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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság indokolásában kiemeli az árvizek tragikus következményeit (több mint 
700 emberéletet követelt 2002-ben) és a környezetben, a magán- és állami infrastruktúrában, 
valamint a régiók gazdasági tevékenységében az árvizek által okozott károk nagyságát. Az 
árvizek mérete azért nőtt meg, mert jelentősen csökkent a vízgyűjtők természetes 
árvízvisszatartó kapacitása. A veszélyek ellenére továbbra is engedélyezik mind állami, mind 
magánlakások és rekreációs létesítmények építését az árvízveszélyes területeken. Példaként a 
Bizottság rámutat a Rajna menti különösen árvízveszélyes területen élő 10 millió emberre, 
ahol a potenciális árvízkár mértéke 165 millió euróra tehető. Az éghajlatváltozás minden 
valószínűség szerint növeli az ilyen események gyakoriságát és intenzitását. 
Következésképpen az árvizek által az emberi egészségre, a környezetre, az infrastruktúrára és 
tulajdonra gyakorolt veszély csökkentése és kezelése érdekében a Bizottság javasolja, hogy az 
Európai Parlament és a Tanács fogadjon el egy, az árvizek értékeléséről és kezeléséről szóló 
irányelvet. 

Az árvizek értékelése és kezelése nem új keletű dolog. A legtöbb – ha nem az összes –
tagállam már fogadott el az e jelenség kezelésére irányuló nemzeti politikákat. A legtöbb 
európai vízgyűjtő azonban két vagy több tagállam között oszlik meg, és az árvizek kezelése 
egy régión belül kihathat a folyó felső és alsó folyása menti árvízveszélyre. 
Következésképpen a közösségi szintű összehangolt cselekvés figyelemre jelentős hozzáadott 
értékkel járna és javítaná az árvízmegelőzés és -védelem átfogó szintjét. Mindemellett a 
vízgazdálkodás ezen aspektusával foglalkozó jogszabályok jól illenek a vízügyi 
keretirányelvbe1, ami bevezette a vízgyűjtőkön belüli határokon átnyúló koordináció elvét.

A strukturális alapokra irányadó új jogszabály értelmében javasolt, hogy az árvízmegelőzéssel 
kapcsolatos intézkedések támogathatóak legyenek.

A módosítás előterjesztőjének álláspontja szerint azonban a bizottsági tervezettel 
kapcsolatban több ponton módosításra van szükség annak érdekében, hogy:

• az irányelvjavaslatot egy teljes körű, fenntartható árvízkockázat-kezelési politika 
keretébe foglalják;

• a hangsúly a vészhelyzet-kezelés helyett az árvízveszély megszüntetését vagy 
csökkentését célzó megelőzésen legyen, hiszen az előrejelző és elővigyázatossági 
megközelítés sokkal hatékonyabb és kevésbé költséges, mint a vészhelyzet-
feldolgozás és utólagos kezelés;

• integrált, vízgyűjtő-területi szintű fellépéssel kell korlátozni vagy megszüntetni a helyi 
árvízvédelmi intézkedések dominóhatását a folyó felső vagy alsó szakaszán, ideértve a 
valamennyi illetékes hatóság bevonásával történő, határon átnyúló vízgyűjtő-területi 
együttműködést;

  
1 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelv
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• elősegítse valamennyi érintett politika – többek között a kohéziós politika – és 
pénzügyi mechanizmus bevonását, a fenntartható árvízkockázat-kezelés biztosítása 
érdekében;

• a hatálybalépésétől kezdve egységesítsék ennek az irányelvnek a végrehajtását a 
vízgyűjtő-terület kezelésének tervezési folyamatát meghatározó 2000/60/EK irányelvvel 
(vízügyi keretirányelv) annak érdekében, hogy az árvízkockázat-kezelésének tervezését 
költséghatékonnyá tegyék, és biztosítsák a vízügyi keretirányelvben foglalt ökológiai 
fenntarthatóság feltételeinek betartását és támogatását;

• a kockázat- és kármegelőzésre irányuló intézkedések előnyben részesítésével biztosítsák 
a fenntartható vízkezelést a területrendezésen és a természetes vízvisszatartó kapacitások 
növelésén keresztül;

• az árvízkockázati térképekre és a kezelési tervekre vonatkozó kétértelmű 
jogszabályhelyek törlésével a jogszabályozás egyértelművé és végrehajthatóvá váljon;

• a piacot az árvízvédelmi intézkedések költségeit, valamint az ebből következő környezeti 
és forrásköltségeket viselő árvízkockázati területeken végzett gazdasági 
tevékenységekkel szerepet vállaljon a fenntartható árvízkockázat-kezelésben, továbbá az 
árterületen élőket felelőssé tegye azért, hogy a képességeikhez mérten minden 
elővigyázatossági intézkedést megtegyenek a károk csökkentése érdekében (pl. az 
árvízkockázatnak megfelelő építkezéssel).

Az előadó tehát az alábbi módosításokat javasolja:

MÓDOSÍTÁSOK

A Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Bizottságot, mint felelős bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) Az árvíz természeti jelenség, amelyet 
nem lehet megakadályozni. Ugyanakkor 
azonban az emberi tevékenységek
hozzájárulnak az árvízesemények
valószínűségének növeléséhez és káros 
hatásai súlyosbításához. 

(2) Az árvíz természeti jelenség, amelyet 
nem lehet teljes mértékben megakadályozni. 
Ugyanakkor az árterületek természetes 
árvízvisszatartó kapacitásának jelentős 
csökkenése, az emberi tevékenységek nem 
megfelelő kezelése (mint az emberi 
települések és gazdasági egységek létesítése 
az árterületeken, az erózió, a föld 
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természetes vízmegtartó képességének 
csökkenése az erdők kivágása és a 
folyóvölgyi mezőgazdasági tevékenységek 
miatt) és a globális felmelegedés hozzájárul 
az árvízesemények valószínűségének 
növeléséhez és káros hatásai
súlyosbításához.

Módosítás: 2
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A hagyományos – főleg az emberek, 
ingatlanok és áruk azonnali védelmére 
épített infrastruktúrára összpontosító –
árvízkockázat-kezelési stratégiák nem 
képesek biztosítani a tőlük elvárt mértékű 
biztonságot.

Módosítás: 3
(3) preambulumbekezdés

(3) Megvalósítható és kívánatos az emberi 
egészségben, a környezetben és 
infrastruktúrában bekövetkező árvízkárok 
kockázatának csökkentése, azonban az 
árvízkárok kockázatának csökkentését célzó 
intézkedéseket az egész vízgyűjtő területen
össze kell hangolni, hogy azok hatékonyak 
lehessenek.

(3) Megvalósítható és kívánatos az emberi 
egészségben, a környezetben és 
infrastruktúrában bekövetkező árvízkárok 
kockázatának csökkentése, azonban az 
árvízkárok kockázatának csökkentését célzó 
intézkedéseket az egész vízgyűjtő területen
össze kell hangolni, hogy azok hatékonyak 
lehessenek, és megnövekedett jelentőséget 
kell tulajdonítani a természettel kapcsolatos 
intézkedéseknek annak érdekében, hogy 
sikerüljön elmozdulni a hagyományos „a 
védelemre építkezni” jellegű rövid távú 
megoldásoktól az ökológiailag fenntartható 
árvízkezelés felé.

Módosítás: 4
(3a) preambulumbekezdés (új)

(3a) A javasolt összevont vízgyűjtőterület 
gazdálkodásnak a) az adott környezet 
„terhelhetőségére”, azaz az ökoszisztéma 
megfelelő és hosszú távú működésére, a 
biodiverzitás fenntartására valamint a 
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lakosság kapcsolódó társadalmi-gazdasági 
előnyére, b) a „vízben érdekelt felek” 
vízgyűjtő területi szintű szükségleteinek és 
elvárásainak közös felmérésére, és c) a 
lehetséges legjobb információkon kell 
alapulnia.

Módosítás: 5
(3b) preambulumbekezdés (új)

(3b) A kockázatkezelésnek és az 
árvízveszély megakadályozását szolgáló 
intézkedéseknek tiszteletben kell tartaniuk a 
szolidaritás alapelvét. Ebből következően az 
árvízkockázat kezelését két vagy több 
szomszédos ország közös folyójának 
vízgyűjtő területén úgy kell megszervezni, 
hogy egyik terület se legyen kitéve a nem 
fenntartható folyógazdálkodás által okozott 
árvízkockázatnak.

Indokolás

A vízvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 
2000/60/EK irányelv és ez az irányelvre irányuló javaslat, mely az előbbivel szorosan össze 
lesz hangolva, magában foglalja a szolidaritás alapelvét, mely a több országot érintő folyók 
teljes vízgyűjtő-területén megkívánja az összehangolt árvízkockázat-kezelést.

Módosítás: 6
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) A fenntartható árvízkockázat-kezelésre 
vonatkozó előírásokat a tagállamoknak és a 
Bizottságnak is figyelembe kell vennie a 
saját politikájuk meghatározásakor és 
végrehajtásakor, beleértve például a 
közlekedéspolitikát, a területrendezést, 
városfejlesztést és iparpolitikát, 
mezőgazdasági politikát, kohéziós politikát, 
energiapolitikát, és kutatáspolitikát.

Indokolás

Jelentős mennyiségű bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a rosszul irányított 
területrendezés, városfejlesztés és iparpolitika nagyban növelheti az árvízkockázati szintet.
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Módosítás: 7
(8) preambulumbekezdés

(8) A Közösség területén különböző típusú 
árvizek fordulnak elő, pl. folyami árvizek, 
hirtelen árhullámok, városi árvizek, csatorna 
árvizek és part menti áradások. Az 
árvízesemények okozta károk is változóak 
lehetnek a Közösség országaiban és 
régióiban. Ennélfogva az árvízkockázat 
kezelésére vonatkozó célkitűzéseknek a 
helyi és regionális körülményeken kell 
alapulniuk.

(8) A Közösség területén különböző típusú 
árvizek fordulnak elő, pl. folyami árvizek, 
hirtelen árhullámok, városi árvizek, csatorna 
árvizek, part menti áradások és erős 
esőzések által okozott árvizek. Az 
árvízesemények okozta károk is változóak 
lehetnek a Közösség országaiban és 
régióiban. Ennélfogva az árvízkockázat 
kezelésére vonatkozó célkitűzéseknek a 
helyi és regionális körülményeken kell 
alapulniuk.

Indokolás

Az erős esőzés által okozott árvizek most kerülnek be a javasolt irányelv szövegezésében 
azonosított különböző árvíztípusok közé.

Módosítás: 8
(13) preambulumbekezdés

(13) Ugyanazon feladat kétszer történő 
elvégzésének megelőzése érdekében a 
tagállamoknak képesnek kell lenniük a 
meglévő árvízkockázati térképek és 
árvízkockázat-kezelési tervek ezen irányelv 
követelményei teljesítésének céljából történő 
használatára.

(13) Ugyanazon feladat kétszer történő 
elvégzésének megelőzése érdekében a 
tagállamoknak képesnek kell lenniük a 
meglévő árvízkockázati térképek és 
árvízkockázat-kezelési tervek ezen irányelv 
követelményei teljesítésének céljából történő 
használatára; ebből a célból a 
szubszidiaritás elvének megfelelően és 
amennyiben azok rendelkezésre állnak, a 
tagállamoknak teljes rugalmasságot kell 
biztosítani, hogy képesek legyenek a 
térképeket és terveket használni, és hogy 
teljesítsék a fenti előírásokat.

Indokolás

A vízvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 
2000/60/EK irányelv szigorú figyelembevételével az árvizek tagállamonként változó 
természete miatt elégséges rugalmasságot kell biztosítani ahhoz, hogy az irányelv 
megbízhatóan hasznos legyen.

Módosítás: 9
(13a) preambulumbekezdés (új)
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(13a) A vígyűjtőterületi árvízkezelésnek az 
egységes felelősség és szolidaritás 
létrehozására kell irányulnia. Ebből a 
célból a tagállamoknak törekedniük kell 
arra, hogy növeljék tudatosságot és 
együttműködést az érdekeltek között, még 
azokon a területeken is, amelyeket nem, 
vagy csak kevésbé fenyeget árvíz, akik ettől 
függetlenül egyébként talajhasználatuk és 
tevékenységeik folytán hatással lehetnek a 
folyó fenti vagy lenti folyása mentén 
bekövetkező árvizekre.

Módosítás: 10
2. cikk (1) bekezdés

(1) „árvíz”: a rendes körülmények között 
vízzel nem borított földterület ideiglenes víz 
alá kerülése.

(1) „árvíz”: a rendes körülmények között 
vízzel nem borított földterület ideiglenes víz 
alá kerülése, mely lehet erős esőzések 
következménye is, amely a lakott és/vagy 
ipari területek elárasztásához vezethet.

Indokolás

Ez a Módosítás lehetővé teszi az „árvíz” koncepciójának szélesebb meghatározását, 
összhangban azzal, hogy az erős esőzések, mint az árvíz egy másik oka is megjelenjen itt.

Módosítás: 11
4. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok – minden vízgyűjtő 
kerületre vagy egy nemzetközi vízgyűjtő 
kerületnek a területükön fekvő szakaszára –
előzetes árvízkockázati értékelést dolgoznak 
ki a (2) bekezdéssel összhangban.

(1) A tagállamok – minden vízgyűjtő 
kerületre vagy egy nemzetközi vízgyűjtő 
kerületnek a területükön fekvő szakaszára –
előzetes árvízkockázati értékelést dolgoznak 
ki a (2) bekezdéssel összhangban. A 
tagállamok által készített már létező 
értékeléseket – amelyek megfelelnek az 
ebben az irányelvben szereplő előírásoknak 
– fel lehet erre a célra használni.

Indokolás

A (költség) hatékonyság érdekében a már létező értékeléseket – amelyek megfelelnek az ebben 
az irányelvben szereplő előírásoknak – fel kell használni a kockázatok előzetes felmérésére.
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Módosítás: 12
4. cikk (2) bekezdés a) pont

a) a folyó vízgyűjtő kerületének térképét, 
amely tartalmazza a vízgyűjtők, 
részvízgyűjtők és – adott esetben – a 
kapcsolódó partvidéki szakaszok határait, 
jelöli a domborzatot és a földterület-
használatot;

a) a folyó vízgyűjtő kerületének térképét, 
amely tartalmazza a vízgyűjtők, 
részvízgyűjtők és a kapcsolódó partvidéki 
területek határait, jelöli a domborzatot és a 
földterület-használatot;

Módosítás: 13
4. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a múltban bekövetkezett árvizek leírását; b) a múltban bekövetkezett és azon árvizek 
leírását amelyek jelentős káros hatásokkal 
járnak az emberi életekre, a gazdasági 
tevékenységekre és a környezetre;

Indokolás

A (költség) hatékonyság érdekében csak a jelentős árvizeket kell leírni.

Módosítás: 14
4. cikk (2) bekezdés e) pont

e) jövőbeli árvizek valószínűségének 
értékelését a hidrológiai adatok, az 
árvíztípusok, valamint az éghajlatváltozás és 
földterület-használati tendenciák 
előrevetített hatása alapján;

e) jövőbeli árvizek valószínűségének 
értékelését a hidrológiai adatok, beleértve 
azokat, amelyeket valamennyi 
vízgyűjtőterületen telemetriai valós idejű 
ellenőrzéssel és amelyeket az árvíz típusára 
alapozva szereztek, valamint az 
éghajlatváltozás és földterület-használati 
tendenciák előrevetített hatása alapján;

Indokolás

A vízmeteorológiai telemetriai (távmérő) hálózat (esőzés mérése, hőmérséklet, páratartalom, 
folyók folyása, stb.) nagyban megkönnyítheti az árvízkockázat értékelését a vízgyűjtő területen 
keresztül, egy korai vészjelző rendszer és egy létfontosságú adatbázis megteremtésével.

Módosítás: 15
4. cikk (2) bekezdés fa) pont (új)

fa) a már meglévő emberi építésű 
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árvízvédelmi infrastruktúra 
hatékonyságának értékelése, beleértve azok 
valós kármegelőzési kapacitását, valamint 
gazdasági és környezetvédelmi 
hatékonyságukat.

Módosítás: 16
4. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok mentesíthetik az ebben 
az irányelvben meghatározott előzetes 
árvízkockázat-értékelés alól azokat a 
vízgyűjtőket, részvízgyűjtőket vagy 
partmenti területeket, amelyek a tagállam 
tapasztalata alapján jelentős árvízkockázati, 
illetve árvíz térképet és kezelési térképet 
igénylő vízgyűjtőnek, részvízgyűjtőnek vagy 
partmenti területnek minősülnek;

Módosítás: 17
5. cikk (1) bekezdés a) pont

a) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy nem rendelkeznek 
potenciálisan jelentős árvízkockázattal, 
illetve ezek megtörténte területükön 
ésszerűen valószínűtlennek feltételezhető, 
vagy hogy potenciális következményei az 
emberi egészségre, környezetre vagy 
gazdasági tevékenységre elfogadhatóan 
alacsonynak tekinthetőek; 

a) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy nem rendelkeznek 
potenciálisan jelentős árvízkockázattal, vagy 
hogy potenciális következményei az emberi 
egészségre, környezetre vagy gazdasági 
tevékenységre elfogadhatóan alacsonynak 
tekinthetőek; 

Módosítás: 18
5. cikk (2) bekezdés

(2) A nemzetközi vízgyűjtők, részvízgyűjtők 
vagy egy nemzetközi vízgyűjtő kerületbe 
tartozó partvidéki szakaszok (1) bekezdés 
szerinti felosztását az érintett tagállamok 
között kell összehangolni.

(2) A nemzetközi vízgyűjtők, részvízgyűjtők 
vagy egy nemzetközi vízgyűjtő kerületbe 
tartozó partvidéki szakaszok (1) bekezdés 
szerinti felosztását az érintett tagállamok 
között kell összehangolni. Az érintett 
tagállamok ennek a cikknek az értelmében 
biztosítják a megosztott vízgyűjtőterületeken 
belüli lényeges adatátvitelt.
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Indokolás

Ez a módosítás a 2. bekezdésben említett együttműködést hivatott megkönnyíteni.

Módosítás: 19
7. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok a vízgyűjtő kerület szintjén 
árvíztérképeket és indikatív 
árvízkártérképeket (a továbbiakban: 
árvízkockázati térképek) készítenek az 5. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz.

(1) A tagállamok a vízgyűjtő kerület szintjén 
árvíztérképeket és indikatív 
árvízkártérképeket (a továbbiakban: 
árvízkockázati térképek) készítenek az 5. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz. A tagállamok által korábban 
készített térképeket fel lehet használni erre 
a célra, amennyiben azok megfelelnek az 
ebben az irányelvben meghatározott 
előírásoknak.

Indokolás

A (költség) hatékonyság érdekében a létező térképeket kell használni, amennyiben azok 
megfelelnek az ebben az irányelvben meghatározott előírásoknak.

Módosítás: 20
7. cikk (2) bekezdés első albekezdés c) pontja és a második albekezdés

c) alacsony valószínűségű árvizek 
(szélsőséges események).

c) alacsony valószínűségű árvizek 
(szélsőséges események) nagyméretű 
közösségek és fejlett területek esetén;

Minden egyes, az első albekezdésben 
említett forgatókönyv esetében a következő 
elemeknek kell szerepelnie:

Minden egyes, az első albekezdésben 
említett forgatókönyv esetében a következő 
elemeknek kell szerepelnie:

a) tervezett vízmélységek; a) tervezett vízmélységek nagy méretű 
közösségek és fejlett területek esetén;

b) áramlási sebesség – adott esetben; b) áramlási sebesség – adott esetben nagy 
méretű közösségek és fejlett területek 
esetén;

c) területek, amelyek a parteróziónak és 
hordaléklerakódásnak kitettek lehetnek.

c) területek, amelyek a parteróziónak és 
hordaléklerakódásnak kitettek lehetnek.

Indokolás

A javasolt bizottsági tervezet a folyók valamennyi szakaszára nézve előírja a tervezett 
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vízmélységek és az áramlási sebesség meghatározását. Ez csak abban az esetben lehetséges, 
ha van egy digitális térképészeti modell vagy egy kétdimenziós matematikai modell. 
Mindazonáltal ezeknek az intézkedéseknek bizonyos esetekben nincs jelentősége, például a 
természetes elárasztásra használt területeken. Ezek az eszközök természetesen sokba fognak 
kerülni ahol azok még nem léteznek, de legalább nincs rájuk szükség a folyók teljes 
szakaszára nézve.

Módosítás: 21
7. cikk (2) bekezdés ca) pont (új)

ca) természetes árterületi tárolásra alkalmas 
területek, illetve olyan területek, amelyek 
azonnal vagy a jövőben a káros hatások 
enyhítésére és késleltetésre (retenciós 
puffer) szolgálhatnak.

Módosítás: 22
7. cikk (3) bekezdés első a) albekezdés (új)

Az árvízkockázati térképek a talajhasználat 
és a valószínű károk általi sebezhetőség 
szempontjából övezetekre oszthatja fel a 
területeket.

Indokolás

Az árvízkockázati térképeknek a talajhasználat (erdők, tanyák, városi és ipari övezetek, stb.) 
és a valószínű károk általi sebezhetőség szempontjából övezetekre való felosztása, és az 
övezeteknek az árvízkockázati térképeken való parcellázása rendkívül hasznos az 
árvízkockázat-kezelési eljárások szempontjából. Lásd 4. módosítás.

Módosítás 23
9. cikk (1) bekezdés 

(1) A tagállamoknak a vízgyűjtő kerület 
szintjén árvízkockázat-kezelési terveket kell 
készíteniük és végrehajtaniuk az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz.

(1) A tagállamoknak a vízgyűjtő kerület 
szintjén árvízkockázat-kezelési terveket kell 
készíteniük és végrehajtaniuk az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja, valamint a 
79/409/EGK irányelv és a 92/43/EGK 
irányelv szerint meghatározott 
vízgyűjtőkhöz, részvízgyűjtőkhöz és 
partvidéki szakaszokhoz.
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Módosítás: 24
9. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamoknak az adott vízgyűjtőkre, 
részvízgyűjtőkre és partvidéki szakaszokra 
jellemző megfelelő védelmi szinteket kell 
létrehozniuk, az árvizek, valamint az emberi 
egészségre, a környezetre és a gazdasági 
tevékenységre vonatkozó potenciális 
következmények valószínűségének 
csökkentésére helyezett hangsúllyal, 
valamint a vonatkozó szempontok 
figyelembevételével: vízgazdálkodás, 
talajgazdálkodás, területrendezés, 
földterület-használat és természetvédelem.

(2) A tagállamoknak az adott vízgyűjtőkre, 
részvízgyűjtőkre és partvidéki szakaszokra 
jellemző megfelelő árvízkockázat-kezelési 
szinteket kell létrehozniuk, az árvizek, 
valamint az emberi egészségre, a 
környezetre és a gazdasági tevékenységre 
vonatkozó potenciális következmények 
valószínűségének csökkentésére helyezett 
hangsúllyal, valamint a vonatkozó 
szempontok figyelembevételével: 
vízgazdálkodás, talajgazdálkodás, 
területrendezés, földterület-használat, az 
adott területnek a valószínű károk általi 
sebezhetősége és természetvédelem.

Indokolás

A „védelem” meghatározás túl szűk, az árvízkockázat-kezelés azonban magában foglalja a 
megelőzést, védelmet és a 9. cikk (3) bekezdésében meghatározott árvizekre való felkészülést.

Módosítás: 25
9. cikk (3) bekezdés első albekezdés

(3) Az árvízkockázat-kezelési tervek 
magukban foglalják azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a (2) 
bekezdéssel összhangban megállapított 
védelmi szintek elérése. 

(3) Az árvízkockázat-kezelési tervek 
magukban foglalják azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a (2) 
bekezdéssel összhangban megállapított 
árvízkockázat-kezelési célkitűzések elérése.

Indokolás

Ez az irányelv különbséget kell tegyen a Bizottság (együttműködési keretek meghatározása) és 
a tagállamok (a célkitűzések teljesítése a helyi körülményeknek megfelelő konkrét 
intézkedések bevezetésével) feladatai között.

Módosítás: 26
9. cikk (3) bekezdés második a) albekezdés (új)

Az árvízkockázat-kezelési tervek 
végrehajtását az érintett egységek 
képzésének és felkészültségének szintjét 
mérő gyakorlatokkal kell ellenőrizni, és 
szükség esetén módosítani kell a 
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árvízkezelési terveket.

Indokolás

Az árvízkezelés hatékonyságának biztosításához szükséges olyan gyakorlatok elvégzése, 
amelyek ellenőrzik az érintett egységek képzésének és felkészültségének szintjét annak 
érdekében, hogy a szükséges javításokat el lehessen végezni.

Módosítás: 27
9. cikk (3) bekezdés második b) albekezdés (új)

Az árvízkockázat-kezelési terveknek
különös figyelmet kell szentelniük a 
kockázatkezelésnek a városi területeken és 
a kapcsolódó ipari övezetekben, mivel a 
gazdasági károk ezeken a területeken 
lehetnek a legnagyobbak.

Indokolás

A városi területek és a kapcsolódó ipari zónák elsőbbséget kell élvezzenek az árvízkockázat-
kezelési tervekben mivel az ezeken a területeken bekövetkezett károk általában nagyobbak és 
potenciálisan több egyént érintenek mint a vidéki területeken.

Módosítás: 28
9. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) A tervek hatékony elkészítése és 
végrehajtása érdekében biztosítani kell a 
polgári védelem és a regionális vízi 
hatóságok közötti folyamatos kapcsolatot és 
együttműködést.

Indokolás

A polgári védelem és a regionális vízi hatóságok közötti együttműködés szükséges a 
megbízható kezelési tervek elkészítéséhez és végrehajtásához elengedhetetlen információk 
biztosításához.

Módosítás: 29
12. cikk (1) bekezdés 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a teljes 
egészében a területükön fekvő vízgyűjtő 
kerületekre vonatkozóan egyetlen, egységes 

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a teljes 
egészében a területükön fekvő vízgyűjtő 
kerületekre vonatkozóan – valamennyi 
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árvízkockázat-kezelési terv készüljön. illetékes hatóság részvételével és figyelembe 
véve a regionális árvízkockázat-kezelési 
tervezést – egyetlen, egységes 
árvízkockázat-kezelési terv készüljön. 

Módosítás: 30
12. cikk (2) bekezdés

(2) Abban az esetben, ha egy nemzetközi 
vízgyűjtő kerület teljesen a Közösség 
területén belül helyezkedik el, a tagállamok 
biztosítják a koordinációt azzal a céllal, 
hogy egyetlen, egységes nemzetközi 
árvízkockázat-kezelési terv készüljön. 

(2) Abban az esetben, ha egy nemzetközi 
vízgyűjtő kerület teljesen a Közösség 
területén belül helyezkedik el, a tagállamok 
biztosítják a koordinációt, – például a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti 
információcsere hálózatának létrehozása,
azzal a céllal, hogy egyetlen, egységes 
nemzetközi árvízkockázat-kezelési terv 
készüljön. A csatlakozó és tagjelölt 
országokat erőteljesen bátorítani kell, hogy 
aktívan működjenek együtt az ilyen 
koordinációs tevékenységekben.

Ha nem készül ilyen terv, akkor a 
tagállamok olyan árvízkockázat-kezelési 
terveket készítenek, amelyek a nemzetközi 
vízgyűjtő kerületnek legalább a területükre 
eső részeit lefedik.

Ha az ilyen terv elkészítése késik, akkor a 
tagállamok olyan árvízkockázat-kezelési 
terveket készítenek, amelyek a nemzetközi 
vízgyűjtő kerületnek legalább a területükre 
eső részeit lefedik.

Indokolás

A közös illetőségű, hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok közötti információcsere-
hálózat létrehozása a nemzetközi vízgyűjtő területek tekintetében az egyik legfontosabb lépés 
az árvízkockázat-kezelés összehangolása és a nagyobb kölcsönös bizalomra alapozott 
kapcsolatok érdekében.

A teljes együttműködés érdekében szükséges a leendő tagállamokkal való egyeztetések során 
terveket készíteni azért, hogy azok a lehető leggyorsabban meg tudjanak felelni az EU 
politikáknak és a létező közösségi vívmányoknak. A bekezdés második részének módosítására 
azért volt szükség, mert az első rész szövegezése nyitva hagyja annak a lehetőségét, hogy az 
ott említett intézkedéseket ne hajtsák végre, amely működésképtelenné tenné a rendelkezést.

Módosítás: 31
12. cikk (3) bekezdés

(3) A Közösség területén túlnyúló olyan 
nemzetközi vízgyűjtő kerület esetében, ahol 
nem készült bármely érintett harmadik 
országot magában foglaló, egyetlen 

(3) A Közösség területén túlnyúló olyan 
nemzetközi vízgyűjtő kerület esetében, ahol 
nem készült bármely érintett harmadik 
országot magában foglaló, egyetlen 
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egységes nemzetközi árvízkockázat-kezelési 
terv, a tagállamok olyan árvízkockázat-
kezelési terveket készítenek, amelyek a 
nemzetközi vízgyűjtő kerületnek legalább az 
érintett tagállamok területére jutó részeit 
lefedik.

egységes nemzetközi árvízkockázat-kezelési 
terv, a tagállamok olyan árvízkockázat-
kezelési terveket készítenek, amelyek a 
nemzetközi vízgyűjtő kerületnek legalább az 
érintett tagállamok területére jutó részeit 
lefedik, és hálózatokat hoznak létre a 
hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti 
információcsere érdekében.

Indokolás

A közös illetőségű hatáskörrel rendelkező tagállami hatóságok közötti információcsere-
hálózat létrehozása a nemzetközi vízgyűjtő területek tekintetében az egyik legfontosabb lépés 
az árvízkockázat-kezelés összehangolása és a nagyobb kölcsönös bizalomra alapozott 
kapcsolatok érdekében.

Módosítás: 32
13. cikk (1) bekezdés 

(1) Ezen irányelv 8. cikkében említett első 
árvízkockázati térképek fejlesztését és 
későbbi felülvizsgálataikat a 2000/60/EK 
irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott felülvizsgálatokkal szorosan 
összehangolva és – amennyiben indokoltnak 
ítélik – azokba integrálva kell végrehajtani.

(1) A releváns információknak a 
2000/60/EK irányelvben meghatározott 
módon való bemutatása érdekében végre 
kell hajtani az ezen irányelv 8. cikkében 
említett első árvízkockázati térképek 
fejlesztését és későbbi felülvizsgálataikat, és 
amennyiben indokolt, azokat a 2000/60/EK 
irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében 
meghatározott felülvizsgálatokba lehet
integrálni.

Módosítás: 33
14. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok biztosítják az összes 
érdekelt fél aktív részvételét a IV. fejezetben 
említett árvízkockázat-kezelési tervek 
elkészítésében, felülvizsgálatában és 
korszerűsítésében.

(2) A tagállamok biztosítják az összes 
érdekelt fél, különösen a helyi és regionális 
hatóságok aktív részvételét a IV. fejezetben 
említett árvízkockázat-kezelési tervek 
elkészítésében, felülvizsgálatában és 
korszerűsítésében.

Kérésre hozzáférést kell biztosítani a 
háttérdokumentumokhoz, és az 
árvízkockázati térképek illetve 
árvízkockázat-kezelési tervek fejlesztéséhez 
használt információhoz.
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Indokolás

A helyi és regionális hatóságok az EU egész területén egyre inkább tudatában vannak az 
árvizek problémájának és hangsúlyozzák a nemzetinél alacsonyabb szintű szereplők 
pótolhatatlan szerepét az árvizek megelőzése, a katasztrófakezelés és az árvizek egyénekre 
irányuló hatásainak csökkentése tekintetében. Az árvízkockázat-kezelési folyamatokba és 
értékelésbe való aktív és kifejezett bevonásuk létfontosságú.

Módosítás: 34
15. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok rendszeres 
tájékoztatással és képzéssel segítik a 7. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott lakosokat 
annak érdekében, hogy képesek legyenek
megtenni a megfelelő árvízmegelőző 
óvintézkedéseket és elvégezni az árvíz utáni 
teendőket.

Módosítás: 35
Melléklet, A. szakasz 3. pont

3. a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban 
létrehozott, megfelelő védelmi szint leírása;

3. a 9. cikk (2) bekezdésével összhangban 
létrehozott, megfelelő kockázat-megelőzési 
és védelmi szint leírása;

Módosítás: 36
Melléklet, A. szakasz 4. pont

4. a megfelelő védelmi szintek eléréséhez 
szükséges intézkedések leírása, beleértve a 
9. cikkel összhangban tett intézkedéseket, 
valamint az egyéb közösségi jogi aktusok 
szerint tett árvízhez kapcsolódó 
intézkedések;

4. a megfelelő védelmi szintek eléréséhez 
szükséges intézkedések, szabványok és nem 
szabványszerű módszerek leírása, beleértve 
a 9. cikkel összhangban tett intézkedéseket, 
valamint az egyéb közösségi jogi aktusok 
szerint tett árvízhez kapcsolódó 
intézkedések;

Indokolás

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jelentései szerint az árvízkockázat-kezelési tervek 
szabványszerű árvízvédelmi technikákat (árvíztároló gátak, újraerdősítés, menekülési 
lehetőségek tűz esetén, mesterséges elterelő csatornák, vízlevezetők, töltések, stb.) és nem 
szabványszerű módszereket tartalmaznak (erőmű-igazgatás, módosított talajhasználat, 
infrastrukturális és strukturális biztonsági előírások, korai figyelmeztetőrendszer, stb.).
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Módosítás: 37
Melléklet, A. szakasz, 4a. pont (új)

4a. a 2000/60/EK irányelvben szereplő „a 
romlás elkerülésével” és/vagy a „jó 
ökológiai potenciál, a felszíni víz jó kémiai 
és jó mennyiségi állapottal” kapcsolatos 
célkitűzéseknek megfelelő kármegelőzést 
elősegítő intézkedések előnyben részesítése, 
mint például: 
- vizes élőhelyek és árterületek védelme,
- a leromlott vizes élőhelyek és árterületek 
helyreállítása (ideértve a folyókanyarokat 
is), különös tekintettel azokra, amelyek a 
folyókat az árterületeikkel kötik össze,
- az elavult emberi-építésű árvízvédelmi 
infrastruktúrák eltávolítása a folyóktól,
- a további árterületi építkezések 
(infrastruktúra, lakóhelyek, stb.) 
megakadályozása,
- a meglévő épületek fejlesztésére irányuló 
lépések előmozdítása (például cölöpalapok 
alkalmazásával),
- a vízgyűjtő területeken a fenntartható 
földhasználati gyakorlatok, például az 
újraerdősítés támogatása a természetes 
árvisszatartás és a talajvíz-feltöltés javítása 
érdekében,
- az árterületeken végzett állandó 
eredménnyel járó tevékenységek, például 
építkezések vagy iparfejlesztési tevékenység
előzetes engedélyezéshez vagy bejegyzéshez 
kötése;

Módosítás: 38
Melléklet, A. szakasz 4b. pont (új)

4b. az összes illetékes hatóság bevonásának 
leírása;
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Módosítás: 39
Melléklet, B. szakasz 1. pont

1. az árvízkockázat-kezelési terv előző 
változatának közzététele óta tett minden 
változtatás vagy korszerűsítés, beleértve a 
II., III. és IV. fejezet szerint végrehajtott 
felülvizsgálatok összefoglalását;

1. az árvízkockázat-kezelési terv előző 
változatának közzététele óta tett minden 
változtatás vagy korszerűsítés, beleértve az 
érintett egységek felkészültségének 
kipróbálását követő módosításokat és a II., 
III. és IV. fejezet szerint végrehajtott 
felülvizsgálatok összefoglalását;

Indokolás

Amennyiben a teszteléseket (beleértve az érintett egységek felkészültségét mérő 
gyakorlatozásokat) követően szükségesnek ítélik, módosítani kell az árvízkockázati terveket.

Módosítás: 40
Melléklet, B. szakasz 2. pont

2. a védelmi szint megvalósítása felé tett 
haladás értékelése;

2. a kockázat-megelőzési és a védelmi szint 
megvalósítása felé tett haladás értékelése;
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