner.

Ændringsforslag 29
Artikel 12, stk. 1

1. For de vandområdedistrikter, der som 
helhed henhører under en medlemsstats 
område, sørger medlemsstaten for, at der 
udarbejdes en enkelt risikostyringsplan for 
oversvømmelser.

1. For de vandområdedistrikter, der som 
helhed henhører under en medlemsstats 
område, sørger medlemsstaten for, at der 
udarbejdes en enkelt risikostyringsplan for 
oversvømmelser, som involverer alle 
relevante myndigheder og tager hensyn til 
regional planlægning af risikostyring.

Ændringsforslag 30
Artikel 12, stk. 2

2. Er der tale om et internationalt 
vandområdedistrikt, der som helhed ligger 
inden for Fællesskabet, sørger 
medlemsstaterne for samordning med 
henblik på at udarbejde en enkelt 
international risikostyringsplan for 
oversvømmelser.

2. Er der tale om et internationalt 
vandområdedistrikt, der som helhed ligger 
inden for Fællesskabet, sørger 
medlemsstaterne for samordning, f.eks. ved 
at udvikle netværk for 
informationsudveksling mellem de 
kompetente myndigheder, med henblik på at 
udarbejde en enkelt international 
risikostyringsplan for oversvømmelser.
Tiltrædelses- og kandidatlande opfordres 
kraftigt til at samarbejde aktivt om sådanne 
samordningsforanstaltninger

Hvis der ikke udarbejdes en sådan plan, 
skal medlemsstaterne udarbejde 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, der 

Hvis udformningen af en sådan plan 
forsinkes, skal medlemsstaterne udarbejde 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, der 
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mindst dækker de dele af det internationale 
vandområdedistrikt, der ligger inden for 
deres område.

mindst dækker de dele af det internationale 
vandområdedistrikt, der ligger inden for 
deres område.

Begrundelse

Udviklingen af et netværk for informationsudveksling mellem de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, der deler ansvaret for et internationalt flodafvandingsområde, er et af de 
mest grundlæggende skridt i retning af risikostyringskoordinering for oversvømmelser samt 
relationer baseret på gradvist større gensidig tillid.

For at opnå en fuld koordinering er det nødvendigt at udarbejde planer i samråd med 
ansøgerlandene, så de hurtigst muligt kan komme i overensstemmelse med EU's politikker og 
den gældende fællesskabsret. Anden del af dette afsnit er ændret, da den oprindelige ordlyd 
giver mulighed for, at foranstaltningerne i første del ikke gennemføres, hvorved bestemmelsen 
ikke er funktionsdygtig.

Ændringsforslag 31
Artikel 12, stk. 3

3. Er der tale om internationale 
vandområdedistrikter, der går ud over 
Fællesskabets grænser, og hvor der ikke er 
udarbejdet en enkelt international 
risikostyringsplan for oversvømmelser 
omfattende de berørte tredjelande, 
udarbejder medlemsstaterne 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, der 
mindst dækker de dele af det internationale 
vandområdedistrikt, der ligger på de 
pågældende medlemsstaters område.

3. Er der tale om internationale 
vandområdedistrikter, der går ud over 
Fællesskabets grænser, og hvor der ikke er 
udarbejdet en enkelt international 
risikostyringsplan for oversvømmelser 
omfattende de berørte tredjelande, 
udarbejder medlemsstaterne 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, der 
mindst dækker de dele af det internationale 
vandområdedistrikt, der ligger på de 
pågældende medlemsstaters område, og de 
opretter netværk for udveksling af 
informationer mellem de kompetente 
myndigheder i de berørte medlemsstater.

Begrundelse

Udviklingen af et netværk for informationsudveksling mellem de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, der deler ansvaret for et internationalt flodafvandingsområde, er et af de 
mest grundlæggende skridt i retning af risikostyringskoordinering for oversvømmelser samt 
relationer baseret på gradvist større gensidig tillid.

Ændringsforslag 32
Artikel 13, stk. 1

1. Udarbejdelsen af de første 
oversvømmelsesrisikokort og de 
efterfølgende revurderinger heraf omhandlet 
i artikel 8 koordineres med og, hvis det 

1. Udarbejdelsen af de første 
oversvømmelsesrisikokort og de 
efterfølgende revurderinger heraf omhandlet 
i artikel 8 foretages på en sådan måde, at de 
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anses for hensigtsmæssigt, integreres i den 
revurdering, der er omhandlet i artikel 5, stk. 
2, i direktiv 2000/60/EF.

relevante oplysninger, der præsenteres i 
overensstemmelse med direktiv 
2000/60/EF, anvendes og, hvis det anses for 
hensigtsmæssigt, kan de integreres i den 
revurdering, der er omhandlet i artikel 5, stk. 
2, i direktiv 2000/60/EF.

Ændringsforslag 33
Artikel 14, stk. 2

2. Medlemsstaterne sørger for aktivt at 
inddrage alle berørte parter i udarbejdelsen, 
revurderingen og ajourføringen af 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
som omhandlet i kapitel IV.

2. Medlemsstaterne sørger for aktivt at 
inddrage alle berørte parter og specielt de 
lokale og regionale myndigheder i 
udarbejdelsen, revurderingen og 
ajourføringen af risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser som omhandlet i kapitel IV.

Efter anmodning gives der adgang til 
baggrundsdokumenter og oplysninger, der 
er anvendt til udarbejdelsen af 
oversvømmelsesrisikokort og 
risikostyringsplaner.

Begrundelse

De lokale og regionale myndigheder i hele EU bliver stadig mere bevidste om 
oversvømmelser og påpeger de subnationale aktørers ikke-substituerbare rolle ved 
forebyggelse, katastrofehåndtering og afbødning af oversvømmelsernes virkninger over for 
borgerne. Deres aktive og eksplicitte inddragelse i styringen og vurderingen af 
oversvømmelsesrisikoen har derfor afgørende betydning.

Ændringsforslag 34
Artikel 15, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne giver indbyggerne i de 
områder, der omhandles i artikel 7, stk. 2, 
regelmæssig information og uddannelse, så 
de kan tage passende forholdsregler inden 
en oversvømmelse samt træffe passende 
foranstaltninger efter en oversvømmelse.

Ændringsforslag 35
Bilag, Sektion A, punkt. 3

3. en beskrivelse af det passende 
sikringsniveau, som fastlagt i henhold til 
artikel 9, stk. 2 

3. en beskrivelse af det passende 
risikoforebyggelses- og sikringsniveau, som 
fastlagt i henhold til artikel 9, stk. 2 
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Ændringsforslag 36
Bilag, del A, punkt 4

4. en beskrivelse af de foranstaltninger, der 
er nødvendige for at nå det passende 
sikringsniveau, herunder foranstaltninger i 
medfør af artikel 9 og de 
oversvømmelsesrelaterede tiltag, der er taget 
i henhold til anden fællesskabslovgivning

4. en beskrivelse af de standardiserede såvel 
som ikke-standardiserede foranstaltninger, 
der er nødvendige for at nå det passende 
sikringsniveau, herunder foranstaltninger i 
medfør af artikel 9 og de 
oversvømmelsesrelaterede tiltag, der er taget 
i henhold til anden fællesskabslovgivning

Begrundelse

Ifølge rapporter fra Det Europæiske Miljøagentur kan risikostyringsplaner for 
oversvømmelser omfatte både almindelige oversvømmelsesbeskyttelsesmekanismer 
(oversvømmelsesbegrænsende barrierer, genplantning af skov, kunstige omledningskanaler, 
afstrømningsanordninger, dæmninger etc.) og særlige metoder (anlægsstyring, modificeret 
arealanvendelse, infrastrukturelle og strukturelle sikkerhedsbestemmelser, tidlige 
varslingssystemer etc.).

Ændringsforslag 37
Bilag, Sektion A, punkt 4 a (nyt)

4a. en prioritering af de foranstaltninger, 
der fremmer skadeforebyggelse i henhold 
til målene i direktiv 2000/60/EF om "ingen 
forringelse" og/eller "god økologisk, 
kemisk og kvantitativ tilstand", såsom:
- beskyttelse af vådområder og flodsletter
- genoprettelse af ødelagte vådområder og 
flodsletter (herunder mæandrer), særlig de 
områder, der genskaber forbindelsen 
mellem floder og de tilhørende flodsletter
- fjernelse af forældede infrastrukturer til 
oversvømmelsessikring fra floder
- forebyggelse af yderligere byggeprojekter 
(infrastrukturer, boliger, etc.) på flodsletter
- fremme af byggeforanstaltninger til 
forbedring af eksisterende bygninger 
(såsom fundamentering på pæle) 
- støtte til bæredygtige 
arealanvendelsesmetoder i 
grundvandsdannende områder såsom 
skovrejsning med henblik på at forbedre 
naturlig vandbinding og 
grundvandsdannelse
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- forhåndstilladelse eller registrering i 
forbindelse med varige aktiviteter i 
flodsletteområder såsom byggeri og 
erhvervsudvikling,

Ændringsforslag 38
Bilag, Sektion A, punkt 4 c (nyt)

4c. en beskrivelse af samtlige kompetente 
myndigheders opgaver

Ændringsforslag 39
Bilag, del B, punkt 1

1. ændringer og ajourføringer siden 
offentliggørelsen af den tidligere version af 
risikostyringsplanen for oversvømmelser, 
herunder et resume af de revurderinger, der 
er foretaget i kapitel II, III og IV;

1. ændringer og ajourføringer siden 
offentliggørelsen af den tidligere version af 
risikostyringsplanen for oversvømmelser, 
herunder ændringer efter øvelser til 
afprøvning af de involverede enheders 
beredskabsniveau samt et resume af de 
revurderinger, der er foretaget i kapitel II, III 
og IV;

Begrundelse

Oversvømmelsesrisikoplanerne skal ændres, hvis det skønnes nødvendigt efter prøvekørsler, 
der omfatter øvelser til afprøvning af de involverede enheders beredskab.

Ændringsforslag 40
Bilag, Sektion B, punkt 2

2. en vurdering af de fremskridt, der er gjort 
med hensyn til at nå sikringsniveauet;

2. en vurdering af de fremskridt, der er gjort 
med hensyn til at nå risikoforebyggelses- og
sikringsniveauet;
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