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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 36
Betragtning 1

(1) Oversvømmelser kan forårsage dødsfald, 
evakueringer, alvorlige farer for den 
økonomiske udvikling og underminering af 
Fællesskabets økonomiske aktiviteter.

(1) Oversvømmelser er naturkatastrofer, 
som kan forårsage dødsfald, evakueringer, 
skade på økosystemer, alvorlige farer for 
den økonomiske udvikling og underminering 
af Fællesskabets økonomiske aktiviteter.

Or. pl

Begrundelse

I EU-dokumentet om oprettelse af et instrument for beredskab og hurtig indsats i 
katastrofesituationer (KOM(2005)0113 - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006)) 
blev oversvømmelser kategoriseret som naturkatastrofer, der forårsager skader på miljøet 
(økosystemerne) samt på økonomien.
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Ændringsforslag af Richard Seeber, Vittorio Prodi og Edite Estrela

Ændringsforslag 37
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. 
Menneskelige aktiviteter medvirker 
imidlertid til at øge risikoen for 
oversvømmelser og til at forværre deres 
skadevirkninger.

Or. en

Begrundelse

I modsætning til Kommissionens erklæring er det muligt at forhindre oversvømmelser til en 
vis grad gennem iværksættelse af visse foranstaltninger.

Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 38
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. 
Menneskelige aktiviteter medvirker 
imidlertid til at øge risikoen for 
oversvømmelser og til at forværre deres 
skadevirkninger.

Or. en

Begrundelse

I modsætning til Kommissionens erklæring er det muligt at forhindre oversvømmelser til en 
vis grad gennem iværksættelse af visse foranstaltninger.

Ændringsforslag af Albert Jan Maat

Ændringsforslag 39
Betragtning 2

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

som ikke altid kan forhindres. Menneskelige 
aktiviteter medvirker imidlertid til at øge 
risikoen for oversvømmelser og til at 
forværre deres skadevirkninger.

Or. en

Begrundelse

Selv om hovedparten af oversvømmelser er uundgåelige, bør det bemærkes, at 
forebyggelsespolitikker kan være effektive med hensyn til begrænsning af oversvømmelser. 

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 40
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. Menneskelige 
aktiviteter, navnlig overregulering af 
vandløb og skovrydning, medvirker 
imidlertid til at øge risikoen for 
oversvømmelser og til at forværre deres 
skadevirkninger.

Or. pl

Begrundelse

Overregulering (unødvendig og overdreven regulering og kanalisering) af vandløb øger 
tidevandsbølgernes strømningshastighed, hvilket er årsagen til, at der i Rhindalen gøres en 
stor indsats for at genskabe vandløbets oprindelige forløb med henblik på at minimere 
omfanget og virkningen af fremtidige oversvømmelser.
Søer, moser og sumpområder er naturreservoirer, der yder beskyttelse mod oversvømmelse. 
Overdreven skovrydning i Europa, der har haft til formål at tilgodese landbruget, industrien, 
boligområder og transportnet, har medført en stigning i antallet og intensiteten af 
oversvømmelser og som følge heraf de skader, som disse forårsager.

Ændringsforslag af Jillian Evans for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 41
Betragtning 2



(Ekstern oversættelse)

PE 371.879v02-00 4/116 AM\610916DA.doc

DA

(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. Den voldsomme 
reduktion af vandløbsoplandenes naturlige
overløb, dårlig forvaltning i forbindelse 
med menneskelige aktiviteter (såsom øgede 
bolig- og bebyggelsesmiljøer og 
økonomiske aktiver på flodsletter) samt den 
globale opvarmning medvirker imidlertid til 
at øge risikoen for oversvømmelser og til at 
forværre deres skadevirkninger.

Or. en

Ændringsforslag af Jillian Evans for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 42
Betragtning 2 a (ny)

(2a) De traditionelle risikostyringsstrategier 
vedrørende oversvømmelser - der 
hovedsagelig er baseret på anlæggelse af 
infrastrukturer til omgående beskyttelse af 
mennesker, fast ejendom og varer - har 
ikke formået at yde den sikkerhed, som var 
formålet med anvendelsen af strategierne.

Or. en

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 43
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Foranstaltninger til risikostyring 
vedrørende oversvømmelser, herunder især
de foranstaltninger, der er baseret på 
anlæggelse af infrastrukturer, bør 
underkastes en solid og gennemsigtig 
økonomisk og miljømæssig vurdering for at 
sikre deres bæredygtighed på lang sigt til 
gavn for borgerne og erhvervslivet med 
udgangspunkt i princippet om 
omkostningsdækning, herunder dækning 
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af miljø- og ressourceomkostninger.

Or. en

Begrundelse

Den øgede risiko for oversvømmelser som følge af menneskelige aktiviteter og 
klimaændringer skal gribes an ved hjælp af en solid økonomisk tilgang. Foranstaltninger til 
risikostyring vedrørende oversvømmelser er et væsentligt redskab for borgerne og 
erhvervslivet, og udgifterne hertil skal dækkes for at skabe langsigtede samfundsmæssige 
fordele. I oversvømmelsesområder skal udviklingen af nye menneskelige aktiviteter dække 
omkostningerne til disse foranstaltninger samt til de følgende miljø- og 
ressourceomkostninger, der er forbundet med aktiviteternes virkninger opstrøms og 
nedenstrøms. Dette kan ligeledes medføre, at borgere og virksomheder i områder med 
oversvømmelsesrisiko så vidt muligt træffer forebyggende foranstaltninger for at begrænse 
skaderne. Omkostningsdækningens omfang og omkostningsfordelingen skal afgøres på 
nationalt plan, men skal være gennemsigtig.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 44
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 og
menneskers liv, 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.

Or. pl

Begrundelse

Oversvømmelser udgør frem for alt en risiko for menneskers liv samt for mennesker generelt. 
Som anført i den forklarende note til dette forslag (s. 1 – Begrundelse og formål) døde 700 
mennesker i perioden 1998-2004 i forbindelse med oversvømmelser i Europa.

Ændringsforslag af Jillian Evans for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 45
Betragtning 3
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(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, miljø og 
infrastrukturer i tilknytning til 
oversvømmelser. Foranstaltningerne til at 
reducere risikoen for oversvømmelsesskader 
skal imidlertid koordineres i 
vandløbsoplandene, hvis de skal være 
effektive, og naturrelaterede 
foranstaltninger skal tillægges større 
betydning for at fremme et skift fra det 
traditionelle kortsigtede paradigme med 
hovedvægten på at bygge anlæg for at yde 
beskyttelse til miljøvenlig og bæredygtig 
styring af oversvømmelser.

Or. en

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten og Jules Maaten

Ændringsforslag 46
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Medlemsstaterne tilskyndes til at 
træffe foranstaltninger, der medvirker til 
risikostyring af oversvømmelser i områder 
opstrøms og nedenstrøms inden for eller 
uden for deres eget område.

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til vandløbsoplande kan det være mere rationelt at træffe forebyggende 
foranstaltninger i områder opstrøms - også når dette område opstrøms ligger inden for en 
anden medlemsstats område. Direktivets solidaritetsprincip kan styrkes gennem en kraftigere 
stimulering af det grænseoverskridende samarbejde om at reducere oversvømmelsesrisici på 
tværs af grænserne.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 47
Betragtning 3 a (ny)
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(3a) Medlemsstaterne tilskyndes til at 
træffe foranstaltninger til gavn for 
risikostyringen for oversvømmelser i 
områder opstrøms og nedenstrøms, idet 
vandløbets naturlige forløb så vidt muligt 
skal bevares. Hvis dette ikke er muligt, bør 
medlemsstaterne sørge for at finde 
kompensationsområder inden for deres eget 
område eller at finde sådanne områder i 
samarbejde med andre medlemsstater. 

Or. nl

Ændringsforslag af Jillian Evans for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 48
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Den foreslåede integrerede 
vandområdeforvaltning skal tage 
udgangspunkt i det pågældende miljøs 
"bæreevne", dvs. økosystemernes regulære 
og langsigtede funktion og bevarelsen af 
den biologiske mangfoldighed, samt de 
dermed forbundne socioøkonomiske 
fordele for mennesker, en fælles vurdering 
af de behov og forventninger, som de 
relevante aktører inden for vandområdet 
langs vandløbene har, og de bedst mulige 
oplysninger. 

Or. en

Ændringsforslag af Albert Jan Maat

Ændringsforslag 49
Betragtning 4

(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger11 kræver, at
der udarbejdes vandområdeplaner for hvert 

udgår
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vandløbsopland 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 
en af det pågældende direktivs væsentligste 
målsætninger, og det tager heller ikke den 
fremtidige risiko forårsaget af 
klimaændringer i betragtning.

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2000/60/EF sigter mod kvalitetsforvaltning af vand og er således ikke til altid direkte 
forbundet med de mere kvantitetsrelaterede vandforvaltningsspørgsmål, som berøres i dette 
direktiv. Oversvømmelser kan eksempelvis ligeledes forårsages af eksterne faktorer, der ikke 
vedrører direktiv 2000/60/EF. Henvisningen til 2000/60/EF er derfor ikke relevant.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 50
Betragtning 4

(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger11 kræver, at 
der udarbejdes vandområdeplaner for hvert 
vandløbsopland 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 
en af det pågældende direktivs væsentligste 
målsætninger, og det tager heller ikke den 
fremtidige risiko forårsaget af 
klimaændringer i betragtning.

(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger11 kræver, at 
der udarbejdes vandområdeplaner for hvert 
vandløbsopland 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 
en af det pågældende direktivs væsentligste 
målsætninger. Denne risiko, der vil blive 
hyppigere i fremtiden som følge af 
klimaændringerne, tages ikke i betragtning.

Or. de

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere, at forholdsreglerne vedrørende 
oversvømmelsesrisici skal intensiveres for at forebygge de øgede risici, som 
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klimaændringerne medfører. Det er imidlertid ikke nødvendigt at udarbejde en detaljeret 
klimaændringsprognose for hver enkelt forholdsregel, da dette ville indebære væsentlige og 
generelt uberettigede omkostninger og ville forsinke udarbejdelsen af planer i de tilfælde, 
hvor der ikke foreligger pålidelige oplysninger. 

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 51
Betragtning 7

(7) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
2012/2002 af 11. november 2002 om 
oprettelse af Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond14 er det muligt at yde hurtig 
økonomisk bistand i katastrofetilfælde for at 
hjælpe de berørte personer, regioner og 
lande med at genoprette så normale 
levebetingelser som muligt, men det er kun 
muligt at yde katastrofehjælp og ikke hjælp 
til de faser, der går forud for en 
katastrofesituation.

(7) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
2012/2002 af 11. november 2002 om 
oprettelse af Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond14 er det muligt at yde hurtig 
økonomisk bistand i katastrofetilfælde for at 
hjælpe de berørte personer, regioner og 
lande med at genoprette så normale 
levebetingelser som muligt, men det er kun 
muligt at yde katastrofehjælp og ikke hjælp 
til de faser, der går forud for en 
katastrofesituation. I sådanne tilfælde må 
man også overveje foranstaltninger, der
omfatter undervisning, oplysning og 
forebyggelse, og som finansieres af 
strukturfondene (Den Europæiske 
Socialfond og Den Europæiske 
Regionalfond), politikken for udvikling af 
landdistrikterne og de enkelte programmer, 
som f.eks. Interreg-programmet.

Or. el

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 52
Betragtning 7

(7) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
2012/2002 af 11. november 2002 om 
oprettelse af Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond14 er det muligt at yde hurtig 
økonomisk bistand i katastrofetilfælde for at 
hjælpe de berørte personer, regioner og 
lande med at genoprette så normale 

(7) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
2012/2002 af 11. november 2002 om 
oprettelse af Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond14 er det muligt at yde hurtig 
økonomisk bistand i katastrofetilfælde for at 
hjælpe de berørte økosystemer, personer, 
regioner og lande med at genoprette så 
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levebetingelser som muligt, men det er kun 
muligt at yde katastrofehjælp og ikke hjælp 
til de faser, der går forud for en 
katastrofesituation.

normale levebetingelser som muligt, men det 
er kun muligt at yde katastrofehjælp og ikke 
hjælp til de faser, der går forud for en 
katastrofesituation.

Or. pl

Begrundelse

Økosystemer i floddale og kystområder har særlige habitategenskaber og danner 
biodiversitetskomplekser, hvoraf nogle er unikke på europæisk plan eller verdensplan (f.eks. 
Donau- og Rhindeltaerne og kysterne på Island, Rügen og Bornholm). Oversvømmelser kan 
forårsage uoprettelig skade på beskyttede fuglearters udrugningshabitater og derigennem 
reducere Europas biologiske mangfoldighed. Den Europæiske Unions Solidaritetsfond 
((KOM(2005)108 - 2005/033(COD) – SEK (2005)447) bør derfor omfatte konkrete 
økosystemer, som er blevet beskadiget af naturkatastrofer, herunder oversvømmelser.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 53
Betragtning 7

(7) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
2012/2002 af 11. november 2002 om 
oprettelse af Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond14 er det muligt at yde hurtig 
økonomisk bistand i katastrofetilfælde for at 
hjælpe de berørte personer, regioner og 
lande med at genoprette så normale 
levebetingelser som muligt, men det er kun 
muligt at yde katastrofehjælp og ikke hjælp 
til de faser, der går forud for en 
katastrofesituation.

(7) I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 
2012/2002 af 11. november 2002 om 
oprettelse af Den Europæiske Unions 
Solidaritetsfond14 er det muligt at yde hurtig 
økonomisk bistand i katastrofetilfælde for at 
hjælpe de berørte personer, regioner og 
lande med at genoprette så normale 
levebetingelser som muligt. Fondens formål 
er ligeledes at yde støtte til omgående 
sikring af forebyggende infrastrukturer og 
omgående rensning af katastroferamte 
områder, herunder naturområder, men det 
er kun muligt at yde katastrofehjælp og ikke 
hjælp til de faser, der går forud for en 
katastrofesituation.

Or. en

Begrundelse

Fondens formål består ikke udelukkende i at hjælpe de berørte personer, regioner og lande 
med at genoprette så normale levebetingelser som muligt, men omfatter ligeledes 
forebyggelse af yderligere konsekvenser af naturkatastrofer, som f.eks. miljøforurening og 
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drikkevandsforurening og -infektion.

Ændringsforslag af Evangelia Tzampazi

Ændringsforslag 54
Betragtning 7 a (ny)

(7a) De fleste vandløbsoplande i Europa 
breder sig over flere medlemsstater, og ud 
over koordinering på fællesskabsplan 
forudsætter effektiv forebyggelse af og 
indgreb mod oversvømmelser ligeledes 
tværnationalt samarbejde samt oprettelse, 
finansiering og overvågning af 
tværnationale programmer.

Or. el

Ændringsforslag af Jillian Evans for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 55
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Bæredygtige krav til styring af 
oversvømmelsesrisikoen skal indarbejdes 
ved fastlæggelsen og gennemførelsen af 
alle øvrige relevante politikker i 
medlemsstaterne og på fællesskabsplan, 
som f.eks. vandtransportpolitikken, 
landbrugspolitikken, 
samhørighedspolitikken, energipolitikken 
og forskningspolitikken.

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 56
Betragtning 8

(8) Oversvømmelser af forskellig art opstår 
overalt i Fællesskabet, f.eks. floder, der går 

(8) Styrtfloder af forskellig art opstår overalt 
i Fællesskabet, f.eks. i form af floder, der 
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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.

går over deres bredder (forårsaget af tøsne, 
isspærring, spærring på grund af snesjap, 
pludselige regnskyl, kraftig, vedvarende 
regn), oversvømmelser i kystområder i 
forbindelse med stormbølger og 
oversvømmelser i byer som følge af dårligt 
fungerende kloaksystemer samt disse 
systemers manglende kapacitet til 
håndtering af regnskyl og tøsne. 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.

Or. pl

Begrundelse

I forslaget anføres styrtfloder side om side med floder, der går over deres bredder, 
oversvømmelser i kystområder og oversvømmelser i byer, hvilket kunne indikere, at 
styrtfloder ikke forekommer i floddale, kystområder og byer, og dette er ikke tilfældet. Denne 
klassificering af oversvømmelser på grundlag af forskellige kriterier (dels deres intensitet og 
dels deres placering) indebærer, at den ene type oversvømmelse udelukker den anden. 
En klassificering af oversvømmelsestyperne på baggrund af ensartede kriterier, dvs. det 
oversvømmede område og den direkte årsag til oversvømmelsen, præciserer direktivets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 57
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Flodernes og vandløbenes lejer og 
overløbsområder i Middelhavslandene 
opfører sig meget anderledes end i andre 
områder af Fællesskabet og skal således 
behandles særskilt i dette direktiv.

Or. es

Begrundelse

I direktivets forklarende note og formål henvises der til vandløb i Nord- og Centraleuropa, 
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men der bør ligeledes tages højde for de alvorlige oversvømmelser, som forekommer i 
vandløbsoplande i Middelhavsområdet, der, selv om de hovedsagelig består af 
usammenhængende flodlejer, rammes af såvel styrtfloder som oversvømmelser.

Ændringsforslag af Jillian Evans for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 58
Betragtning 9

(9) Oversvømmelsesrisikoen i visse områder 
af Fællesskabet kan anses for ringe i f.eks. 
tyndtbefolkede eller ubefolkede områder 
eller i områder med begrænsede økonomiske 
aktiver eller økologiske værdier. Der bør 
derfor foretages en foreløbig vurdering af 
risikoen for oversvømmelser i hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og tilknyttede 
kystområder i vandområdedistrikterne for at 
bestemme oversvømmelsesrisikoen i hvert 
enkelt tilfælde, og for at afgøre om der er 
behov for yderligere foranstaltninger.

(9) Oversvømmelsesrisikoen i visse områder 
af Fællesskabet kan måske anses for ringe i 
f.eks. tyndtbefolkede eller ubefolkede 
områder eller i områder med begrænsede 
økonomiske aktiver eller økologiske 
værdier. Sådanne områder kan imidlertid 
være af betydning i forbindelse med 
forebyggelse af oversvømmelser. Der bør 
derfor foretages en foreløbig vurdering af 
risikoen for oversvømmelser i hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og tilknyttede 
kystområder i vandområdedistrikterne for at 
bestemme oversvømmelsesrisikoen i hvert 
enkelt tilfælde, muligheden for forebyggelse 
af oversvømmelser og for at afgøre om der 
er behov for yderligere foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 59
Betragtning 9

(9) Oversvømmelsesrisikoen i visse områder 
af Fællesskabet kan anses for ringe i f.eks. 
tyndtbefolkede eller ubefolkede områder 
eller i områder med begrænsede økonomiske 
aktiver eller økologiske værdier. Der bør 
derfor foretages en foreløbig vurdering af 
risikoen for oversvømmelser i hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og tilknyttede 
kystområder i vandområdedistrikterne for at 
bestemme oversvømmelsesrisikoen i hvert 
enkelt tilfælde, og for at afgøre om der er

(9) Oversvømmelsesrisikoen i visse områder 
af Fællesskabet kan anses for ringe i f.eks. 
tyndtbefolkede eller ubefolkede områder 
eller i områder med begrænsede økonomiske 
aktiver eller økologiske værdier. Der bør 
derfor foretages en foreløbig vurdering af 
risikoen for oversvømmelser i hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og tilknyttede 
kystområder i vandområdedistrikterne for at 
bestemme oversvømmelsesrisikoen i hvert 
enkelt tilfælde, og for at afgøre om der er 
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behov for yderligere foranstaltninger. behov for yderligere forebyggende og 
operative foranstaltninger.

Or. pl

Begrundelse

Medtagelsen af en henvisning til forebyggende og operative tiltag giver substans til og 
præciserer teksten.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 60
Betragtning 10

(10) For at kunne tilvejebringe et effektivt 
informationsværktøj og et solidt grundlag 
for prioritering og yderligere tekniske, 
finansielle og politiske afgørelser må der 
udarbejdes oversvømmelseskort og 
vejledende kort over oversvømmelsesskader 
til beskrivelse af områder med forskellige 
grader af oversvømmelsesrisiko.

(10) For at kunne tilvejebringe et effektivt 
informationsværktøj og et solidt grundlag 
for prioritering og yderligere tekniske, 
finansielle og politiske afgørelser må der 
udarbejdes oversvømmelseskort og 
vejledende kort over oversvømmelsesskader 
til beskrivelse af områder med forskellige 
grader af oversvømmelsesrisiko og risiko 
for miljøforurening som følge af 
oversvømmelser.

Or. en

Begrundelse

Oversvømmelseskortene bør indeholde en angivelse af de anlæg, der kan medføre uforsætlig 
miljøforurening som følge af oversvømmelser.

Ændringsforslag af Albert Jan Maat

Ændringsforslag 61
Betragtning 11

(11) Med henblik på at undgå og at reducere 
de negative følger af oversvømmelser i de 
pågældende områder er det hensigtsmæssigt 
at opstille risikostyringsplaner for 
oversvømmelser. Årsagerne til og følgerne 
af oversvømmelser varierer i Fællesskabets 

(11) Med henblik på at undgå og at reducere 
de negative følger af oversvømmelser i de 
pågældende områder er det hensigtsmæssigt 
at opstille risikostyringsplaner for 
oversvømmelser. Årsagerne til og følgerne 
af oversvømmelser varierer i Fællesskabets 
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forskellige lande og regioner. 
Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal derfor tage hensyn til de særlige 
geografiske, hydrologiske og andre relevante 
forhold i det pågældende vandløbsopland, 
delopland og kystområde, og give 
skræddersyede løsninger efter behovene og 
prioriteterne i vandløbsoplandet, deloplandet 
og kystområdet, og samtidig sikre 
koordinering med vandområdedistrikterne.

forskellige lande og regioner. Hvis 
årsagerne til og konsekvenserne af en 
oversvømmelse har en 
grænseoverskridende karakter, skal 
risikostyringsplaner for oversvømmelser 
derfor tage hensyn til de særlige 
geografiske, hydrologiske og andre relevante 
forhold i det pågældende vandløbsopland, 
delopland og kystområde, og give 
skræddersyede løsninger efter behovene og 
prioriteterne i vandløbsoplandet, deloplandet 
og kystområdet, og samtidig sikre 
koordinering med vandområdedistrikterne.

Or. en

Begrundelse

Landenes forskellige geografiske og hydrologiske forhold er kun relevante for 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, hvis oversvømmelsernes virkninger har en 
grænseoverskridende karakter. 

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 62
Betragtning 11

(11) Med henblik på at undgå og at reducere 
de negative følger af oversvømmelser i de 
pågældende områder er det hensigtsmæssigt 
at opstille risikostyringsplaner for 
oversvømmelser. Årsagerne til og følgerne 
af oversvømmelser varierer i Fællesskabets 
forskellige lande og regioner. 
Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal derfor tage hensyn til de særlige 
geografiske, hydrologiske og andre relevante 
forhold i det pågældende vandløbsopland, 
delopland og kystområde, og give 
skræddersyede løsninger efter behovene og 
prioriteterne i vandløbsoplandet, deloplandet 
og kystområdet, og samtidig sikre 
koordinering med vandområdedistrikterne.

(11) Med henblik på at undgå og at reducere 
de negative følger af oversvømmelser i de 
pågældende områder er det hensigtsmæssigt 
at opstille risikostyringsplaner for 
oversvømmelser. Årsagerne til og følgerne 
af oversvømmelser varierer i Fællesskabets 
forskellige lande og regioner. 
Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal derfor tage hensyn til de særlige 
geografiske, geologiske, hydrologiske og 
andre relevante forhold, herunder 
befolkningstæthed samt 
erhvervsaktiviteterne i det pågældende 
vandløbsopland, delopland og kystområde, 
og give skræddersyede løsninger efter 
behovene og prioriteterne i 
vandløbsoplandet, deloplandet og 
kystområdet, og samtidig sikre koordinering 
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med vandområdedistrikterne.

Or. en

Begrundelse

Oversvømmelser er naturfænomener. Oversvømmelser udgør kun en risiko for de 
menneskelige aktiviteter eller formål, der finder sted på flodsletter. Oversvømmelsesrisikoen i 
andre områder, f.eks. ubeboede områder, tyndt befolkede områder eller områder, der ikke 
anvendes af mennesker, er ikke til stede eller er kun til stede i mindre grad. 
Oversvømmelsernes skadelige virkninger er proportional med befolkningstætheden og den 
økonomiske aktivitet i det pågældende område. Disse indikatorer bør derfor fremgå af 
betragtning 11, hvori de grundlæggende forhold i forbindelse med forebyggelse af og 
beskyttelse mod oversvømmelser opregnes. 

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 63
Betragtning 11

(11) Med henblik på at undgå og at reducere 
de negative følger af oversvømmelser i de 
pågældende områder er det hensigtsmæssigt 
at opstille risikostyringsplaner for 
oversvømmelser. Årsagerne til og følgerne 
af oversvømmelser varierer i Fællesskabets 
forskellige lande og regioner. 
Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal derfor tage hensyn til de særlige 
geografiske, hydrologiske og andre relevante 
forhold i det pågældende vandløbsopland, 
delopland og kystområde, og give 
skræddersyede løsninger efter behovene og 
prioriteterne i vandløbsoplandet, deloplandet 
og kystområdet, og samtidig sikre 
koordinering med vandområdedistrikterne.

(11) Med henblik på at undgå og at reducere 
de negative følger af oversvømmelser i de 
pågældende områder er det hensigtsmæssigt 
at opstille risikostyringsplaner for 
oversvømmelser. Årsagerne til og følgerne 
af oversvømmelser varierer i Fællesskabets 
forskellige lande og regioner. 
Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal derfor tage hensyn til de særlige 
geografiske, hydrologiske og andre relevante 
forhold i det pågældende vandløbsopland, 
delopland og kystområde, og give 
skræddersyede løsninger efter behovene og 
prioriteterne i vandløbsoplandet, deloplandet 
og kystområdet, og samtidig sikre 
koordinering med vandområdedistrikterne. I 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
skal der ligeledes tages højde for industri-
og landbrugsfaciliteter samt for andre 
mulige forureningskilder i det pågældende 
område for at undgå en sådan forurening.

Or. en
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Begrundelse

Da oversvømmelser ofte ledsages af uforsætlig miljøforurening på grund af tilstedeværelsen 
af industri- og landbrugsfaciliteter og andre faciliteter i det pågældende område, skal der i 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser tages højde for de sandsynlige forureningskilder.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 64
Betragtning 12 a (ny)

(12a) Fællesskabslovgivningen om 
oversvømmelser kan give de bedste 
resultater ved at rette fokus mod 
samordningen af forvaltningen af 
grænseoverskridende vandområder og 
kystområder, hvor et lands risikostyring af 
oversvømmelser kunne få indvirkning på et 
naboland. Vandløbsoplande, der ikke 
opfylder dette kriterium, skal derfor ikke 
være omfattet af dette direktiv. 
Medlemsstaterne skal imidlertid også have 
mulighed for at anvende bestemmelserne i 
dette direktiv på ethvert andet 
vandløbsopland, såfremt de måtte ønske 
dette.

Or. en

Begrundelse

Samordning af forvaltningen af grænseoverskridende vandområder er det område, hvorpå 
fællesskabslovgivningen kan skabe merværdi. Udvidelsen til ligeledes at omfatte rent 
nationale farvande er ikke forenelig med traktatens subsidiaritetsprincip, den står ikke i 
forhold til det problem, som direktivet sigter mod at løse, og ville medføre unødvendige 
byrder samt afspore indsatsen. Hvis en medlemsstat anser det for at være administrativt 
hensigtsmæssigt at anvende direktivet på andre farvande (f.eks. hvis der kun er få rent 
nationale farvande), får de mulighed for dette i henhold til dette ændringsforslag. Med 
ændringsforslaget tilpasses direktivet således de geografiske forhold i hele Fællesskabet. 

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 65
Betragtning 13
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(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 synoptiske prognoser, 
risikokortlægninger og risikostyringsplaner 
for oversvømmelser for at imødekomme 
kravene i dette direktiv.

Or. pl

Begrundelse

I tillæg til risikokortlægninger og risikostyringsplaner for oversvømmelser er vejrudsigter 
vigtige for at sikre, at der iværksættes passende tiltag i forbindelse med oversvømmelser. Det, 
der er vigtigt, er hvor der falder regn, hvor meget der falder og i hvor lang tid, især ved 
regnskyl, der er hovedårsagen til oversvømmelser i Europa.
Synoptisk information om pludseligt varmere vejr sent på vinteren i lavtliggende dele af 
Europa, kan være et nyttigt signal for medlemsstaterne i den pågældende del af Europa om, 
at de skal iværksætte tiltag for at minimere følgerne af oversvømmelsen.

Ændringsforslag af Richard Seeber, Vittorio Prodi og Edite Estrela

Ændringsforslag 66
Betragtning 13 a (ny)

(13a) Europa-Kommissionens Fælles 
Forskningscenter har udviklet et europæisk 
oversvømmelsesvarslingssystem, der kan 
skabe middelstore 
oversvømmelsessimuleringer i hele Europa 
med en reaktionstid på mellem tre og ti 
dage. Data fra det europæiske 
oversvømmelsesvarslingssystem kan 
bidrage til et bedre beredskab i tilfælde af 
kommende oversvømmelser. Når testfasen 
er afsluttet, skal det europæiske 
oversvømmelsesvarslingssystem derfor 
videreudvikles. Det kan formentlig være 
operativt i 2010.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet har forhøjet budgettet væsentligt med henblik på udvikling af det 
europæiske oversvømmelsesvarslingssystem, og de europæiske borgere skal derfor drage 
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fordel af det så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 67
Betragtning 13 a (ny)

(13a) Europa-Kommissionens Fælles 
Forskningscenter har udviklet et europæisk 
oversvømmelsesvarslingssystem, der kan 
skabe middelstore 
oversvømmelsessimuleringer i hele Europa 
med en reaktionstid på mellem tre og ti 
dage. Data fra det europæiske 
oversvømmelsesvarslingssystem kan 
bidrage til et bedre beredskab i tilfælde af 
kommende oversvømmelser. Når testfasen 
er afsluttet, skal det europæiske 
oversvømmelsesvarslingssystem derfor 
videreudvikles. Det kan formentlig være 
operativt i 2010.

Or. en

Begrundelse

Europa-Parlamentet har forhøjet budgettet væsentligt med henblik på udvikling af det 
europæiske oversvømmelsesvarslingssystem, og de europæiske borgere skal derfor drage 
fordel af det så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag af Jillian Evans for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 68
Betragtning 13 a (ny)

(13a) Formålet med risikostyring for 
oversvømmelser i vandløbsoplande skal 
være at skabe fælles ansvar og solidaritet i 
oplandet. Med henblik herpå skal 
medlemsstaterne sørge for at skabe 
bevidsthed og øge samarbejdet blandt alle 
de berørte parter samt inden for områder, 
der ikke rammes, eller som kun er mindre 
tilbøjelige til at blive ramt, af 
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oversvømmelser, men som med deres 
arealanvendelse og praksis kan medvirke til 
at forårsage oversvømmelser i områder 
nedenstrøms og opstrøms.

Or. en

Ændringsforslag af Richard Seeber, Vittorio Prodi og Edite Estrela

Ændringsforslag 69
Betragtning 13 b (ny)

(13b) For så vidt angår korttidsprognoser, 
skal medlemsstaterne basere deres planer 
på den bedste tilgængelige praksis og på 
moderne teknologi, f.eks. LAM-modeller 
(to- til fire-timers-prognoser).

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal gøre brug af avancerede modelteknikker for at beskytte de europæiske 
borgere mod oversvømmelsesrisici.

Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 70
Betragtning 13 b (ny)

(13b) For så vidt angår korttidsprognoser, 
skal medlemsstaterne basere deres planer 
på den bedste tilgængelige praksis og på 
moderne teknologi, f.eks. LAM-modeller
(to- til fire-timers-prognoser).

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal gøre brug af avancerede modelteknikker for at beskytte de europæiske 
borgere mod oversvømmelsesrisici.
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Ændringsforslag af Albert Jan Maat

Ændringsforslag 71
Betragtning 14

(14) Udarbejdelse af vandområdeplaner i 
henhold til direktiv 2000/60/EF og 
risikostyringsplaner for oversvømmelser i 
henhold til nærværende direktiv indgår i 
integreret vandområdeforvaltning; de to 
forløb bør derfor udnytte muligheden for 
synergieffekt. Med henblik på effektivitet 
og forsvarlig ressourceanvendelse skal 
gennemførelsen af dette direktiv nøje 
koordineres med direktiv 2000/60/EF.

udgår

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2000/60/EF sigter mod kvalitetsforvaltning af vand og er således ikke til enhver tid 
direkte forbundet med de mere kvantitetsrelaterede vandforvaltningsspørgsmål, som berøres i 
dette direktiv. Oversvømmelser kan eksempelvis ligeledes forårsages af eksterne faktorer, der 
ikke vedrører direktiv 2000/60/EF. Henvisningen til 2000/60/EF er derfor ikke relevant.

Ændringsforslag af Jillian Evans for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 72
Betragtning 14

(14) Udarbejdelse af vandområdeplaner i 
henhold til direktiv 2000/60/EF og 
risikostyringsplaner for oversvømmelser i 
henhold til nærværende direktiv indgår i 
integreret vandområdeforvaltning; de to 
forløb bør derfor udnytte muligheden for 
synergieffekt. Med henblik på effektivitet og 
forsvarlig ressourceanvendelse skal 
gennemførelsen af dette direktiv nøje 
koordineres med direktiv 2000/60/EF.

(14) Udarbejdelse af både 
vandområdeplaner i henhold til direktiv 
2000/60/EF og risikostyringsplaner for 
oversvømmelser i henhold til nærværende 
direktiv indgår som led i integreret 
vandområdeforvaltning; de to forløb bør 
derfor integreres fuldt ud. Med henblik på 
effektivitet og forsvarlig 
ressourceanvendelse skal gennemførelsen af 
dette direktiv omgående integreres og 
synkroniseres med gennemførelsen af 
direktiv 2000/60/EF og bør være i 
overensstemmelse med målene i dette 
direktiv.
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Or. en

Ændringsforslag af Albert Jan Maat

Ændringsforslag 73
Betragtning 15

(15) I de tilfælde, hvor vandområder har 
flere forskellige anvendelsesformål til 
forskellige former for bæredygtige 
menneskelige aktiviteter (f.eks. 
risikostyring for oversvømmelser, 
miljøbeskyttelse, sejlads på indre vandveje 
eller vandkraft), og hvor disse anvendelser 
påvirker vandområdet, indeholder direktiv 
2000/60/EF bestemmelser om en klar og 
gennemskuelig metode til at varetage 
sådanne anvendelser og virkninger, 
herunder eventuelle undtagelser fra målet 
med ’god tilstand’ og/eller ’ingen 
forringelse’ i direktivets artikel 4, stk. 7.

udgår

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2000/60/EF sigter mod kvalitetsforvaltning af vand og er således ikke til enhver tid 
direkte forbundet med de mere kvantitetsrelaterede vandforvaltningsspørgsmål, som berøres i 
dette direktiv. Oversvømmelser kan eksempelvis ligeledes forårsages af eksterne faktorer, der 
ikke vedrører direktiv 2000/60/EF. Henvisningen til 2000/60/EF er derfor ikke relevant.

Ændringsforslag af Jillian Evans for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 74
Betragtning 15

(15) I de tilfælde, hvor vandområder har 
flere forskellige anvendelsesformål til 
forskellige former for bæredygtige 
menneskelige aktiviteter (f.eks. risikostyring 
for oversvømmelser, miljøbeskyttelse, 
sejlads på indre vandveje eller vandkraft), 
og hvor disse anvendelser påvirker 
vandområdet, indeholder direktiv 

(15) I de tilfælde, hvor vandområder har 
flere forskellige anvendelsesformål til 
forskellige former for bæredygtige 
menneskelige aktiviteter (f.eks. risikostyring 
for oversvømmelser og miljøbeskyttelse), og 
hvor disse anvendelser påvirker 
vandområdet, indeholder artikel 4, stk. 7, i 
direktiv 2000/60/EF bestemmelser om en 
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2000/60/EF bestemmelser om en klar og 
gennemskuelig metode til at varetage 
sådanne anvendelser og virkninger, herunder 
eventuelle undtagelser fra målet med ’god 
tilstand’ og/eller ’ingen forringelse’ i 
direktivets artikel 4, stk. 7.

klar og gennemskuelig metode til at varetage 
sådanne anvendelser og virkninger, herunder 
eventuelle undtagelser fra målet med ’god 
tilstand’ eller ’ingen forringelse’.

Or. en

Ændringsforslag af Richard Seeber, Vittorio Prodi og Edite Estrela

Ændringsforslag 75
Betragtning 15

(15) I de tilfælde, hvor vandområder har 
flere forskellige anvendelsesformål til 
forskellige former for bæredygtige 
menneskelige aktiviteter (f.eks. risikostyring 
for oversvømmelser, miljøbeskyttelse, 
sejlads på indre vandveje eller vandkraft), og
hvor disse anvendelser påvirker 
vandområdet, indeholder direktiv 
2000/60/EF bestemmelser om en klar og 
gennemskuelig metode til at varetage 
sådanne anvendelser og virkninger, 
herunder eventuelle undtagelser fra målet 
med ’god tilstand’ og/eller ’ingen 
forringelse’ i direktivets artikel 4, stk. 7.

(15) Såfremt vandområder anvendes til 
konkurrerende former for bæredygtige 
menneskelige aktiviteter (f.eks. risikostyring 
for oversvømmelser, miljøbeskyttelse, 
sejlads på indre vandveje eller vandkraft), 
der påvirker vandområdet, indeholder 
direktiv 2000/60/EF bestemmelser om en 
klar og gennemskuelig metode til at varetage 
sådanne anvendelser og virkninger. I 
tilfælde af modstridende rettigheder skal 
beskyttelse af menneskeliv og menneskers 
sundhed til enhver tid prioriteres over 
miljøet.

Or. en

Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 76
Betragtning 15

(15) I de tilfælde, hvor vandområder har 
flere forskellige anvendelsesformål til 
forskellige former for bæredygtige 
menneskelige aktiviteter (f.eks. risikostyring 
for oversvømmelser, miljøbeskyttelse, 
sejlads på indre vandveje eller vandkraft), og 
hvor disse anvendelser påvirker 

(15) Såfremt vandområder anvendes til 
konkurrerende former for bæredygtige 
menneskelige aktiviteter (f.eks. risikostyring 
for oversvømmelser, miljøbeskyttelse, 
sejlads på indre vandveje eller vandkraft), 
der påvirker vandområdet, indeholder 
direktiv 2000/60/EF bestemmelser om en 
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vandområdet, indeholder direktiv 
2000/60/EF bestemmelser om en klar og 
gennemskuelig metode til at varetage 
sådanne anvendelser og virkninger, herunder 
eventuelle undtagelser fra målet med ’god 
tilstand’ og/eller ’ingen forringelse’ i 
direktivets artikel 4, stk. 7.

klar og gennemskuelig metode til at varetage 
sådanne anvendelser og virkninger. I 
tilfælde af modstridende rettigheder skal 
beskyttelse af menneskeliv og menneskers 
sundhed til enhver tid prioriteres over 
miljøet.

Or. en

Ændringsforslag af Albert Jan Maat

Ændringsforslag 77
Betragtning 18

(18) Da målene for den påtænkte handling 
ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor på grund af 
handlingens omfang eller virkninger bedre 
kan gennemføres på fællesskabsplan, kan 
Fællesskabet træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 
5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål -

(18) Da målene for den påtænkte handling 
ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor på grund af 
handlingens omfang eller virkninger bedre 
kan gennemføres på fællesskabsplan, kan 
Fællesskabet træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel
5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål, 
og afgørelsen bør være i overensstemmelse 
med principperne i betragtning 11,

Or. en

Begrundelse

I henhold til proportionalitetsprincippet er det nødvendigt at iværksætte tiltag på 
fællesskabsplan, såfremt oversvømmelsernes følger har grænseoverskridende karakter. I 
denne forbindelse er henvisningen til betragtning 11 relevant. 

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 78
Artikel 1

Direktivet fastlægger en ramme til Direktivet fastlægger en ramme til 
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mindskelse af risikoen for mennesker, miljø 
og økonomiske aktiviteter som følge af 
oversvømmelser i Fællesskabet.

mindskelse af risikoen for mennesker, miljø 
og økonomiske aktiviteter som følge af 
oversvømmelser i Fællesskabet og til støtte 
for opfyldelsen af de miljømål, der er 
fastlagt i den gældende 
fællesskabslovgivning.

Or. en

Begrundelse

Oversvømmelser udgør ikke i sig selv en risiko for miljøet. Oversvømmelsernes skader på 
miljøet optræder hovedsagelig i form af skader på menneskers ejendom og udslip af farlige 
kemiske stoffer. Menneskelige aktiviteter i oversvømmelsesområder øger derimod 
oversvømmelsesrisikoen, og styringen heraf forudsætter derfor nye fysiske ændringer af 
vandsystemerne. I de nationale indberetninger i henhold til vandrammedirektivets artikel 5 
har myndighederne skønnet, at fysiske ændringer af vandløb og søer medfører forringelser af 
vandmiljøet. I de samme indberetninger konkluderes det, at disse fysiske ændringer er en af 
hovedårsagerne til, at 50 % af Europas vandløb og søer sandsynligvis ikke kan opfylde 
vandrammedirektivets juridisk bindende mål om at opnå en 'god økologisk tilstand' inden 
2015. 

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 79
Artikel 1

Direktivet fastlægger en ramme til 
mindskelse af risikoen for mennesker, miljø 
og økonomiske aktiviteter som følge af 
oversvømmelser i Fællesskabet.

Direktivet fastlægger en ramme til 
mindskelse af risikoen for mennesker, miljø 
og økonomiske aktiviteter som følge af 
oversvømmelser i Fællesskabet og vil 
medvirke til opnåelse af de miljømål, der er 
fastlagt i den gældende lovgivning.

Or. pt

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten og Jules Maaten

Ændringsforslag 80
Artikel 1

Direktivet fastlægger en ramme til 
mindskelse af risikoen for mennesker, miljø 
og økonomiske aktiviteter som følge af 

Formålet med dette direktiv er at fastlægge 
en ramme for tværnationalt samarbejde om 
vurdering og styring af risikoen for 
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oversvømmelser i Fællesskabet. mennesker, miljø og økonomiske aktiviteter 
som følge af oversvømmelser i Fællesskabet. 

Or. en

Begrundelse

"Styring" er det korrekte begreb, når det drejer sig om politikker vedrørende 
oversvømmelsesrisici. Der åbnes mulighed for at øge risikoen i visse områder til gavn for 
andre områder som led i oversvømmelsesrisikoforanstaltninger.
Direktivet bør indeholde en ramme for tværnationalt samarbejde. Oversvømmelsesrisici kan
håndteres mest effektivt inden for rammerne af de internationale vandløbsoplande og af de 
nationale og regionale myndigheder. EU's merværdi ligger i de tværnationale aspekter af de 
internationale vandløbsoplande, så EU bør kun beskæftige sig med disse emner.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 81
Artikel 1

Direktivet fastlægger en ramme til 
mindskelse af risikoen for mennesker, miljø 
og økonomiske aktiviteter som følge af 
oversvømmelser i Fællesskabet.

Direktivet fastlægger en ramme til 
mindskelse af risikoen for mennesker, miljø 
og økonomiske aktiviteter som følge af 
oversvømmelser i Fællesskabet og til det 
internationale samarbejde, der er 
nødvendigt for at styre disse risici.

Or. nl

Ændringsforslag af Gyula Hegyi og Péter Olajos

Ændringsforslag 82
Artikel 1

Direktivet fastlægger en ramme til 
mindskelse af risikoen for mennesker, miljø 
og økonomiske aktiviteter som følge af 
oversvømmelser i Fællesskabet.

Formålet med dette direktiv er at fastlægge 
en ramme til vurdering og styring af 
oversvømmelsesrisici med henblik på 
mindskelse af de skadelige indvirkninger på 
mennesker, miljø og økonomiske aktiviteter 
som følge af oversvømmelser i Fællesskabet.

Or. en
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Begrundelse

Formålet med direktivet er ikke udelukkende mindskelse af oversvømmelsesrisici, men 
ligeledes styring af sådanne risici.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 83
Artikel 2, stk. -1 (nyt)

Direktivet finder anvendelse på alle 
grænseoverskridende (fælles) 
vandløbsoplande og kystområder, hvor en 
medlemsstats tiltag til styring af 
oversvømmelsesrisici kan få følger for et 
naboland på en sådan måde, at det er 
nødvendigt at samordne og samarbejde om 
styring af oversvømmelsesrisici. 

Or. en

Begrundelse

Samordning af forvaltningen af grænseoverskridende vandområder er det område, hvorpå 
fællesskabslovgivningen kan skabe merværdi. Udvidelsen til ligeledes at omfatte rent 
nationale farvande er ikke forenelig med traktatens subsidiaritetsprincip, den står ikke i 
forhold til det problem, som direktivet sigter mod at løse, og ville medføre unødvendige 
byrder samt afspore indsatsen. Hvis en medlemsstat anser det for at være administrativt 
hensigtsmæssigt at anvende direktivet på andre farvande (f.eks. hvis der kun er få rent 
nationale farvande), får de mulighed for dette i henhold til dette ændringsforslag. Med 
ændringsforslaget tilpasses direktivet således de geografiske forhold i hele Fællesskabet. 

Ændringsforslag af Albert Jan Maat

Ændringsforslag 84
Artikel 2, afsnit 1

I dette direktiv anvendes, ud over 
definitionerne af "vandløb", 
"vandløbsopland", "delopland" og 
"vandområdedistrikt" i artikel 2 i direktiv 
2000/60/EF, følgende definitioner:

I dette direktiv anvendes følgende 
definitioner: 

Or. en
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Begrundelse

Direktiv 2000/60/EF sigter mod kvalitetsforvaltning af vand og er således ikke til enhver tid 
direkte forbundet med de mere kvantitetsrelaterede vandforvaltningsspørgsmål, som berøres i 
dette direktiv. Oversvømmelser kan eksempelvis ligeledes forårsages af eksterne faktorer, der 
ikke vedrører direktiv 2000/60/EF. Henvisningen til definitionerne i direktiv 2000/60/EF er 
derfor ikke relevant.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 85
Artikel 2, stk. 1

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

1. "Oversvømmelse": vandløbs og søers 
midlertidige oversvømmelse af arealer, der 
normalt ikke er dækket, eller er beregnet til 
at være dækket, af vand.

Or. de

Begrundelse

Begrebet "oversvømmelse" bør defineres som vandløbs og søers oversvømmelse af arealer. 
Direktivet skal ikke omfatte følgerne af styrtfloder eller af oversvømmelser i kloaksystemer. 
På samme måde bør oversvømmelse af områder, der er beregnet til disse formål, f.eks. 
inddæmninger, ikke være omfattet af definitionen af "oversvømmelse". 

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 86
Artikel 2, stk. 1

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

1. "Oversvømmelse": vandløbs og søers 
midlertidige oversvømmelse af arealer.

Or. de

Begrundelse

Begrebet "oversvømmelse" bør defineres som vandløbs og søers oversvømmelse af arealer. 
Direktivet skal ikke omfatte følgerne af styrtfloder eller af oversvømmelser i kloaksystemer. 
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Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten og Jules Maaten

Ændringsforslag 87
Artikel 2, stk. 1

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

1. "Oversvømmelse": et tilfælde af 
midlertidig oversvømmelse af arealer, der 
normalt ikke er dækket af vand, og som ikke 
er udpeget til at skulle dækkes af vand i 
tilfælde af oversvømmelse. 

Or. en

Begrundelse

Som led i risikostyringsforanstaltninger kan der være udpeget områder, som i nødstilfælde må 
blive oversvømmet med henblik på at beskytte andre områder.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 88
Artikel 2, stk. 1

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

1. "Oversvømmelse": overfladevands 
midlertidige oversvømmelse af arealer, der 
normalt ikke er dækket af vand, og som ikke 
er beregnet til overløb i forbindelse med 
oversvømmelser. 

Or. de

Begrundelse

Oversvømmelser som følge af grundvandsstigning og oversvømmelser i kloaksystemer bør 
ikke medtages. Det samme gælder områder, der er beregnet til overløb i forbindelse med 
oversvømmelser. 

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 89
Artikel 2, stk. 1
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1. "Oversvømmelse": en midlertidig 
oversvømmelse af arealer, der normalt ikke 
er dækket af vand.

1. "Oversvømmelse": en midlertidig 
oversvømmelse af arealer, der normalt ikke 
er dækket af vand, som følge af en stigning i 
vandstanden i vandløb, åer eller afbrudte 
vandløb eller en ændring af forløbet heraf, 
eller havets erosion i kystområder.

Or. es

Begrundelse

Det er nødvendigt at ændre definitionen af "oversvømmelse", således at den omfatter alle 
situationer, hvor oversvømmelse kan forekomme i visse Middelhavsregioner, og hvor 
hovedårsagen er kortvarige, kraftige skybrud med nedbør, hvis følger forværres af stejle 
skråninger.

Ændringsforslag af Ambroise Guellec

Ændringsforslag 90
Artikel 2, stk. 2

2. "Oversvømmelsesrisiko": 
sandsynligheden for en oversvømmelse af et 
vist omfang sammen med de anslåede skader 
for mennesker, miljø og økonomiske 
aktiviteter, der er forbundet med 
oversvømmelser af dette omfang.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. fr

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten og Jules Maaten

Ændringsforslag 91
Artikel 2, stk. 2

2. "Oversvømmelsesrisiko": 
sandsynligheden for en oversvømmelse af et 
vist omfang sammen med de anslåede
skader for mennesker, miljø og økonomiske 

2. "Oversvømmelsesrisiko": 
sandsynligheden for en oversvømmelse af et 
vist omfang sammen med de eventuelle
skader for mennesker, miljø og økonomiske 
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aktiviteter, der er forbundet med 
oversvømmelser af dette omfang.

aktiviteter, der er forbundet med 
oversvømmelser af dette omfang.

Or. en

Ændringsforslag af Gyula Hegyi og Péter Olajos

Ændringsforslag 92
Artikel 2, stk. 2

2. "Oversvømmelsesrisiko": 
sandsynligheden for en oversvømmelse af et 
vist omfang sammen med de anslåede 
skader for mennesker, miljø og økonomiske 
aktiviteter, der er forbundet med 
oversvømmelser af dette omfang.

2. "Oversvømmelsesrisiko": kombinationen 
af sandsynligheden for en oversvømmelse
og af de eventuelle skadelige følger for 
mennesker, miljø og økonomiske aktiviteter, 
der er forbundet med oversvømmelser af 
dette omfang.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede definition svarer til den videnskabelige terminologi.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 93
Artikel 2, stk. 2

2. "Oversvømmelsesrisiko": 
sandsynligheden for en oversvømmelse af et 
vist omfang sammen med de anslåede skader 
for mennesker, miljø og økonomiske 
aktiviteter, der er forbundet med 
oversvømmelser af dette omfang.

2. "Oversvømmelsesrisiko": 
sandsynligheden for en oversvømmelse af et 
vist omfang sammen med de anslåede skader 
for mennesker, menneskers liv, miljø og 
økonomiske aktiviteter, der er forbundet 
med oversvømmelser af dette omfang.

Or. pl

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 94
Artikel 2, stk. 2 a (nyt)
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2a. "Kombinationer af oversvømmelse og 
tørke": Begrebet "oversvømmelse" skal 
defineres således, at det ligeledes omfatter 
kombinationer af oversvømmelse og tørke, 
som karakteriserer de tilfælde i 
Middelhavslandene, hvor situationer med 
vandoverskud (oversvømmelser) veksler 
med sæsonbetingede, årlige eller 
langvarige vandunderskud (tørke). 
"Tørke" defineres således som en tilstand, 
hvor der begrænset udbud af eller mangel 
på vand. Tørke beskrives og kvantificeres 
som regel ved hjælp af følgende to 
variabler: gennemsnitligt 
vandreservoirniveau eller 
grundvandsniveau samt vandkvalitet.

Or. es

Begrundelse

Vandrammedirektivet fra 2000 gik ikke så langt som til at definere tørke. Forværring af 
tørken skal især i Middelhavslandene tages i betragtning i lovgivningen om forebyggelse og 
styring af oversvømmelser og skal i overensstemmelse hermed medtages i den artikel, der 
indeholder definitionerne, da der i hele teksten vil forekomme henvisninger til kombinationer 
af oversvømmelser og tørke.

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 95
Artikel 2, stk. 2 b (nyt)

2b. "Agens": en proces eller et element, der 
forårsager en oversvømmelse (regn, 
tidevand, jordskælv, dæmningsbrud osv.). 
Oversvømmelsen kan forårsages af en eller 
flere agenser, der enten er naturlige, eller 
som skyldes menneskelige aktiviteter.

Or. es

Begrundelse
Med henblik på vurdering og styring af oversvømmelser er det nødvendigt at definere og 
analysere de agenser, der har forårsaget oversvømmelserne, og afdække alle deres følger.
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Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 96
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

Definitionerne i punkt 1 og 2 finder 
anvendelse på bjergfloder, afbrudte 
vandløb i Middelhavsområdet, vandløb og 
oversvømmelser i kystområder forårsaget af 
havet.

Or. en

Begrundelse

Nærværende forslag til direktiv er baseret på de oversvømmelser, der er forekommet i nogle 
af Europas længste vandløb, og det synes at være udarbejdet med henblik på at løse denne 
type problemer. I hovedparten af Middelhavsområdet i Europa og i bjergområder er der 
imidlertid indtruffet særdeles betydelige hændelser som følge af styrtfloder.

Denne form for oversvømmelser medfører kun ringe økonomiske tab, men har været ansvarlig 
for hovedparten af personskaderne. Dette skyldes de vanskeligheder, der er forbundet med at 
forudsige oversvømmelserne, oversvømmelsernes hastighed samt deres tyngde som følge af, 
at de indeholder groft materiale.

Ændringsforslag af Albert Jan Maat

Ændringsforslag 97
Artikel 3

I forbindelse med dette direktiv anvender 
medlemsstaterne ordningerne i artikel 3, 
stk. 1, 2, 3 og 6, i direktiv 2000/60/EF.

udgår

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2000/60/EF sigter mod kvalitetsforvaltning af vand og er således ikke til enhver tid 
direkte forbundet med de mere kvantitetsrelaterede vandforvaltningsspørgsmål, som berøres i 
dette direktiv. Oversvømmelser kan eksempelvis ligeledes forårsages af eksterne faktorer, der 
ikke vedrører direktiv 2000/60/EF. Henvisningen til foranstaltningerne i direktiv 2000/60/EF 
er derfor ikke relevant.
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Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey og Jules Maaten

Ændringsforslag 98
Artikel 3

I forbindelse med dette direktiv anvender 
medlemsstaterne ordningerne i artikel 3, stk. 
1, 2, 3 og 6, i direktiv 2000/60/EF.

I forbindelse med dette direktiv anvender 
medlemsstaterne ordningerne i artikel 3, stk. 
1, 2, 3, 5 og 6, i direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Strækker et vandområdedistrikt sig ud over Fællesskabets område, sørger de berørte 
medlemsstater for at etablere passende samordning med de pågældende tredjelande for at 
opfylde målene for dette direktiv i hele vandområdedistriktet. 

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 99
Artikel 3 a (ny)

Artikel 3a
Langsigtet forebyggelse: Der skal udføres 
systematisk pleje af området for at danne 
modsætning til de forværrede 
meteorologiske hændelsers trusler mod 
vores område. Medlemsstaterne og de 
relevante lokale organer iværksætter et 
systematisk tiltag for at øge sikkerheden i 
vandområder ved at forlænge 
vandoverløbsperioderne, den geologiske 
sikkerhed ved at stabilisere skrænter og 
brandsikkerheden ved at indsamle og 
genanvende biomasse fra skovene. 
Fællesskabsinitiativer støtter og samordner 
de forebyggelses- og 
beredskabsforanstaltninger, der vedtages af 
medlemsstaterne og regionale og lokale 
organer.
Det akutte beredskab er ligeledes afhængigt 
af et system for hurtig varsling, der er 
baseret på en vurdering af 
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nedbørsmængden og -typen, som foretages 
ved hjælp af en radarbaseret meteorologisk 
"nowcasting"-teknologi, der kan anvendes 
i forbindelse med alle vandløbsoplande, og 
som kan tilvejebringe kvantitative 
oplysninger om den forventede 
nedbørsmængde og -type samt om det sted, 
hvor nedbøren forventes at falde. Disse 
oplysninger kan anvendes som input til 
strømningsdynamikkens oplandsmodel og 
kan anvendes som akutvarsling i 
forbindelse med foranstaltninger til 
afhjælpning, civilbeskyttelse og 
ejendomsbeskyttelse. 

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sondre mellem akutte og langsigtede beredskabs- og 
forebyggelsesforanstaltninger og at fremhæve, at der forefindes moderne teknologi, der kan 
forebygge forfærdelige katastrofer. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten og Jules Maaten

Ændringsforslag 100
Artikel 4, stk. 1

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.

1. Medlemsstaterne foretager for hvert 
internationalt vandområdedistrikt, der ligger 
på deres område eller relevante dele heraf, 
en foreløbig vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen i overensstemmelse 
med stk. 2. 

Or. en

Begrundelse

Der henvises til forfatternes begrundelse vedrørende artikel 1. 
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Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle og Lutz Goepel

Ændringsforslag 101
Artikel 4, stk. 1

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.

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

Or. de

Begrundelse

For vandområdedistrikter, der som helhed henhører under en medlemsstats område, sørger 
medlemsstaten i henhold til subsidiaritetsprincippet for, at der udarbejdes en foreløbig 
vurdering af oversvømmelsesrisikoen. 

Ændringsforslag af Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 102
Artikel 4, stk. 1

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.

1. Medlemsstaterne foretager for hvert 
vandområdedistrikt eller for den del af et 
internationalt vandområdedistrikt, der ligger 
på deres område, en foreløbig vurdering i 
overensstemmelse med stk. 2. Hvis en 
væsentlig risiko allerede bekræftes eller 
udelukkes i eksisterende vurderinger af det 
berørte vandområde, kan der ses bort fra 
kravet om en foreløbig vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen.

Or. de

Begrundelse

Der bør ses bort fra den foreløbige vurdering i de tilfælde, hvor medlemsstaterne allerede 
inden direktivets ikrafttrædelse har truffet beslutninger - på baggrund af risikovurderinger -
om vidtrækkende foranstaltninger til kortlægning af oversvømmelsesrisikoområder eller til 
opstilling af planer for oversvømmelsesstyring. Det er ligeledes unødvendigt at vurdere alle 
de aspekter, som beskrives i stk. 2, i de tilfælde, hvor de data der er tilgængelige for de 
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kompetente myndigheder er tilstrækkelige til at bekræfte, at der er stor risiko for 
oversvømmelse af et område. 

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle og Lutz Goepel

Ændringsforslag 103
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Eksisterende vurderinger accepteres som 
foreløbige vurderinger og opfylder kravet 
om forelæggelse i henhold til artikel 17.

Or. de

Begrundelse

De eksisterende vurderinger anvendes for at undgå ekstraudgifter til vurderinger i 
overensstemmelse med dette direktiv. 

Ændringsforslag af Vasco Graça Moura

Ændringsforslag 104
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Hvis en medlemsstat er i besiddelse af 
tidligere undersøgelser, der dækker samme 
område som den foreløbige vurdering 
oversvømmelsesrisikoen, underretter den 
Kommissionen herom og er følgelig ikke 
forpligtet til at udarbejde en ny 
undersøgelse.

Or. pt

Begrundelse

Nogle medlemsstater er allerede i besiddelse af undersøgelser, der dækker samme område 
som de foreløbige vurderinger af oversvømmelsesrisikoen. Fritagelsen af disse medlemsstater 
fra kravet om at gentage disse undersøgelser eller om at forelægge dem i et andet format 
medvirker til begrænsning af omkostningerne og forenkling af procedurerne.
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Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey og Jules Maaten

Ændringsforslag 105
Artikel 4, stk. 2

2. Den foreløbige vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen omfatter mindst 
følgende:

2. Den foreløbige vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen gennemføres med 
henblik på at vurdere potentielle risici og 
baseres på tilgængelige eller let 
tilgængelige oplysninger. Vurderingen 
omfatter mindst følgende:

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 i givet fald de tilknyttede 
kystområder;

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

b) en beskrivelse af de oversvømmelser, der 
har fundet sted tidligere, og hvor der stadig 
er risiko for gentagelse;

c) en beskrivelse af oversvømmelsesforløb 
og deres følsomhed over for ændringer, 
herunder den rolle, flodsletter spiller som 
naturligt overløb og buffer for 
oversvømmelser og bortledning nu og 
fremover

c) en beskrivelse af nylige 
oversvømmelsesforløb og af sandsynlige 
oversvømmelsestendenser i det pågældende 
område eller i områderne opstrøms eller 
nedenstrøms herfor og i givet fald under
hensyntagen til:

d) en beskrivelse af udviklingsplaner, der 
ville medføre en ændring af 
arealanvendelsen eller af befolkningens og 
de økonomiske aktiviteters fordeling, som 
medfører en forøgelse af 
oversvømmelsesrisikoen i det pågældende 
område eller i områderne opstrøms eller 
nedenstrøms herfor

i) den rolle, som flodsletter spiller som 
naturligt overløb og buffer for 
oversvømmelser og bortledning;

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

ii) arealanvendelsesplaner og 
arealanvendelsestendenser;

f) en prognose over de anslåede følger af 
fremtidige oversvømmelser for mennesker, 
miljø og økonomiske aktiviteter under 
hensyntagen til udviklinger på lang sigt, 
herunder klimaændringer.

iii) potentielle følger af fremtidige 
oversvømmelser for mennesker, miljø og 
økonomiske aktiviteter og i givet fald under 
hensyntagen til udviklinger på lang sigt, 
herunder klimaændringer.
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Or. en

Begrundelse

Den af Kommissionen foreslåede ordlyd til stk. 2 indeholder for mange detaljerede krav. Med 
dette ændringsforslag sigtes der mod at reducere kravene til et antal, som medlemsstaterne 
har mulighed for at indfri, idet det samtidig sikres, at der stadig vil blive tilvejebragt 
relevante oplysninger i et tilstrækkeligt omfang.

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 106
Artikel 4, stk. 2, indledning

2. Den foreløbige vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen omfatter mindst 
følgende:

2. Den foreløbige vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen omfatter alle 
vandløbsoplande, idet de oplande, hvori 
risikoen er størst, prioriteres, og omfatter 
mindst følgende:

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at undgå at skabe forvirring om de foranstaltninger, 
der bør prioriteres, og de konklusioner, der drages i forbindelse med delvurderinger, idet der 
tages højde for, at en manglende anvendelse af en altomfattende strategi kan underminere 
forsigtighedsprincippet.

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 107
Artikel 4, stk. 2, litra a

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

(a) et kort over vandområdedistriktet med 
grænserne for og karakteristikken af
vandløbsoplandet, deloplandet og i givet fald 
de tilknyttede kystområder. Dette kort skal 
vise områdets typografi, arealanvendelsen 
og arealanvendelsestendenserne, 
vejrmønstrene og de beregnede følger af 
klimaændringer, de eksisterende 
vandinstallationer og formålet hermed, 
arbejder ved vandløb, og hvor dette er 
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relevant, i kystområder, samt projekteret 
bymæssig og industriel udvikling.
Kortet skal ligeledes indeholde en angivelse 
af den rolle, som vådområder og flodsletter 
(eventuelt) kan spille med hensyn til 
begrænsning af følgerne af 
oversvømmelser.

Or. es

Begrundelse

Tilføjelse af de oplysninger, som anses for at være nødvendige at medtage i forbindelse med 
en grundlæggende kortlægning af oversvømmelsesrisici.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 108
Artikel 4, stk. 2, litra a

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 kystområderne;

Or. en

Begrundelse

Der er en tendens til, at de menneskelige aktiviteter koncentreres i kystområderne. Da 
kystområderne især er udsatte i forbindelse med de sandsynlige følger af klimaændringer, bør 
alle kystområder uden undtagelse medtages i den foreløbige vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen.

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 109
Artikel 4, stk. 2, litra a

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

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

Or. pt

Begrundelse

I lyset af klimaændringer og sandsynligheden for, at havets vandstand vil stige, er det af 
afgørende betydning, at direktivet omfatter oversvømmelsesrisikoen i kystområderne.

Ændringsforslag af Jillian Evans for Verts/ALE-Gruppen

Ændringsforslag 110
Artikel 4, stk. 2, litra a

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;

Or. en

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 111
Artikel 4, stk. 2, litra a

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 kystområderne;

Or. en

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 112
Artikel 4, stk. 2, litra b

b) en beskrivelse af de oversvømmelser, der b) en beskrivelse af de væsentlige 
oversvømmelser, der har fundet sted 
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har fundet sted tidligere tidligere, og som har haft væsentlige 
negative indvirkninger på menneskers liv, 
økonomiske aktiviteter og miljø, samt 
sandsynligheden for, at disse 
skadevirkninger stadig vil være relevante i 
forbindelse med tilsvarende 
oversvømmelser i fremtiden, herunder 
bortledning af sådanne oversvømmelser og 
en vurdering af de negative virkninger, som 
de har medført;

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om væsentlige oversvømmelser er nødvendige for at kunne vurdere potentielle 
risikoområder, selv om oversvømmelserne ikke har forårsaget skade, da de kan gøre det i 
fremtiden.

Ændringsforslag af Vasco Graça Moura

Ændringsforslag 113
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 de seneste 30 år og, hvor 
dette er relevant, af risikoen for 
gentagelser;

Or. pt

Begrundelse

Forenkling af procedurerne. Det er formålsløst at beskrive oversvømmelser, der har fundet 
sted tidligere, medmindre der er en risiko for, at det samme sker igen.

Ændringsforslag af Richard Seeber, Vittorio Prodi og Edite Estrela

Ændringsforslag 114
Artikel 4, stk. 2, litra c

c) en beskrivelse af oversvømmelsesforløb 
og deres følsomhed over for ændringer, 
herunder den rolle, flodsletter spiller som 

c) en beskrivelse af oversvømmelsesforløb,
herunder deres følsomhed over for 
ændringer, især jordsætninger, og den rolle, 
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naturligt overløb og buffer for 
oversvømmelser og bortledning nu og 
fremover

som flodsletter spiller som naturligt overløb 
og buffer for oversvømmelser, samt en 
beskrivelse af tidligere og fremtidig 
bortledning;

Or. en

Begrundelse

Der skal tages højde for jordsætninger, da de forværrer risikoen for oversvømmelser.

Ændringsforslag af Liam Aylward

Ændringsforslag 115
Artikel 4, stk. 2, litra c

c) en beskrivelse af oversvømmelsesforløb 
og deres følsomhed over for ændringer, 
herunder den rolle, flodsletter spiller som 
naturligt overløb og buffer for 
oversvømmelser og bortledning nu og 
fremover

c) en beskrivelse af oversvømmelsesforløb,
herunder deres følsomhed over for 
ændringer, især jordsætninger, og den rolle, 
som flodsletter spiller som naturligt overløb 
og buffer for oversvømmelser, samt en 
beskrivelse af tidligere og fremtidig 
bortledning;

Or. en

Begrundelse

Der skal tages højde for jordsætninger, da de forværrer risikoen for oversvømmelser.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 116
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, typer af oversvømmelser 
og de forventede virkninger af 
klimaændringstendenser;

Or. de
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Begrundelse

Mange undersøgelser har vist, at fremtidige ændringer i arealanvendelsen kun har en meget 
begrænset indvirkning på forekomsten af voldsomme oversvømmelser. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 117
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, typer af oversvømmelser 
og de forventede virkninger af 
klimaændringer og byggetendenser;

Or. de

Begrundelse

Der bør i den foreløbige vurdering af oversvømmelsesrisikoen tages højde for de fremtidige 
byggetendenser i et område. Andre fremtidige ændringer i arealanvendelsen kun har en 
meget begrænset indvirkning på forekomsten af voldsomme oversvømmelser. 

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 118
Artikel 4, stk. 2, litra f

f) en prognose over de anslåede følger af 
fremtidige oversvømmelser for mennesker, 
miljø og økonomiske aktiviteter under 
hensyntagen til udviklinger på lang sigt, 
herunder klimaændringer.

(f) en prognose over de anslåede følger af 
fremtidige oversvømmelser for mennesker, 
miljø og økonomiske aktiviteter under 
hensyntagen til udviklinger på lang sigt.

Or. de

Begrundelse

Prognosticering af de anslåede følger af fremtidige oversvømmelser for mennesker, miljø og 
økonomiske aktiviteter ville indebære opstilling af scenarier for de forskellige miljøaktiver. 
Set i lyset af den aktuelle databeholdning, især for så vidt angår deloplande, ville sådanne 
prognoser være meget teoretiske og ville ikke give nogen pålidelige resultater.
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Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle og Lutz Goepel

Ændringsforslag 119
Artikel 4, stk. 2, litra f

f) en prognose over de anslåede følger af 
fremtidige oversvømmelser for mennesker, 
miljø og økonomiske aktiviteter under 
hensyntagen til udviklinger på lang sigt, 
herunder klimaændringer.

udgår

Or. de

Begrundelse

Da de anslåede følger af en tænkt klimaændring kun kan baseres på et teoretisk grundlag, kan 
de ikke lægges til grund for muligvis meget langsigtede forvaltningsplaner.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 120
Artikel 4, stk. 2, litra f a (nyt)

(fa) foranstaltninger til risikostyring 
vedrørende oversvømmelser, herunder især 
de foranstaltninger, der vedrører 
anlæggelse af infrastrukturer, bør 
underkastes en forsvarlig og gennemsigtig 
økonomisk og miljømæssig vurdering for at 
sikre deres bæredygtighed på lang sigt til 
gavn for borgerne og erhvervslivet med 
udgangspunkt i princippet om 
omkostningsdækning, herunder dækning 
af miljø- og ressourceomkostninger.

Or. en

Begrundelse

I oversvømmelsesområder skal udviklingen af nye menneskelige aktiviteter afholde udgifterne 
til risikostyringsforanstaltninger. Dette kan medføre, at borgere og virksomheder i områder 
med oversvømmelsesrisiko træffer forebyggende foranstaltninger for at begrænse skaderne. 
Omkostningsdækningens omfang og fordelingen af omkostningerne skal afgøres på nationalt 
plan.
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Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 121
Artikel 4, stk. 2, litra f a (nyt)

(fa) muligheden for at kontrollere en 
flodbølges udvikling ved hjælp af planlagt 
vandoverførsel med henblik på at minimere 
oversvømmelsens virkninger, dvs. 
beskyttelse af tætbefolkede områder, 
kulturelle monumenter, økosystemer, 
økonomiske strukturer og infrastrukturer.

Or. pl

Begrundelse

Et at formålene med oversvømmelsesstyring består i at begrænse følgerne af oversvømmelser. 
Viden om landskabet og om vandinstallationers beliggenhed, herunder bredbeskyttelse, og om 
tætbefolkede områder, kulturelle monumenter, økosystemer, økonomiske strukturer og 
infrastrukturer gør det muligt at træffe beslutninger om at bryde højvandsdiger og lede 
flodbølgen ind i ubeboede områder (også kaldet "vandoverførsel") med henblik på at 
minimere oversvømmelsens omfang og følger.

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 122
Artikel 4, stk. 2, litra f a (nyt)

(fa) For at sikre at 
oversvømmelsesrisikostyringen ligeledes er 
afpasset efter Middelhavsområdets særlige 
karakter, kan den foreløbige vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen i den region 
omfatte en analyse af kombinationen af 
oversvømmelse og tørke, således at der 
tages højde for konsekvenserne af de 
situationer, hvor overskud af vand 
(oversvømmelser) veksler med 
sæsonbetingede, årlige eller langvarige 
vandunderskud (tørke).

Or. es



(Ekstern oversættelse)

AM\610916DA.doc 47/116 PE 371.879v02-00

DA

Begrundelse

Direktivets forklarende note og formål omhandler vandløb i Nord- og Centraleuropa, men 
der bør ligeledes tages højde for de alvorlige oversvømmelser, som forekommer i 
vandløbsoplande i Middelhavsområdet, der paradoksalt og i modsætning til det øvrige 
Europa ligeledes rammes af langvarige tørkeperioder.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 123
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstater kan anmode om 
undtagelser fra artikel 4, stk. 2, og fra 
artikel 5, 6, 7, 8 og 9 baseret på denne 
artikel med hensyn til vandløbsoplande, der 
som helhed ligger på deres område, hvis de
kan dokumentere, at befolkningen på deres 
område, de økonomiske aktiviteter og 
miljøet ydes beskyttelse, der svarer til den 
beskyttelse, der er fastlagt i ovenstående 
bestemmelser. 

Or. nl

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 124
Artikel 5

1. På grundlag af vurderingen omhandlet i 
artikel 4 udpeges alle vandløbsoplande, 
deloplande og kystområder omfattet af et 
vandområdedistrikt til en af følgende 
kategorier:

1. På grundlag af vurderingen omhandlet i 
artikel 4 udpeges alle områder omfattet af et 
vandområdedistrikt til en af følgende 
kategorier:

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 

a) Områder, 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 
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hvor de mulige følger for mennesker, miljø 
og økonomiske aktiviteter anses for at være 
af et acceptabelt ringe omfang;

og økonomiske aktiviteter anses for at være 
af et acceptabelt ringe omfang;

b) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområde, hvor der efter vurderingen er en 
potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for sandsynligt.

b) Områder, hvor der efter vurderingen er en 
potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for sandsynligt.

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 område af et 
internationalt vandområdedistrikt 
koordineres mellem de pågældende 
medlemsstater.

Or. nl

Begrundelse

I en del af et vandløbsopland kan der være nogle områder, hvor der er en 
oversvømmelsesrisiko, og andre områder, hvor der ikke er nogen væsentlig risiko. 

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 125
Artikel 5, stk. 1

1. På grundlag af vurderingen omhandlet i 
artikel 4 udpeges alle vandløbsoplande, 
deloplande og kystområder omfattet af et 
vandområdedistrikt til en af følgende 
kategorier:

1. På grundlag af vurderingen omhandlet i 
artikel 4 udpeges alle vandløbsoplande
omfattet af et vandområdedistrikt til en af 
følgende kategorier:

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, 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;

b) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, hvor der efter vurderingen er 
en potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor det med 

b) Vandløbsoplande, hvor der efter 
vurderingen er en potentiel væsentlig risiko 
for oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for sandsynligt.
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rimelighed må anses for sandsynligt.

Or. de

Begrundelse

Forslaget til direktiv udgør en overtrædelse af subsidiaritetsprincippet. I henhold til dette 
princip skal fællesskabsbestemmelserne begrænses til grænseoverskridende vandløbsoplande, 
hvor regulering er nødvendig. Kystsikring adskiller sig i væsentlig grad fra beskyttelse mod 
oversvømmelse fra søer og vandløb. I forbindelse med kystsikring baseres risikovurderingen 
ikke på sandsynligheden for gentagelse af en oversvømmelse inden for en given periode, men 
derimod på bestemmelse af vandstanden på grundlag af målinger, som kyststaterne er enige 
om, og som kontrolleres regelmæssigt. Direktivet må således ikke anvendes på kystsikring. 
Begreberne "deloplande" og "kystområder" bør derfor slettes. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 126
Artikel 5, stk. 1

1. På grundlag af vurderingen omhandlet i 
artikel 4 udpeges alle vandløbsoplande, 
deloplande og kystområder omfattet af et 
vandområdedistrikt til en af følgende 
kategorier:

1. På grundlag af vurderingen omhandlet i 
artikel 4 udpeges alle vandløbsoplande og 
alle kystområder, der ikke er forbundet med 
et vandområdedistrikt til et af følgende 
områder:

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) Områder, der omfatter vandløbsoplande, 
deloplande og kystområder, og 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;

b) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, hvor der efter vurderingen er 
en potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for sandsynligt.

b) Områder, der omfatter vandløbsoplande, 
deloplande og kystområder, og hvor der 
efter vurderingen er en potentiel væsentlig 
risiko for oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for sandsynligt.

Or. de

Begrundelse

Konkretiseringen af "områder" medvirker til præcisering af ordlyden. Efter en indledende 
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vurdering af hele vandløbsoplandet, bør de kort, der omhandles i artikel 7, udelukkende 
udarbejdes over de deloplande, hvor der rent faktisk er en risiko, f.eks. beboelsesområder. 
Der er ingen grund til at udarbejde kort over omfattende vandløbsoplande eller deloplande, 
hvor der ikke er en potentiel risiko. 

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 127
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 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 under 
hensyntagen til forudsigelig 
arealanvendelse eller klimaændringer;

Or. en

Begrundelse

Områder, hvor der er planlagt ændringer af arealanvendelsen, eller hvor der ventes 
forudsigelige ændringer af regnmængderne og -mønstrene som følge af klimaændringer, bør 
omfattes af en mere detaljeret vurdering for at sikre tilstrækkelige oplysninger til brug ved 
planlægning.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 128
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 eller kan opstå nogen potentiel væsentlig 
risiko for oversvømmelse under 
hensyntagen til de forudsigelige ændringer 
af arealanvendelsen eller klimaændringer;
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Or. en

Begrundelse

Den nuværende uklare ordlyd sikrer ikke en fælles EU-strategi til udvælgelse af de 
vandløbsoplande, for hvilke der skal udarbejdes oversvømmelsesrisikokort og planer 
oversvømmelsesstyring. Områder, hvor der er planlagt ændringer af arealanvendelsen (dvs. 
nye beboelsesområder, overgang fra ekstensivt til intensivt landbrug), eller hvor der ventes 
forudsigelige ændringer af regnmængderne og -mønstrene, bør omfattes af en mere detaljeret 
vurdering for at sikre tilstrækkelige oplysninger til brug ved planlægning.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 129
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 eller kan opstå nogen potentiel væsentlig 
risiko for oversvømmelse under 
hensyntagen til de forudsigelige ændringer 
af arealanvendelsen eller klimaændringer;

Or. en

Begrundelse

Den nuværende uklare ordlyd sikrer ikke en fælles EU-strategi til udvælgelse af de 
vandløbsoplande, for hvilke der skal udarbejdes oversvømmelsesrisikokort og planer 
oversvømmelsesstyring. Områder, hvor der er planlagt ændringer af arealanvendelsen (dvs. 
nye beboelsesområder, overgang fra ekstensivt til intensivt landbrug), eller hvor der ventes 
forudsigelige ændringer af regnmængderne og -mønstrene, bør omfattes af en mere detaljeret 
vurdering for at sikre tilstrækkelige oplysninger til brug ved planlægning.

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 130
Artikel 5, stk. 1, litra a

a) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, hvor der efter vurderingen ikke 
er nogen potentiel væsentlig risiko for 

a) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, hvor der efter vurderingen ikke 
er nogen potentiel væsentlig risiko for 
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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;

oversvømmelse, eller hvor de mulige følger 
for mennesker, miljø og økonomiske 
aktiviteter anses for at være af et acceptabelt 
ringe omfang;

Or. en

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 131
Artikel 5, stk. 1, litra b

b) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområde, hvor der efter vurderingen er en 
potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for sandsynligt.

a) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, hvor der efter vurderingen er 
en potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for sandsynligt under 
hensyntagen til de forudsigelige ændringer 
af arealanvendelsen eller klimaændringer;

Or. en

Begrundelse

Områder, hvor der er planlagt ændringer af arealanvendelsen, eller hvor der ventes 
forudsigelige ændringer af regnmængderne og -mønstrene som følge af klimaændringer, bør 
omfattes af en mere detaljeret vurdering for at sikre tilstrækkelige oplysninger til brug ved 
planlægning.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 132
Artikel 5, stk. 1, litra b

b) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområde, hvor der efter vurderingen er en 
potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for sandsynligt.

a) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, hvor der efter vurderingen er 
eller kan opstå en potentiel væsentlig risiko 
for oversvømmelse under hensyntagen til 
de forudsigelige ændringer af 
arealanvendelsen eller klimaændringer;

Or. en
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Begrundelse

Den nuværende uklare ordlyd sikrer ikke en fælles EU-strategi til udvælgelse af de 
vandløbsoplande, for hvilke der skal udarbejdes oversvømmelsesrisikokort og planer 
oversvømmelsesstyring. Områder, hvor der er planlagt ændringer af arealanvendelsen (dvs. 
nye beboelsesområder, overgang fra ekstensivt til intensivt landbrug), eller hvor der ventes 
forudsigelige ændringer af regnmængderne og -mønstrene, bør omfattes af en mere detaljeret 
vurdering for at sikre tilstrækkelige oplysninger til brug ved planlægning.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 133
Artikel 5, stk. 1, litra b

b) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområde, hvor der efter vurderingen er en 
potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for sandsynligt.

a) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, hvor der efter vurderingen er 
eller kan opstå en potentiel væsentlig risiko 
for oversvømmelse under hensyntagen til 
de forudsigelige ændringer af 
arealanvendelsen eller klimaændringer;

Or. en

Begrundelse

Den nuværende uklare ordlyd sikrer ikke en fælles EU-strategi til udvælgelse af de 
vandløbsoplande, for hvilke der skal udarbejdes oversvømmelsesrisikokort og planer for 
oversvømmelsesstyring. Områder, hvor der er planlagt ændringer af arealanvendelsen (dvs. 
nye beboelsesområder, overgang fra ekstensivt til intensivt landbrug), eller hvor der ventes 
forudsigelige ændringer af regnmængderne og -mønstrene, bør omfattes af en mere detaljeret 
vurdering for at sikre tilstrækkelige oplysninger til brug ved planlægning.

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten og Jules Maaten

Ændringsforslag 134
Artikel 5, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemsstaterne kan, hvis det er 
formålstjenligt, medtage kystområder i 
vurderingen af deloplandet eller 
vandløbsoplandet.

Or. en
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Begrundelse

I overensstemmelse med direktiv 2000/60/EF bør medlemsstaterne have mulighed for at 
medtage vurderingen af oversvømmelsesrisikoen i kystområder og oversvømmelsesrisikoen 
langs floder.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 135
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 
grænseoverskridende vandløbsopland, 
delopland eller kystområde af et 
internationalt vandområdedistrikt 
koordineres mellem de pågældende 
medlemsstater.

Or. de

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 5, stk. 1. 

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 136
Artikel 6, stk. 1 a (nyt)

1a. Mens medlemsstaterne færdiggør deres 
foreløbige vurderinger i perioden op til det 
tidspunkt, hvor disse skal foreligge, 
offentliggør Kommissionen forebyggende 
foranstaltninger og tilskynder til udveksling 
af erfaringer vedrørende forebyggelse og 
styring af oversvømmelser med henblik på 
at sikre, at yderligere hændelser og 
katastrofer så vidt muligt afværges.

Or. es

Begrundelse

Set i lyset af EU's forskellige regioners uensartede karakter og det umiddelbare behov for at 
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formidle redskaber til forebyggelse og styring til de mest sårbare områder, bør 
Kommissionen fremme og tilskynde til udveksling af god praksis, da dette utvivlsomt ville 
være meget nyttigt i perioden op til færdiggørelsen af de foreløbige planer.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle og Lutz Goepel

Ændringsforslag 137
Artikel 6, stk. 2

2. Medlemsstaterne revurderer og ajourfører 
om nødvendigt vurderingen i stk. 1 senest i 
2018 og herefter hvert sjette år.

2. Medlemsstaterne revurderer og ajourfører 
om nødvendigt vurderingen i stk. 1 senest i 
2018 og herefter hvert tiende år. 

Or. de

Begrundelse

Udarbejdelsen og vurderingen af risikokort og -styringsplaner er en meget kostbar affære. 
Revisionen af de foranstaltninger, der er truffet, bør derfor foretages med det interval, der er 
anført i artikel 7, stk. 2, vedrørende meget stor sandsynlighed for oversvømmelser. En sådan 
forlængelse af revisionsperioden er ligeledes forholdsmæssigt passende. 

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 138
Artikel 5, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

For så vidt angår denne artikel sikrer 
medlemsstaterne relevant dataoverførsel 
inden for fælles vandløbsoplande.

Or. en

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 139
Artikel 7, stk. 1

1. Medlemsstaterne udarbejder 
oversvømmelseskort og vejledende kort over 
oversvømmelsesskader for hvert enkelt 
vandområdedistrikt, i det følgende benævnt

1. Medlemsstaterne udarbejder 
oversvømmelsesfarekort for hvert 
vandområdedistrikt for de vandløbsoplande, 
der er udpeget i henhold til artikel 5, stk. 1, 
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"oversvømmelsesrisikokort", for de 
vandløbsoplande, deloplande og 
kystområder, der er udpeget i henhold til 
artikel 5, stk. 1, litra b).

litra b). Der skal ligeledes udarbejdes 
oversvømmelsesrisikokort for områder, der 
har et stort skadepotentiale.

Or. de

Begrundelse

Der bør sondres mellem oversvømmelsesfare- og oversvømmelsesrisikokort, idet risikokort 
udelukkende udarbejdes for områder, der har et stort skadepotentiale. 

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 140
Artikel 7, stk. 1

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 
oversvømmelsesfarekort for hvert 
vandområdedistrikt for de vandløbsoplande, 
der er udpeget i henhold til artikel 5, stk. 1, 
litra b). Der skal ligeledes udarbejdes 
oversvømmelsesrisikokort for områder, der 
har et stort skadepotentiale.

Or. de

Begrundelse

Forslaget til direktiv udgør en overtrædelse af subsidiaritetsprincippet. I henhold til dette 
princip skal fællesskabsbestemmelserne begrænses til grænseoverskridende vandløbsoplande, 
hvor regulering er nødvendig. Kystsikring adskiller sig i væsentlig grad fra beskyttelse mod 
oversvømmelse fra søer og vandløb. I forbindelse med kystsikring baseres risikovurderingen 
ikke på sandsynligheden for gentagelse af en oversvømmelse inden for en given periode, men 
derimod på bestemmelse af vandstanden på grundlag af målinger, som kyststaterne er enige 
om, og som kontrolleres regelmæssigt. Direktivet må således ikke anvendes på kystsikring. 
Begreberne "deloplande" og "kystområder" bør derfor slettes. 

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 141
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, i det følgende 
benævnt "oversvømmelsesrisikokort", i det 
mest hensigtsmæssige omfang, for de 
områder, der omfatter vandløbsoplande, 
deloplande og kystområder, og som er 
omfattet af artikel 5, stk. 1, litra b).

Or. de

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 5, stk. 1. 

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle og Lutz Goepel

Ændringsforslag 142
Artikel 7, stk. 1

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, der ikke som helhed 
ligger på deres område, i det følgende 
benævnt "oversvømmelsesrisikokort", for de 
vandløbsoplande, deloplande og 
kystområder, der er udpeget i henhold til 
artikel 5, stk. 1, litra b).

Or. de

Begrundelse

For vandområdedistrikter, der som helhed henhører under en medlemsstats område, sørger 
medlemsstaten i henhold til subsidiaritetsprincippet for, at der udarbejdes en foreløbig 
vurdering af oversvømmelsesrisikoen. 

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle og Lutz Goepel

Ændringsforslag 143
Artikel 7, stk. 1

1. Medlemsstaterne udarbejder 1. Medlemsstaterne udarbejder 
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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).

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). Allerede 
eksisterende oversvømmelsesrisikokort 
anses for at være 
"oversvømmelsesrisikokort" efter denne 
artikel og opfylder indberetningspligten i 
henhold til artikel 17.

Or. de

Begrundelse

For at undgå ekstraudgifter til udarbejdelse af oversvømmelsesrisikokort i henhold til dette 
direktiv bør allerede eksisterende oversvømmelsesrisikokort anvendes.

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 144
Artikel 7, stk. 1

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), og anvender 
oversvømmelsesrisikokortene til udfasning 
af direkte eller indirekte støtte, der 
resulterer i en øget oversvømmelsesrisiko.

Or. en

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten og Jules Maaten

Ændringsforslag 145
Artikel 7, stk. 2
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2. Oversvømmelseskort skal dække de 
geografiske områder, der vil kunne blive 
oversvømmet efter følgende scenarier:

2. Oversvømmelseskort skal dække de 
geografiske områder, der vil kunne blive 
oversvømmet efter følgende scenarier:

a) stor sandsynlighed for oversvømmelse (en 
gang hvert 10. år)

a) stor sandsynlighed for oversvømmelse

b) middelstor sandsynlighed for 
oversvømmelse (en gang hvert 100. år)

b) middelstor sandsynlighed for 
oversvømmelse

c) ringe sandsynlighed for oversvømmelse 
(ekstrem hændelse).

c) ringe sandsynlighed for oversvømmelse 
(ekstrem hændelse).

For hvert scenario i første punktum skal 
følgende oplysninger fremgå:

For hvert scenario i første punktum skal 
følgende oplysninger fremgå, hvor det er 
relevant:

a) beregnede vanddybder a) beregnede vanddybder

b) strømningshastighed, hvor det er relevant b) strømningshastighed
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.

Or. en

Begrundelse

Det bør overlades til medlemsstaterne at definere, hvad de anser for at være stor, middelstor 
eller ringe sandsynlighed. Det er allerede fast praksis, at definitioner af disse 
sandsynligheder kan afvige selv inden for en medlemsstat som følge af forskelle mellem de 
risici, der er knyttet til oversvømmelsen af forskellige områder.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 146
Artikel 7, stk. 2, afsnit 1, litra a

a) stor sandsynlighed for oversvømmelse 
(en gang hvert 10. år)

udgår

Or. de

Begrundelse

Oversvømmelser, der forekommer en gang hvert tiende år, er meget sjældent relevante i 
forbindelse med risikovurderinger. 
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Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 147
Artikel 7, stk. 2, afsnit 1, litra a

a) stor sandsynlighed for oversvømmelse 
(en gang hvert 10. år)

(a) oversvømmelser, der forekommer en 
gang hvert 10.-30. år;

Or. de

Begrundelse

I størstedelen af medlemsstaterne er det ikke nødvendigt at udarbejde kort over 
oversvømmelser, der forekommer en gang hvert 10. år, og som i praksis generelt er mindre 
relevante. Det bør derfor til en vis grad overlades til medlemsstaterne at skønne, hvilken 
undersøgelsesperiode eller gentagelsesperiode de ønsker at anvende som grundlag for deres 
kort over oversvømmelser, der forekommer med stor sandsynlighed.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 148
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2, indledning

For hvert scenario i første punktum skal 
følgende oplysninger fremgå:

For scenariet i punkt (b) i første punktum 
skal følgende oplysninger fremgå:

Or. de

Begrundelse

Oplysninger som f.eks. beregnede vanddybder og strømningshastighed er kun relevante i 
forbindelse med oversvømmelser, der forekommer en gang hvert 100. år. I forbindelse med 
"ekstreme" hændelser (oversvømmelser, der forekommer en gang hvert 1.000. år) er det i 
praksis ikke nødvendigt at foretage en grundig beregning af disse oplysninger, der ville være 
rent teoretiske. 

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 149
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2, litra a a (nyt)

(aa) katastrofesituationens varighed, 
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synoptiske data (tryksystemers placering, 
anslået nedbørsmængde og -intensitet);

Or. pl

Begrundelse

I tillæg til risikokortlægninger og risikostyringsplaner for oversvømmelser er vejrudsigter 
vigtige for at sikre, at der iværksættes passende tiltag i forbindelse med oversvømmelser. Det, 
der er vigtigt, er hvor der falder regn, hvor meget der falder og i hvor lang tid, især ved 
regnskyl, der er hovedårsagen til oversvømmelser i Europa.

Synoptisk information om pludseligt varmere vejr sent på vinteren i lavtliggende dele af 
Europa, kan være et nyttigt signal for medlemsstaterne i den pågældende del af Europa om, 
at de skal iværksætte tiltag for at minimere følgerne af oversvømmelsen.
Prognoser om vejrfronter i hurtig bevægelse er uundværlige oplysninger for medlemsstater, 
der kan blive udsat for følgerne af cykloner og storme. Prognoserne gør det muligt for disse 
medlemsstater at iværksætte forebyggende tiltag mod oversvømmelse af kystområder, især i 
lavtliggende områder (f.eks. i Nederlandene).

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 150
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2, litra c

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

(c) områder, der måtte være udsat for 
erosion af flodterrasser og skrænter i 
floddale og for brederosion og aflejring af 
drivende materiale.

Or. pl

Begrundelse

Den oprindelige version omhandler kun skader på kystområder, selv om hovedparten af 
oversvømmelserne i Europa påvirker floddale. I forbindelse med oversvømmelser sker der 
skader på alle dele af en dal - flodlejer, flodterrasser og skrænter.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 151
Artikel 2, stk. 2, afsnit 2, litra c

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

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

Or. de

Begrundelse

Navnlig i Alperne er der mange områder langs vandløbene, hvor brederosion og aflejring er 
mulig. Det er ikke hensigtsmæssigt at opremse alle områderne her. Disse fænomener bør kun 
kortlægges detaljeret i de tilfælde, hvor de udgør en fare. 

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 152
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2, litra c

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

c) områder, der måtte være udsat for 
morfologiske ændringer såsom brederosion 
eller aflejring af drivende materiale.

Or. es

Begrundelse

De morfologiske ændringer, der kunne have betydning for oversvømmelsesstyring, er ikke 
begrænset til erosion og aflejring af drivende materiale (andre eksempler omfatter jordskred, 
jordsætning, pludselige ujævnheder i terrænet som følge af seismiske bevægelser osv.).

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 153
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2, litra c a (nyt)

ca) områder, der kan fungere som 
overløbsområder eller som bufferområder i 
tilfælde af oversvømmelse. 

Or. nl

Begrundelse

Områder med en potentielt værdifuld funktion som overløbsområde eller bufferområde kunne 
blive bebygget og dermed miste denne funktion. Det er vigtigt, at sådanne områder medtages i 
de planer for oversvømmelsesstyring, der skal udarbejdes i henhold til dette direktiv. 
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Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 154
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2, litra c a (nyt)

(ca) stærkt skrånende områder, der kunne 
blive udsat for oversvømmelser med en høj 
strømningshastighed og store mængder 
drivende materiale.

Or. es

Begrundelse

Det er ligeledes nødvendigt at tage højde for oversvømmelserne i visse Middelhavsområder, 
der hovedsagelig forårsages af korte, bratte regnskyl i form af skybrud, hvis følger forværres 
af stejle skråninger.

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 155
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2, litra c a (nyt)

(ca) agenser, der potentielt kan forårsage 
oversvømmelser, og som findes eller kan 
findes i områder, der er afmærket på 
risikokortet.

Or. es

Begrundelse

Med henblik på risikovurdering og -styring af oversvømmelser er det nødvendigt at definere 
og analysere de agenser, der har forårsaget oversvømmelserne, og at afdække alle 
konsekvenserne af disse agenser. Ud over at blive nævnt i risikostyringsplanerne bør de 
fremgå af risikokortene.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 156
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2, litra c a (nyt)
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(ca) flodsletter og andre naturområder, der 
kan fungere som overløbsområder eller 
bufferområder nu eller fremover.

Or. en

Begrundelse

De ubebyggede områder, der kan oversvømmes naturligt (f.eks. flodsletter), og som har en 
værdifuld overløbsfunktion, kunne blive målrettet i forbindelse med udvikling, såfremt de ikke 
er omfattet af oversvømmelsesrisikokort og risikostyringsplaner for oversvømmelser. Deres 
vigtige rolle, der består i at begrænse oversvømmelsesrisikoen, ville da være udelukket eller 
begrænset, og de nye aktiver, der måtte være blevet placeret der, ville være udsat for risiko. 
Det er således vigtigt, at der anvendes en bestemmelse om "ingen forringelse" i forbindelse 
med disse områder for ikke at forøge risiciene. Det er derfor nødvendigt at medtage eller tage 
højde for disse områder og disse områders funktioner i de relevante 
oversvømmelsesrisikokort og risikostyringsplaner for oversvømmelser, der skal udarbejdes i 
henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 157
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2, litra c a (nyt)

(ca) flodsletter og andre naturområder, der 
kan fungere som overløbsområder eller 
bufferområder nu eller fremover.

Or. en

Begrundelse

Flodsletterne har en værdifuld overløbsfunktion og kunne blive målrettet udvikling, hvis de 
ikke er omhandlet i oversvømmelsesrisikokort. Det er vigtigt, at der anvendes en bestemmelse 
om "ingen forringelse" i forbindelse med disse områder, således at risiciene ikke forøges, og 
derfor skal de nævnes i de relevante kort og planer.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 158
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2, litra c a (nyt)

(ca) flodsletter og andre naturområder, der 
kan fungere som overløbsområder eller 
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bufferområder nu eller fremover.

Or. en

Begrundelse

De ubebyggede områder, der kan oversvømmes naturligt (f.eks. flodsletter), og som har en 
værdifuld overløbsfunktion, kunne blive målrettet i forbindelse med udvikling, såfremt de ikke 
er omfattet af oversvømmelsesrisikokort og risikostyringsplaner for oversvømmelser. Deres 
vigtige rolle, der består i at begrænse oversvømmelsesrisikoen, ville da være udelukket eller 
begrænset, og de nye aktiver, der måtte være blevet placeret der, ville være udsat for risiko. 
Det er således vigtigt, at der anvendes en bestemmelse om "ingen forringelse" i forbindelse 
med disse områder for ikke at forøge risiciene. Det er derfor nødvendigt at medtage eller tage 
højde for disse områder og disse områders funktioner i de relevante 
oversvømmelsesrisikokort og risikostyringsplaner for oversvømmelser, der skal udarbejdes i 
henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 159
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2, litra c b (nyt)

(cb) tilgængelige ressourcer til håndtering 
af risikoniveauerne i de tre scenarier, der 
er beskrevet i punkt (a), (b og (c) i første 
punktum.

Or. es

Begrundelse

De tilgængelige ressourcer (civilbeskyttelseshold, lægetjenester i området osv.) til håndtering 
af oversvømmelser på forskellige risikoniveauer bør ikke blot beskrives i 
risikostyringsplanerne, men ligeledes i risikokortene.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 160
Artikel 7, stk. 3

3. De vejledende kort over 
oversvømmelsesskader skal vise de 
potentielle skader i forbindelse med 
oversvømmelser i de i stk. 2 anførte 

3. Oversvømmelsesrisikokortene skal vise 
de potentielle risici i forbindelse med 
oversvømmelser i henhold til de i stk. 2, 
punkt (b) og (c), anførte scenarier under 
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scenarier; de udtrykkes i følgende termer: hensyntagen til det følgende:
a) antallet af indbyggere, der måtte berøres (a) antallet af indbyggere, der måtte berøres

b) de potentielle økonomiske skader i 
området

(b) de potentielle økonomiske skader i 
området.

c) de potentielle miljøskader.

Or. de

Begrundelse

Udgifterne til udarbejdelse af oversvømmelsesrisikokort for tre forskellige scenarier under 
hensyntagen til alle de i artikel 2 og 4 anførte faktorer ville være betydelige og unødvendige i 
vandløbsoplande med begrænset skadespotentiale. Det ville medføre enorme udgifter at 
udvikle de komplicerede beregningsmetoder og -modeller, som en kortlægning af potentielle 
miljøskader forudsætter, og disse udgifter ville overhovedet ikke stå i forhold til den viden, 
man ville opnå. 

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 161
Artikel 7, stk 3

3. De vejledende kort over 
oversvømmelsesskader skal vise de 
potentielle skader i forbindelse med 
oversvømmelser i de i stk. 2 anførte 
scenarier; de udtrykkes i følgende termer:

3. De vejledende kort over 
oversvømmelsesskader skal vise de 
potentielle skadelige virkninger i 
forbindelse med oversvømmelser i de i stk. 2 
anførte scenarier; de udtrykkes i følgende 
termer:

a) antallet af indbyggere, der måtte berøres a) antallet af indbyggere, der måtte berøres

b) de potentielle økonomiske skader i 
området

b) de potentielle økonomiske skader i 
området;

c) de potentielle miljøskader. c) tekniske anlæg som beskrevet i bilag 1 til 
Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 
1996 om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forureningl1 og som 
omfattet af Rådets direktiv 96/82/EF af 9. 
december 1996 om kontrol med risikoen for 
større uheld med farlige stoffer2, der kan 
forårsage uforsætlig forurening i tilfælde 
af oversvømmelse, og beskyttede områder 
som fastlagt i artikel 6 i direktiv 
2000/60/EF.
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___________
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).
2 EFT L 10, 14.1.1997, s. 13. Senest ændret ved 
direktiv 2003/105/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 
97).

Or. en

Begrundelse

Oversvømmelseskortene bør vise de anlæg, der kan forårsage uforsætlig miljøforurening som 
følge af oversvømmelse. Redskaberne til kortlægning af anlæg, der udgør en potentiel risiko, 
er klassifikationerne i det ovennævnte "Seveso II"-direktiv og IPPC-direktivet. De beskyttede 
områder, der er identificeret i vandrammedirektivet, bør ligeledes fremgå af 
oversvømmelseskortene.

Ændringsforslag af Vasco Graça Moura

Ændringsforslag 162
Artikel 7, stk. 3, litra b

b) de potentielle økonomiske skader i 
området

b) de potentielle skader på økonomiske 
aktiviteter i området;

Or. pt

Begrundelse

Det er måske i overkanten at kræve en kvantificering af de økonomiske skader. Hvis dette 
krav blev fjernet, ville det være lettere at udarbejde "oversvømmelsesrisikokort". Det bør 
være tilstrækkeligt at udarbejde en beskrivelse af de økonomiske aktiviteter, der kunne blive 
ramt.

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 163
Artikel 7, stk. 3, litra b

b) de potentielle økonomiske skader i 
området

(b) de potentielle økonomiske skader i 
området opdelt i aktivitetssektorer

Or. es
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Begrundelse

Uanset om sandsynligheden svarer til den i scenario (a), (b) eller (c) anførte, vil en 
oversvømmelse naturligvis ikke have samme følger for landbruget, industrianlæg eller 
serviceinfrastrukturer (elforsyning, kommunikationskanaler, telefontjenester). Det ville være 
en fordel, hvis de oplysninger der skulle fremgå af risikokortene, gjorde det muligt fra 
begyndelsen at opdele de potentielle skader i henhold til de sektorer, der måtte være aktive i 
et risikoområde.

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten og Jules Maaten

Ændringsforslag 164
Artikel 7, stk. 3, litra b og c

b) de potentielle økonomiske skader i 
området

b) de økonomiske aktiviteter, der potentielt 
ville blive påvirket i området;

c) de potentielle miljøskader. c) de potentielle negative indvirkninger på 
miljøet.

Or. en

Begrundelse

Det er meget vanskeligt, eller sågar umuligt, at opgøre virkningerne af en oversvømmelse i 
tal. Det er derfor at foretrække at undgå ordet "skader".

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 165
Artikel 7, stk. 3, litra c

c) de potentielle miljøskader. (c) de potentielle miljøskader og risici for 
mennesker.

Or. es

Begrundelse

Hvis oversvømmelser sandsynligvis ville give anledning til særlige miljøproblemer såsom 
vandforurening som følge af, at et givet anlæg var beliggende i det pågældende område, 
burde denne risiko kortlægges fra begyndelsen.
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Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle og Lutz Goepel

Ændringsforslag 166
Artikel 7, stk. 3, litra c

c) de potentielle miljøskader. udgår

Or. de

Begrundelse

Det ville medføre enorme udgifter at udvikle de komplicerede beregningsmetoder og 
-modeller, som en kortlægning af potentielle miljøskader forudsætter, og disse udgifter ville 
overhovedet ikke stå i forhold til den viden, man ville opnå.

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 167
Artikel 7, stk. 3, litra c

c) de potentielle miljøskader. c) de potentielle miljøskader, herunder 
områder, der er udpeget som beskyttede 
områder i henhold til artikel 6 i direktiv 
200/60/EF, under hensyntagen til 
punktkilder eller diffuse kilder til 
forurening og tilknyttede risici for vand-
eller landøkosystemer i tilfælde af 
oversvømmelser.

Or. en

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 168
Artikel 7, stk. 3, litra c a (nyt)

(ca) identifikation af fareområder, hvor 
oversvømmelser med stor tæthed og 
oversvømmelser med drivende materialer 
kan forekomme.

Or. en
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Begrundelse

Det er absolut nødvendigt at nævne oversvømmelser med stor tæthed og oversvømmelser med 
drivende materialer. Disse former for oversvømmelser er meget farlige for mennesker og 
varer og skal ikke blot analyseres fra et hydraulisk synspunkt, men ligeledes fra et 
geomorfologisk synspunkt.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 169
Artikel 7, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne bestemmer de 
konkrete punkter, hvor 
oversvømmelsesrisikoen er størst. Der skal 
tages højde for disse oplysninger ved 
planlægning af arealanvendelse.

Or. es

Begrundelse

Der er altid særlige steder, der er udsat for størst risiko. Oplysningerne herom bør anvendes 
med henblik på at forbedre planlægningen af arealanvendelse til landbrugsformål, industriel 
og bymæssig udvikling samt infrastrukturer.

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 170
Artikel 7, stk. 3 a (nyt)

3a. Afhængig af medlemsstaternes 
regioners særlige karakteristika kan 
medlemsstaterne, såfremt de anser det for 
hensigtsmæssigt, medtage specifikke 
bestemmelser i deres risikokort.

Or. es

Begrundelse

Direktivet indeholder nogle grundregler, der skal overholdes. Det kan imidlertid være meget 
nyttigt for de enkelte medlemsstater at fastlægge specifikke foranstaltninger for områder med 
særlige karakteristika.



(Ekstern oversættelse)

AM\610916DA.doc 71/116 PE 371.879v02-00

DA

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle og Lutz Goepel

Ændringsforslag 171
Artikel 8, stk. 2

2. De revurderes om nødvendigt inden den 
22. december 2019 og efterfølgende hvert 
sjette år.

2. De revurderes om nødvendigt inden den 
22. december 2019 og efterfølgende hvert 
tiende år.

Or. de

Begrundelse

Udarbejdelsen og vurderingen af risikokort og -styringsplaner er en meget kostbar affære. 
Revisionen af de foranstaltninger, der er truffet, bør derfor foretages med det interval, der er 
anført i artikel 7, stk. 2, vedrørende meget stor sandsynlighed for oversvømmelser. En sådan 
forlængelse af revisionsperioden er ligeledes forholdsmæssigt passende. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten og Jules Maaten

Ændringsforslag 172
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 fastlægger 
risikostyringsplaner for oversvømmelser for 
hvert enkelt vandløbsopland, delopland og 
kystområde eller dele heraf omhandlet i 
artikel 5, stk. 1, litra b) i overensstemmelse 
med stk. 2 og stk. 3 i nærværende artikel. 
Hvis det er formålstjenligt kan kystområder 
medtages i planerne for vandløbsoplandet 
eller deloplandet eller, hvis de ikke er 
tilknyttet et vandområdedistrikt, behandles 
særskilt.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af de tilgrundliggende investeringsplaner og fysiske planlægningspolitikker 
bør ikke omfattes af EU-lovgivning. Hvis gennemførelsen af disse planer og programmer blev 
omfattet af juridiske forpligtelser på EU-plan, er det sandsynligt, at landene ville udarbejde 
meget lidt ambitiøse planer, da de ville frygte overtrædelsesprocedurer, hvis de ikke formåede 
at gennemføre en plan, der indeholdt mere ambitiøse foranstaltninger. 
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Det er i stedet mere effektivt at fokusere på gennemsigtighed i gennemførelsesprocessen, og i 
denne forbindelse bør planerne indeholde en angivelse af følgende:

1. målsætningerne for risikostyringen for oversvømmelser,
2. foranstaltningerne, 
3. måden, hvorpå fremskridt vil blive overvåget.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 173
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 omhandlet i artikel 5, stk. 1, 
litra b), i overensstemmelse med stk. 2 og 3 i 
nærværende artikel.

Or. de

Begrundelse

Forslaget til direktiv udgør en overtrædelse af subsidiaritetsprincippet. I henhold til dette 
princip skal fællesskabsbestemmelserne begrænses til grænseoverskridende vandløbsoplande, 
hvor regulering er nødvendig. Kystsikring adskiller sig i væsentlig grad fra beskyttelse mod 
oversvømmelse fra søer og vandløb. I forbindelse med kystsikring baseres risikovurderingen 
ikke på sandsynligheden for gentagelse af en oversvømmelse inden for en given periode, men 
derimod på bestemmelse af vandstanden på grundlag af målinger, som kyststaterne er enige 
om, og som kontrolleres regelmæssigt. Direktivet må således ikke anvendes på kystsikring. 
Begreberne "deloplande" og "kystområder" bør derfor slettes. 

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle og Lutz Goepel

Ændringsforslag 174
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, 
der ikke som helhed ligger på deres 
område, og som er omhandlet i artikel 5, 
stk. 1, litra b), i overensstemmelse med stk. 
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2 og 3 i nærværende artikel.

Or. de

Begrundelse

For vandområdedistrikter, der som helhed henhører under en medlemsstats område, sørger 
medlemsstaten i henhold til subsidiaritetsprincippet for, at der udarbejdes en foreløbig 
vurdering af oversvømmelsesrisikoen. 

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle og Lutz Goepel

Ændringsforslag 175
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. Allerede eksisterende 
risikostyringsplaner for oversvømmelser 
anses for at være planer efter denne artikel 
og opfylder indberetningspligten i henhold 
til artikel 17.

Or. de

Begrundelse

For at undgå ekstraudgifter til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelser i 
henhold til dette direktiv bør allerede eksisterende risikostyringsplaner anvendes.

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 176
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 

1. Medlemsstaterne vedtager 
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 



(Ekstern oversættelse)

PE 371.879v02-00 74/116 AM\610916DA.doc

DA

overensstemmelse med stk. 2 og 3 i 
nærværende artikel.

nærværende artikel og i overensstemmelse 
med de målsætninger, der er fastlagt i 
artikel 1 og 4 i direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 177
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, kystområde og 
byområde omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra 
b), i overensstemmelse med stk. 2 og 3 i 
nærværende artikel.

Or. pl

Begrundelse

Betragtning 8 i forslaget omhandler oversvømmelser i byer, og disse bør således også 
medtages i direktivets operative del.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 178
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 
sikringsniveauer for hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland, byområde 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.
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Or. pl

Begrundelse

Betragtning 8 i forslaget omhandler oversvømmelser i byer, og disse bør således også 
medtages i direktivets operative del.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 179
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 
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. 
Menneskers anvendelse af flodsletter bør 
tilpasses de oversvømmelsesrisici, der er 
udpeget. 

Or. en

Begrundelse

Oversvømmelser er naturfænomener. Oversvømmelser udgør kun en risiko for de 
menneskelige aktiviteter eller formål, der finder sted på flodsletter. En minimering af de 
potentielle følger af oversvømmelser skal derfor ligeledes indebære en tilpasning af disse 
menneskelige aktiviteter til de eksisterende oversvømmelsesrisici.

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 180
Artikel 9, stk. 2

2. Medlemsstaterne etablerer passende 
sikringsniveauer for hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og kystområde 
med sigte på at mindske sandsynligheden for 

2. I tæt samarbejde med de lokale og 
regionale myndigheder etablerer
medlemsstaterne passende 
risikoforebyggelses- og sikringsniveauer for 
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oversvømmelser og potentielle følger af 
oversvømmelser for mennesker, miljø og 
økonomiske aktiviteter; følgende aspekter 
tages i betragtning: vandforvaltning, 
jordbundsforvaltning, fysisk planlægning, 
arealanvendelse og naturbevaring.

hvert enkelt vandløbsopland, delopland og 
kystområde med sigte på at mindske 
sandsynligheden for oversvømmelser og de 
potentielle følger af oversvømmelser for 
mennesker, miljø og økonomiske aktiviteter; 
følgende aspekter tages i betragtning: water 
management, soil management, spatial 
planning, land use and nature conservation.

Or. en

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten og Jules Maaten

Ændringsforslag 181
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 fastlægger 
målsætningerne for risikostyring for 
oversvømmelser for hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og kystområde 
eller dele heraf; følgende aspekter tages i 
betragtning: vandforvaltning, 
jordbundsforvaltning, fysisk planlægning, 
arealanvendelse og naturbevaring.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget vedrørende artikel 1 af samme forfattere. 
Sætningen "med sigte på ... økonomiske aktiviteter" kan slettes, da den er en gentagelse af 
definitionen af oversvømmelsesrisiko i artikel 2.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 182
Artikel 9, stk. 2

2. Medlemsstaterne etablerer passende 
sikringsniveauer for hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og kystområde
med sigte på at mindske sandsynligheden for 

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

potentielle følger af oversvømmelser for 
mennesker, miljø og økonomiske aktiviteter;
følgende aspekter tages i betragtning: 
vandforvaltning, jordbundsforvaltning, 
fysisk planlægning, arealanvendelse og 
naturbevaring.

Or. de

Begrundelse

Forslaget til direktiv udgør en overtrædelse af subsidiaritetsprincippet. I henhold til dette 
princip skal fællesskabsbestemmelserne begrænses til grænseoverskridende vandløbsoplande, 
hvor regulering er nødvendig. Kystsikring adskiller sig i væsentlig grad fra beskyttelse mod 
oversvømmelse fra søer og vandløb. I forbindelse med kystsikring baseres risikovurderingen 
ikke på sandsynligheden for gentagelse af en oversvømmelse inden for en given periode, men 
derimod på bestemmelse af vandstanden på grundlag af målinger, som kyststaterne er enige 
om, og som kontrolleres regelmæssigt. Direktivet må således ikke anvendes på kystsikring. 
Begreberne "deloplande" og "kystområder" bør derfor slettes. 

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 183
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 
sikringsniveauer for hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og kystområde 
med sigte på at mindske de potentielle følger 
af oversvømmelser for mennesker, miljø og 
økonomiske aktiviteter, fortrinsvis ved 
anvendelse af ikke-bygningsmæssige 
initiativer og, hvor det er nødvendigt, 
mindskelse af sandsynligheden for 
oversvømmelser. Ved iværksættelse af disse 
tiltag skal følgende aspekter tages i 
betragtning: vandforvaltning, 
jordbundsforvaltning, fysisk planlægning, 
arealanvendelse og naturbevaring.

Or. en

Begrundelse

Oversvømmelser er naturlige hændelser i floddynamikken, som spiller en væsentlig rolle. Det 
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er derfor nødvendigt at medtage bemærkningen om betydningen af helst at undlade 
bygningsmæssige foranstaltninger. Dette betyder, at oversvømmelsesrisikoen kan mindskes 
gennem en reduktion af sårbarheden. Kun hvis disse tiltag viser sig at være utilstrækkelige, 
bør mindskelsen af sandsynligheden for oversvømmelser omfatte bygningsmæssige tiltag.

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 184
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. I tæt samarbejde med de lokale og 
regionale myndigheder etablerer
medlemsstaterne 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.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at sikre den bredest mulige deltagelse fra de lokale myndigheder, der generelt 
har større viden om behovene i forbindelse med forvaltning af vandområder.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 185
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, 

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,
ejendom og økonomiske aktiviteter; 
følgende aspekter tages i betragtning: 
vandforvaltning, jordbundsforvaltning, 
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arealanvendelse og naturbevaring. fysisk planlægning, arealanvendelse og 
naturbevaring.

Or. en

Begrundelse

Sikring af ejendom er et centralt element i risikostyring i forbindelse med oversvømmelser og 
bør derfor nævnes her.

Ændringsforslag af Ambroise Guellec

Ændringsforslag 186
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 oversvømmelser
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: water 
management, soil management, spatial 
planning, land use and nature conservation.

Or. fr

Begrundelse

Begrebet "sikringsniveauer" er for snævert, mens "risikostyringsniveauer for 
oversvømmelser" omfatter forebyggelse, sikring og beredskab i overensstemmelse med artikel 
9, stk. 3.

Ændringsforslag af María del Pilar Ayuso González

Ændringsforslag 187
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 

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

aktiviteter og, hvor det er muligt, 
sandsynligheden for oversvømmelser. De 
pågældende foranstaltninger skal 
iværksættes, idet følgende aspekter tages i 
betragtning: vandforvaltning, 
jordbundsforvaltning, fysisk planlægning, 
arealanvendelse og naturbevaring.

Or. es

Begrundelse

Nogle gange er det ikke muligt at mindske sandsynligheden for oversvømmelser. Det ville 
være mere realistisk, hvis medlemsstaterne koncentrerede deres indsats om at mindske de 
skader, der forårsages af oversvømmelser.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi og Péter Olajos

Ændringsforslag 188
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 
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 samt 
fordele og ulemper. I tilfælde af fælles 
vandløbsoplande, deloplande og 
kystområder samarbejder de pågældende 
medlemsstater om at opfylde ovennævnte 
forpligtelser.

Or. en

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at medlemsstaterne i tilfælde af fælles 
vandløbsoplande er forpligtede til at samordne fastlæggelsen af sikringsniveauerne. Dette er 
navnlig en væsentlig beskyttelse for lande, der ligger nedenstrøms. De forhold, der desuden 
skal tages i betragtning ovenfor, bør udvides til ligeledes at omfatte fordelene og ulemperne 
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ved foranstaltningerne. 

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 189
Artikel 9, stk. 2 a (nyt)

2a. Navnlig set i lyset af, at byplanlægning 
er medlemsstaternes, herunder de regionale 
og lokale myndigheders, opgave, skal de 
nationale myndigheders planer indeholde 
forebyggende og afhjælpende 
foranstaltninger, der bidrager til en god 
byforvaltning og fysisk planlægning af 
risikoområder, med henblik på at nå de 
specifikke mål om bl.a. miljømæssig 
integration af vandløb i bymidter, 
iværksættelse af programmer om 
genskabelse af vand- og skovressourcer, 
bevarelse af flodlejer og bevidstgørelse af 
offentligheden.

Or. es

Begrundelse

Ovenstående bestemmelse bør medtages set i lyset af de utallige tilfælde af oversvømmelser i 
bymidter.

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 190
Artikel 9, stk. 3

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

3. Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser indeholder foranstaltninger 
med henblik på at nå risikoforebyggelses- og 
sikringsniveauerne i stk. 2 og en tidsplan for 
iværksættelsen af disse foranstaltninger.

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring og 
beredskab og under hensyntagen til de 
særlige forhold, der gør sig gældende for de 

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring og 
beredskab, herunder 
prognosticeringssystemer og systemer for 
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forskellige vandløbsoplande eller 
deloplande.

hurtig varsling, og under hensyntagen til de 
særlige forhold, der gør sig gældende for de 
forskellige vandløbsoplande eller 
deloplande.

Planerne omfatter en vurdering af den 
miljømæssige og økonomiske virkning af 
tekniske foranstaltninger, der beskytter 
mod oversvømmelser, samt af det naturlige 
overløbspotentiale, som eksisterende 
flodsletter eller flodsletter, der skal 
genskabes, måtte have. Planerne skal 
fremme hensigtsmæssig arealanvendelse og 
landbrugs- og skovbrugspraksis i hele 
vandområdedistriktet.
Foranstaltningerne til risikostyring 
vedrørende oversvømmelser kan omfatte 
foranstaltninger til dækning af 
omkostningerne, således at økonomiske 
aktiviteter i områder med 
oversvømmelsesrisiko betaler de 
omkostninger, der er forbundet med 
oversvømmelsessikring og 
redningstjenesternes indsats, samt miljø- og 
ressourceomkostningerne, og kan 
indeholde forpligtelser for personer, der 
bor i områder med oversvømmelsesrisiko, 
til så vidt muligt at træffe forebyggende 
foranstaltninger med henblik på at mindske 
skaderne.

Or. en

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 191
Artikel 9, stk. 3, afsnit 1

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

3. Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser iværksættes på grundlag af 
en integreret strategi, idet øvrige 
instrumenter, lovbestemmelser eller 
programmer, der anses for at være nyttige, 
tages i betragtning. Planerne indeholder 
foranstaltninger med henblik på at nå 
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sikringsniveauerne i stk. 2.

Or. es

Begrundelse

Direktivet som helhed og bestemmelserne om iværksættelse af risikostyringsplanerne i 
særdeleshed bør være baseret på integreret risikostyring med fokus på samordning af de 
målsætninger, metoder og teknikker, der ligger til grund for de forskellige 
fællesskabsinstrumenter og nationale instrumenter. En måde at gøre dette på ville være at 
anvende data, der er indsamlet via INSPIRE-systemet eller af GEO (en satellitbaseret 
jordobservationsgruppe).

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 192
Artikel 9, stk. 3, afsnit 1

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

3. Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser indeholder foranstaltninger, 
der er baseret på naturlige processer såsom 
vedligeholdelse og/eller genskabelse af 
flodsletter for, hvor det er muligt, at 
tilbageføre områderne til vandløbene og at 
fremme hensigtsmæssig arealanvendelse og 
land- og skovbrugspraksis i hele 
vandløbsoplandet.

Or. en

Begrundelse

Ubebyggede områder, der kan oversvømmes naturligt (f.eks. flodsletter), har en værdifuld 
vandoverløbsfunktion og bør omhandles i risikostyringsplanerne for oversvømmelser.

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten og Jules Maaten

Ændringsforslag 193
Artikel 9, stk. 3, afsnit 1

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

3. Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser indeholder foranstaltninger 
med henblik på at nå målsætningerne for 
risikostyring i forbindelse med 
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oversvømmelser i stk. 2 og metoder og 
redskaber til overvågning af iværksættelsen 
af disse foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Der henvises til forfatternes begrundelse vedrørende artikel 9, stk. 1. 

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 194
Artikel 9, stk. 3, afsnit 1

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

3. Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser indeholder foranstaltninger 
med henblik på at nå målsætningerne for 
risikostyring i forbindelse med 
oversvømmelser i stk. 2 og metoder og 
redskaber til overvågning af disse 
foranstaltningers fremskridt. Som princip 
skal foranstaltninger til risikostyring 
vedrørende oversvømmelser være 
omkostningseffektive og begrænset til 
foranstaltninger til en socialt acceptabel 
pris.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at indarbejde principperne om omkostningseffektivitet og om 
foranstaltninger til en socialt acceptabel pris i nærværende direktiv. Disse principper er 
indlysende for alle medlemsstater, der håndterer nationale problemer i forbindelse med 
oversvømmelsesrisici, men de anvendes ikke altid i forbindelse med afhjælpning af 
grænseoverskridende problemer med oversvømmelsesrisici. Det første princip om 
omkostningseffektivitet findes tillige i direktiv 2000/60/EF. De to principper udgør sammen et 
grundlag for anvendelse og udvikling af sociale cost-benefit-analyser. Det forhold at de 
betegnes principper og ikke forpligtelser sikrer, at det er muligt at opnå fritagelse fra dem, 
hvis der foreligger en begrundelse herfor, eller hvis det drejer sig om foranstaltninger, hvor 
de ikke har en relevant virkning.
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Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 195
Artikel 9, stk. 3, afsnit 1

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

3. Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser indeholder foranstaltninger, 
som

a) er baseret på naturlige processer såsom 
vedligeholdelse og/eller genskabelse af 
flodsletter for, hvor det er muligt, at 
tilbageføre områderne til vandløbene og at 
fremme hensigtsmæssig arealanvendelse og 
land- og skovbrugspraksis i hele 
vandløbsoplandet;
b) sikrer en bæredygtig miljømæssig og 
økonomisk styring af oversvømmelsesrisici 
under hensyntagen til brugernes dækning 
af omkostningerne til 
risikostyringstjenester i forbindelse med 
oversvømmelser, herunder 
miljøomkostningerne;
c) bidrager til risikostyring i forbindelse 
med oversvømmelser i regioner opstrøms 
og nedenstrøms eller i det mindste ikke 
påvirker oversvømmelsesrisiciene således, 
at regionerne opstrøms eller nedenstrøms 
skal afholde uforholdsmæssige 
omkostninger for at opnå et 
hensigtsmæssigt risikoforebyggelses- og 
sikringsniveau;
d) tager højde for effektiviteten af 
eksisterende menneskeskabte 
oversvømmelsessikringer til infrastruktur, 
herunder den økonomiske og miljømæssige 
effektivitet heraf.

Or. en

Begrundelse

a) De ubebyggede områder, der kan oversvømmes naturligt (f.eks. flodsletter), og som har en 
værdifuld overløbsfunktion, kunne blive målrettet i forbindelse med udvikling, såfremt de ikke 
er omfattet af oversvømmelsesrisikokort og risikostyringsplaner for oversvømmelser. Deres 
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vigtige rolle, der består i at begrænse oversvømmelsesrisikoen, ville da være udelukket eller 
begrænset, og de nye aktiver, der måtte være blevet placeret der, ville være udsat for risiko. 
Det er således vigtigt, at der anvendes en bestemmelse om "ingen forringelse" i forbindelse 
med disse områder for ikke at forøge risiciene. Det er derfor nødvendigt at medtage eller tage 
højde for disse områder og disse områders funktioner i de relevante 
oversvømmelsesrisikokort og risikostyringsplaner for oversvømmelser, der skal udarbejdes i 
henhold til dette direktiv.

b)-c) Foranstaltninger til risikostyring vedrørende oversvømmelser er et væsentligt redskab 
for borgerne og erhvervslivet, og omkostningerne hertil skal dækkes for at skabe langsigtede 
samfundsmæssige fordele. I oversvømmelsesområder skal udviklingen af nye menneskelige 
aktiviteter afholde udgifterne til disse foranstaltninger samt til de følgende miljø- og 
ressourceomkostninger opstrøms og nedenstrøms. Niveauet for dækning af omkostningerne 
og fordelingen af disse omkostninger afgøres på nationalt plan, men skal være gennemsigtigt.

d) De traditionelle risikostyringsstrategier i forbindelse med oversvømmelser, som 
hovedsagelig er baseret på tekniske infrastrukturer, har navnlig ikke formået at yde den 
langsigtede sikkerhed, som var lovet, og har haft en negativ indvirkning på vandmiljøet. Der 
skal foretages en grundig vurdering af effektiviteten af disse strategier, hvis 
oversvømmelsesrisiciene skal styres ordentligt.

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 196
Artikel 9, stk. 3, afsnit 2

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring og
beredskab og under hensyntagen til de 
særlige forhold, der gør sig gældende for de 
forskellige vandløbsoplande eller 
deloplande.

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring, 
beredskab, katastrofeindsats og 
genoprettelse under hensyntagen til de 
særlige forhold, der gør sig gældende for de 
forskellige vandløbsoplande eller 
deloplande.

Or. en

Begrundelse

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser skal ligeledes omhandle foranstaltninger 
vedrørende katastrofeindsats (= iværksættelse af de relevante katastrofeindsatsplaner og den 
koordinerede civilbeskyttelsesindsats i forbindelse med oversvømmelser) samt genoprettelse 
(= medvirkning til tilbagevenden til normale forhold så hurtigt som muligt ved at begrænse 
både de sociale og økonomiske konsekvenser for mennesker, ejendom og miljø.).
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Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 197
Artikel 9, stk. 3, afsnit 2

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring og 
beredskab og under hensyntagen til de 
særlige forhold, der gør sig gældende for de 
forskellige vandløbsoplande eller 
deloplande.

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring og 
beredskab og under hensyntagen til de 
særlige forhold, der gør sig gældende for de 
forskellige vandløbsoplande eller 
deloplande. Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser omfatter ligeledes en 
vurdering af rednings- og 
genoprettelsesforanstaltningerne.

Or. en

Begrundelse

Selv om der i risikostyringsplanerne fokuseres på forebyggelse, sikring og beredskab, kunne 
en grundig vurdering af rednings- og genoprettelsesindsatsen medvirke til at øge kendskabet 
til omkostningerne ved at undlade at træffe forebyggende foranstaltninger.

Ændringsforslag af Vasco Graça Moura

Ændringsforslag 198
Artikel 9, stk. 3, afsnit 2

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring og 
beredskab og under hensyntagen til de 
særlige forhold, der gør sig gældende for de 
forskellige vandløbsoplande eller 
deloplande.

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring, 
beredskab, minimering og bjærgning under 
hensyntagen til de særlige forhold, der gør 
sig gældende for de forskellige 
vandløbsoplande eller deloplande.

Or. pt

Begrundelse

Der er absolut nødvendigt at medtage minimerings- og bjærgningsforanstaltninger fra 
begyndelsen for at sikre planens succes efter oversvømmelsen.
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Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 199
Artikel 9, stk. 3, afsnit 2

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring og 
beredskab og under hensyntagen til de 
særlige forhold, der gør sig gældende for de 
forskellige vandløbsoplande eller 
deloplande.

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring, 
beredskab, katastrofeindsats og 
genoprettelse under hensyntagen til de 
særlige forhold, der gør sig gældende for de 
forskellige vandløbsoplande eller 
deloplande.

Or. en

Begrundelse

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser skal ligeledes omhandle foranstaltninger 
vedrørende katastrofeindsats (=iværksættelse af de relevante katastrofeindsatsplaner og den 
koordinerede civilbeskyttelsesindsats i forbindelse med oversvømmelser) samt genoprettelse 
(medvirkning til tilbagevenden til normale forhold så hurtigt som muligt ved at begrænse 
både de sociale og økonomiske konsekvenser for mennesker, ejendom og miljø). Intet 
oversvømmelsessikringssystem kan undgå svigt på et eller andet tidspunkt, navnlig i 
forbindelse med uforudsigelige virkninger af klimaændringer. Det er absolut nødvendigt at 
være beredt på svigt, og katastrofeindsats- og genoprettelsesforanstaltninger skal udgøre en 
del af risikostyringsplaner for oversvømmelser.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 200
Artikel 9, stk. 3, afsnit 2

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring og 
beredskab og under hensyntagen til de 
særlige forhold, der gør sig gældende for de 
forskellige vandløbsoplande eller 
deloplande.

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring, 
beredskab og tiltag til minimering af 
følgerne af oversvømmelser og under 
hensyntagen til de særlige forhold, der gør 
sig gældende for de forskellige 
vandløbsoplande eller deloplande.

Or. pl
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Begrundelse

Minimering af følgerne af alle naturkatastrofer, herunder oversvømmelser, er omfattet af EU-
dokumentet om oprettelse af et instrument for beredskab og hurtig indsats i 
katastrofesituationer (KOM (2005)0113 - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006)). 
En minimering af følgerne er vigtig med henblik på at begrænse tabene og genskabe miljøet, 
økonomien og infrastrukturen, således at de fremstår som før oversvømmelsen.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 201
Artikel 9, stk. 3, afsnit 2

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring og 
beredskab og under hensyntagen til de 
særlige forhold, der gør sig gældende for de 
forskellige vandløbsoplande eller 
deloplande.

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter alle faser af risikostyringsforløbet, 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring, 
beredskab, katastrofeindsats og 
genoprettelse under hensyntagen til de 
særlige forhold, der gør sig gældende for de 
forskellige vandløbsoplande eller 
deloplande.

Or. en

Begrundelse

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser skal ligeledes omhandle foranstaltninger 
vedrørende katastrofeindsats (=iværksættelse af de relevante katastrofeindsatsplaner og den 
koordinerede civilbeskyttelsesindsats i forbindelse med oversvømmelser) samt genoprettelse 
(medvirkning til tilbagevenden til normale forhold så hurtigt som muligt ved at begrænse 
både de sociale og økonomiske konsekvenser for mennesker, ejendom og miljø). Intet 
oversvømmelsessikringssystem kan undgå svigt på et eller andet tidspunkt, navnlig i 
forbindelse med uforudsigelige virkninger af klimaændringer. Det er absolut nødvendigt at 
være beredt på svigt, og katastrofeindsats- og genoprettelsesforantaltninger skal udgøre en 
del af risikostyringsplaner for oversvømmelser.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 202
Artikel 9, stk. 3, afsnit 2 a (nyt)

Medlemsstaterne sikrer, at vandløbene så 
vidt muligt kan bevare deres naturlige 
forløb. Hvis det naturlige forløb ikke kan 
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bevares, sikrer medlemsstaterne, at det 
pågældende vandløb tilføjes arealer på den 
berørte medlemsstats område som 
kompensation for det mistede areal.

Or. nl

Begrundelse

Præcisering af "ikke-omledningsprincippet".

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 203
Artikel 9, stk. 3, afsnit 2 a (nyt)

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
prioriterer foranstaltninger, der: 
a) er baseret på naturlige processer såsom 
vedligeholdelse og/eller genskabelse af 
flodsletter for, hvor det er muligt, at 
tilbageføre områderne til vandløbene og at 
fremme hensigtsmæssig arealanvendelse og 
land- og skovbrugspraksis i hele 
vandløbsoplandet;
b) bidrager til risikostyring i forbindelse 
med oversvømmelser i regionerne opstrøms 
eller nedenstrøms eller i det mindste ikke 
påvirker oversvømmelsesrisiciene således, 
at regionerne opstrøms eller nedenstrøms 
skal afholde uforholdsmæssige 
omkostninger for at opnå et 
hensigtsmæssigt risikoforebyggelses- og 
sikringsniveau;
c) tager højde for effektiviteten af 
eksisterende menneskeskabte 
oversvømmelsessikringer til infrastruktur, 
herunder den økonomiske og miljømæssige 
effektivitet heraf.

Or. en
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Begrundelse

Ubebyggede områders overløbsfunktion, som f.eks. skove, er af stor værdi i forbindelse med 
begrænsning af oversvømmelsesrisici og skal tages i betragtning ved udarbejdelse af 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, navnlig set i lyset af, at de traditionelle 
risikostyringsstrategier for oversvømmelser, der hovedsagelig er baseret på tekniske 
infrastrukturer, ofte er ineffektive og kan forårsage alvorlige problemer længere nede langs 
vandløbet.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 204
Artikel 9, stk. 3, afsnit 2 a (nyt)

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
omfatter foranstaltninger til forebyggelse af 
uforsætlig forurening fra tekniske anlæg 
som beskrevet i bilag 1 til Rådets direktiv 
96/61/EF og som omfattet af Rådets 
direktiv 96/82/EF som følge af 
oversvømmelser.

Or. en

Begrundelse

Da oversvømmelser ofte ledsages af uforsætlig miljøforurening på grund af tilstedeværelsen 
af industri- og landbrugsfaciliteter og andre faciliteter i det pågældende område, skal der i 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser tages højde for de sandsynlige forureningskilder. 
Redskaberne til bestemmelse af anlæg, der udgør potentielle risici, er klassifikationerne i det 
ovenstående "Seveso II-direktiv" og IPPC-direktivet. 

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 205
Artikel 9, stk. 3 a (nyt)

(3a) Foranstaltninger til risikostyring 
vedrørende oversvømmelser, herunder især 
de foranstaltninger, der vedrører 
anlæggelse af infrastrukturer, bør 
underkastes en forsvarlig og gennemsigtig 
økonomisk og miljømæssig vurdering for at 
sikre deres bæredygtighed på lang sigt til 
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gavn for borgerne og erhvervslivet med 
udgangspunkt i princippet om 
omkostningsdækning, herunder dækning 
af miljø- og ressourceomkostninger.

Or. en

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 206
Artikel 9, stk. 3 a (nyt)

3a. Risikostyringsplanerne omhandler 
samordningen mellem de forskellige 
administrative organer, hvis 
ansvarsområder vedrører oversvømmelser 
(myndigheder med ansvar for vand, fysisk 
planlægning, bymæssig udvikling og 
civilbeskyttelse).

Or. es

Begrundelse

Det er af afgørende betydning, at risikostyringsplanerne indeholder bestemmelser om 
samordning mellem de forskellige myndigheder og især mellem 
civilbeskyttelsesmyndighederne.

Ændringsforslag af Vasco Graça Moura

Ændringsforslag 207
Artikel 9, stk. 4

4. De foranstaltninger, der træffes med 
henblik på risikostyring for 
oversvømmelser i en medlemsstat, må ikke 
forøge oversvømmelsesrisikoen i 
nabolandene.

udgår

Or. pt

Begrundelse

Det ville give mere mening, hvis denne bestemmelse indgik som led i den artikel, der 



(Ekstern oversættelse)

AM\610916DA.doc 93/116 PE 371.879v02-00

DA

omhandler internationalt regulerede foranstaltninger til risikostyring vedrørende 
oversvømmelser.

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 208
Artikel 9, stk. 4

4. De foranstaltninger, der træffes med 
henblik på risikostyring for oversvømmelser 
i en medlemsstat, må ikke forøge 
oversvømmelsesrisikoen i nabolandene.

4. Hvis det er formålstjenligt i lyset af 
solidaritetsprincippet, anses 
foranstaltninger i områder opstrøms eller 
nedenstrøms for at være en del af 
risikostyringsplanerne. De foranstaltninger, 
der træffes med henblik på risikostyring for 
oversvømmelser, eller enhver anden 
foranstaltning, i en medlemsstat, må ikke 
forøge oversvømmelsesrisikoen i 
nabolandene. 

Or. en

Ændringsforslag af Frederika Brepoels

Ændringsforslag 209
Artikel 9, stk. 4

4. De foranstaltninger, der træffes med 
henblik på risikostyring for oversvømmelser 
i en medlemsstat, må ikke forøge 
oversvømmelsesrisikoen i nabolandene.

4. Som princip må foranstaltninger, der 
træffes med henblik på risikostyring for 
oversvømmelser i en medlemsstat, ikke 
forøge oversvømmelsesrisikoen i noget land
opstrøms eller nedenstrøms herfor, som 
deler det samme vandløbsopland eller 
delopland.

Or. en

Begrundelse

Artiklen bør formuleres som et princip for at undgå problemet med eventuelle 
overtrædelsesprocedurer vedrørende meget begrænsede og uvæsentlige grænseoverskridende 
skadevirkninger og for at undgå, at kompensation, der er aftalt mellem nabolande for 
grænseoverskridende skadevirkninger som følge af visse foranstaltninger, vil være umulig. 
Der skal være en fælles forståelse for, hvordan grænseoverskridende følger vurderes af 
medlemsstater, der deler vandløbsoplande.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 210
Artikel 9, stk. 4 a (nyt)

4a. Hvis medlemsstaterne har 
(internationalt anerkendte) 
risikostyringsplaner, der er formålstjenlige 
med henblik på at opfylde målsætningerne i 
artikel 1 og artikel 9, stk. 2, kræves det 
ikke, at de udarbejder nye planer i henhold 
til kapitel IV i nærværende direktiv.

Or. de

Begrundelse

Der foreligger allerede anerkendte handlingsplaner for oversvømmelser for mange 
internationale farvande, som opfylder målsætningerne i direktivet. Disse eksisterende planer 
skal fortsat være gældende og fritages fra de formelle bestemmelser i nærværende direktiv. 

Ændringsforslag af Vittorio Prodi

Ændringsforslag 211
Artikel 9, stk. 4 a (nyt)

4a. Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser indeholder specifikke 
foranstaltninger, som 
a) er baseret på naturlige processer såsom 
vedligeholdelse og/eller genskabelse af 
flodsletter for, hvor det er muligt, at 
tilbageføre områder til floderne og at 
fremme hensigtsmæssig arealanvendelse og 
land- og skovbrugspraksis i hele 
vandløbsoplandet;
b) bidrager til risikostyring i forbindelse 
med oversvømmelser i regioner opstrøms 
eller nedenstrøms eller i det mindste ikke 
påvirker oversvømmelsesrisiciene således, 
at regionerne opstrøms eller nedenstrøms 
skal afholde uforholdsmæssige 
omkostninger for at opnå et 



(Ekstern oversættelse)

AM\610916DA.doc 95/116 PE 371.879v02-00

DA

hensigtsmæssigt risikoforebyggelses- og 
sikringsniveau;
c) tager højde for effektiviteten af 
eksisterende menneskeskabte 
oversvømmelsessikringer til infrastruktur, 
herunder den økonomiske og miljømæssige 
effektivitet heraf.

Or. en

Begrundelse

Selve flodsletternes og flodsletternes betydning bør fremhæves, og det samme gælder drifts-
og infrastrukturomkostningerne i forbindelse med oversvømmelsesrisici.

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 212
Artikel 9, stk. 4 a (nyt)

4a. Hvis en medlemsstat påtænker at 
foretage væsentlige ændringer af 
gennemførelsesforanstaltningerne eller af 
den tidsplan, der er fastlagt for 
gennemførelsen i den revurderingsperiode, 
der er fastlagt i artikel 11, stk. 2, 
iværksætter den pågældende medlemsstat 
de relevante tiltag for at foretage 
samordning med andre medlemsstater i et 
internationalt vandområdedistrikt og sørger 
for information af offentligheden og for 
offentlig deltagelse.

Or. en

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten og Jules Maaten

Ændringsforslag 213
Artikel 10, stk. 2

2. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen en statusrapport med en 
redegørelse for fremskridtene med 

udgår
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gennemførelsen af de planlagte 
foranstaltninger, inden tre år efter 
offentliggørelsen af hver enkelt 
risikostyringsplan for oversvømmelser eller 
ajourføring heraf.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse er nu indarbejdet i artikel 9, stk. 3. Der henvises ligeledes til forfatternes 
ændringsforslag vedrørende den bestemmelse.

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle og Lutz Goepel

Ændringsforslag 214
Artikel 11, stk. 2

2. Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser revurderes og ajourføres 
senest i 2021 og efterfølgende hvert sjette år.

2. Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser revurderes og ajourføres 
senest i 2021 og efterfølgende hvert tiende
år.

Or. de

Begrundelse

Udarbejdelsen og vurderingen af risikokort og -styringsplaner er en meget kostbar affære. 
Revisionen af de foranstaltninger, der er truffet, bør derfor foretages med det interval, der er 
anført i artikel 7, stk. 2, vedrørende meget stor sandsynlighed for oversvømmelser. En sådan 
forlængelse af revisionsperioden er ligeledes forholdsmæssigt passende. 

Ændringsforslag af Elisabeth Jeggle og Lutz Goepel

Ændringsforslag 215
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.

udgår

Or. de
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Begrundelse

I henhold til subsidiaritetsprincippet henhører dette område under medlemsstaternes 
kompetenceområde, da det vedrører vandområdedistrikter, der som helhed henhører under en 
medlemsstats område. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten og Jules Maaten

Ændringsforslag 216
Artikel 12

Tværnationalt samarbejde
1. For de vandområdedistrikter, der som 
helhed henhører under en medlemsstats 
område, sørger medlemsstaten for, at der 
udarbejdes en enkelt risikostyringsplan for 
oversvømmelser.
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 med 
henblik på at udarbejde en enkelt 
international risikostyringsplan for 
oversvømmelser eller en række 
risikostyringsplaner, der er samordnet for 
det internationale vandområdedistrikt, 
afhængig af det mest relevante omfang.

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

Hvis der ikke udarbejdes en sådan plan, skal 
medlemsstaterne udarbejde 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, der 
mindst dækker de dele af det internationale 
vandområdedistrikt, der ligger inden for 
deres 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 

3. Er der tale om internationale 
vandområdedistrikter, der går ud over 
Fællesskabets grænser, sørger 
medlemsstaterne for at udarbejde en enkelt 
international risikostyringsplan for 
oversvømmelser eller en række 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, 
der er samordnet for det internationale 
vandområdedistrikt, afhængig af det mest 
relevante omfang. Hvis dette ikke er muligt, 
udarbejder medlemsstaterne
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pågældende medlemsstaters område. risikostyringsplaner for oversvømmelser, der 
mindst dækker de dele af det internationale 
vandområdedistrikt, der ligger på de 
pågældende medlemsstaters område.

3a. Hvis en medlemsstat registrerer et 
problem, der har indvirkning på 
risikostyringen for oversvømmelser i den 
berørte medlemsstats farvand, men som 
ikke kan løses af den berørte medlemsstat, 
kan medlemsstaten indberette problemet til 
Kommissionen og enhver anden berørt 
medlemsstat og kan fremlægge 
henstillinger til løsning af det pågældende 
problem.
Kommissionen besvarer enhver 
indberetning af henstillinger fra 
medlemsstater inden for en periode på seks 
måneder.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør indeholde en ramme for grænseoverskridende samarbejde. 
Oversvømmelsesrisici kan håndteres mest effektivt inden for rammerne af de internationale 
vandløbsoplande og af de nationale og regionale myndigheder. EU's merværdi ligger i de 
grænseoverskridende aspekter, så dette direktiv bør kun omhandle denne type problemer.

Ændringsforslag af Albert Jan Maat

Ændringsforslag 217
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 med 
henblik på at udarbejde en eller flere 
internationale risikostyringsplaner for 
oversvømmelser.

Hvis der ikke udarbejdes en sådan plan, 
skal medlemsstaterne udarbejde 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, der 
mindst dækker de dele af det internationale 

Hvis der ikke udarbejdes sådanne planer, 
skal medlemsstaterne udarbejde 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, der 
mindst dækker de dele af det internationale 
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vandområdedistrikt, der ligger inden for 
deres område.

vandområdedistrikt, der ligger inden for 
deres område.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør i forbindelse med samordningen af deres risikostyringsplaner for 
oversvømmelser frit kunne vælge de mest effektive foranstaltninger. Det bør således også 
være muligt at udarbejde flere end en enkelt risikostyringsplan for oversvømmelse.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 218
Artikel 12, stk. 2, afsnit 1

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 med 
henblik på at udarbejde en enkelt 
sammenhængende international 
risikostyringsplan for oversvømmelser.

Or. pl

Begrundelse

Det er nødvendigt med et synkroniseret, sammenhængende tiltag for at udarbejde en 
omfattende international risikostyringsplan for oversvømmelser og i katastrofetilfælde at 
gennemføre ensartede, samordnede procedurer med henblik på forebyggelse, sikring, 
beredskab og tiltag til minimering af følgerne af oversvømmelser. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 219
Artikel 12, stk. 2, afsnit 2

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

Hvis der ikke udarbejdes en sådan plan, skal 
medlemsstaterne udarbejde 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, der 
mindst dækker de dele af det internationale 
vandområdedistrikt, der ligger inden for 
deres område. I forbindelse med 
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udarbejdelsen af sådanne planer 
konsulterer medlemsstaterne de 
medlemsstater, der er beliggende i det 
internationale vandløbsopland, foretager 
indberetning af disse medlemsstaters 
synspunkter og tager højde for planernes 
indvirkning på tilgrænsende medlemsstater. 

Or. nl

Begrundelse

Høringen skal finde sted under alle omstændigheder - også, hvis der ikke foreligger en fælles 
plan. 

Ændringsforslag af Gyula Hegyi og Péter Olajos

Ændringsforslag 220
Artikel 12, stk. 2, afsnit 2

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

Hvis der ikke udarbejdes en sådan plan, skal 
medlemsstaterne udarbejde 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, der
mindst dækker de dele af det internationale 
vandområdedistrikt, der ligger inden for 
deres område, og samtidig sørge for 
samordning af risikostyringsstrategien for 
oversvømmelse med de medlemsstater, der 
deler det internationale 
vandområdedistrikt.

Or. en

Begrundelse

Selv i de tilfælde, hvor det ikke er muligt for medlemsstaterne at udarbejde en enkelt plan, 
skal risikostyringsstrategierne for oversvømmelser ikke desto mindre som minimum 
samordnes.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi og Péter Olajos

Ændringsforslag 221
Artikel 12, stk. 3
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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 i 
overensstemmelse med stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere med henvisningen til stk. 2 i samme artikel, at medlemsstaterne 
skal foretage samordning med henblik på at udarbejde en plan for deres egne dele af det 
internationale vandområdedistrikt, selv om forhandlinger med andre tredjelande ikke fører til 
en overordnet risikostyringsplan for oversvømmelser.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 222
Artikel 13, stk. 1

1. Udarbejdelsen af de første 
oversvømmelsesrisikokort og de 
efterfølgende revurderinger heraf omhandlet 
i artikel 8 koordineres med og, hvis det
anses for hensigtsmæssigt, integreres i den 
revurdering, der er omhandlet i artikel 5, stk. 
2, i direktiv 2000/60/EF.

1. Udarbejdelsen af de første 
oversvømmelsesrisikokort og de 
efterfølgende revurderinger heraf omhandlet 
i artikel 8 koordineres med og, hvis det er 
nødvendigt, integreres i givet fald i den 
revurdering, der er omhandlet i artikel 5, stk. 
2, i direktiv 2000/60/EF.

Or. de

Begrundelse

Formålet bør være en gensidig udveksling af planer til orientering. En tættere kobling ville 
virke lige modsat. De to planlægningsprocesser ville blot gribe ind i hinanden som følge af 
deres forskellige målsætninger og deres deltageres og relevante parters forskellige 
situationer. Det ville utvivlsomt være nyttigt at udnytte synergieffekten fra behandlingen af 
risikostyringsplaner i henhold til vandrammedirektivet. Her henvises der imidlertid kun til et 
fælles referencegrundlag. Dette ændringsforslag er derfor et mindstekrav. 
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Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 223
Artikel 13, stk. 1

1. Udarbejdelsen af de første 
oversvømmelsesrisikokort og de 
efterfølgende revurderinger heraf omhandlet 
i artikel 8 koordineres med og, hvis det 
anses for hensigtsmæssigt, integreres i den 
revurdering, der er omhandlet i artikel 5, stk. 
2, i direktiv 2000/60/EF.

1. Udarbejdelsen af de første 
oversvømmelsesrisikokort og de 
efterfølgende revurderinger heraf omhandlet 
i artikel 8 koordineres med og integreres i 
den revurdering, der er omhandlet i artikel 5, 
stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Parallelle risikostyringsplaner for oversvømmelser og vandområdeplaner i henhold til 
vandrammedirektivet bør undgås for at begrænse bureaukratiet og dobbelt indberetning. 
Dette er et vigtigt skridt i retning af "bedre lovgivning".

Ændringsforslag af Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten og Jules Maaten

Ændringsforslag 224
Artikel 13, stk. 1 og 2

1. Udarbejdelsen af de første 
oversvømmelsesrisikokort og de 
efterfølgende revurderinger heraf omhandlet 
i artikel 8 koordineres med og, hvis det 
anses for hensigtsmæssigt, integreres i den 
revurdering, der er omhandlet i artikel 5, stk. 
2, i direktiv 2000/60/EF.

1. Udarbejdelsen af de første 
oversvømmelsesrisikokort og de 
efterfølgende revurderinger heraf omhandlet 
i artikel 8 koordineres med og kan integreres 
i den revurdering, der er omhandlet i artikel 
5, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

2. Udarbejdelsen af de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revurderinger heraf, jf. 
artikel 10, koordineres med og, hvis det 
anses for hensigtsmæssigt, integreres i 
revurderingerne af de vandområdeplaner, der 
er omhandlet i artikel 13, stk. 7, i direktiv 
2000/60/EF.

2. Udarbejdelsen af de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revurderinger heraf, jf. 
artikel 10, koordineres med og kan
integreres i revurderingerne af de 
vandområdeplaner, der er omhandlet i artikel 
13, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF.

Or. en
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Begrundelse

Der bør til enhver tid foretages koordinering med direktiv 2000/60/EF. Integrationen bør 
imidlertid bevares som en mulighed. Medlemsstaterne kan ligeledes vælge at udarbejde 
særskilte planer.

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 225
Artikel 13, stk. 1 og 2

1. Udarbejdelsen af de første 
oversvømmelsesrisikokort og de 
efterfølgende revurderinger heraf omhandlet 
i artikel 8 koordineres med og, hvis det 
anses for hensigtsmæssigt, integreres i den 
revurdering, der er omhandlet i artikel 5, stk. 
2, i direktiv 2000/60/EF.

1. Udarbejdelsen af de første 
oversvømmelsesrisikokort og de 
efterfølgende revurderinger heraf omhandlet 
i artikel 8 koordineres med virkning fra 
dette direktivs ikrafttrædelsesdato med og 
integreres i den revurdering, der er 
omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF.

2. Udarbejdelsen af de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revurderinger heraf, jf. 
artikel 10, koordineres med og, hvis det 
anses for hensigtsmæssigt, integreres i 
revurderingerne af de vandområdeplaner, der 
er omhandlet i artikel 13, stk. 7, i direktiv 
2000/60/EF.

2. Udarbejdelsen af de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revurderinger heraf, jf. 
artikel 10, koordineres med virkning fra 
dette direktivs ikrafttrædelsesdato med og 
integreres i revurderingerne af de 
vandområdeplaner, der er omhandlet i artikel 
13, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 226
Artikel 13, stk. 2

2. Udarbejdelsen af de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revurderinger heraf, jf. 
artikel 10, koordineres med og, hvis det 
anses for hensigtsmæssigt, integreres i 
revurderingerne af de vandområdeplaner, der 
er omhandlet i artikel 13, stk. 7, i direktiv 
2000/60/EF.

2. Udarbejdelsen af de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revurderinger heraf, jf. 
artikel 10, koordineres med og integreres i 
revurderingerne af de vandområdeplaner, der 
er omhandlet i artikel 13, stk. 7, i direktiv 
2000/60/EF.
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Or. en

Begrundelse

Parallelle risikostyringsplaner for oversvømmelser og vandområdeplaner i henhold til 
vandrammedirektivet bør undgås for at begrænse bureaukratiet og dobbelt indberetning. 
Dette er et vigtigt skridt i retning af "bedre lovgivning".

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 227
Artikel 13, stk. 2

2. Udarbejdelsen af de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revurderinger heraf, jf. 
artikel 10, koordineres med og, hvis det 
anses for hensigtsmæssigt, integreres i 
revurderingerne af de vandområdeplaner, der 
er omhandlet i artikel 13, stk. 7, i direktiv 
2000/60/EF.

Udarbejdelsen af de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revurderinger heraf, jf. 
artikel 10, koordineres med og integreres i 
revurderingerne af de vandområdeplaner, der 
er omhandlet i artikel 13, stk. 7, i direktiv 
2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Parallelle risikostyringsplaner for oversvømmelser og vandområdeplaner i henhold til 
vandrammedirektivet bør undgås for at begrænse bureaukratiet og dobbelt indberetning. 
Dette er et vigtigt skridt i retning af "bedre lovgivning".

Ændringsforslag af Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 228
Artikel 13, stk. 2

2. Udarbejdelsen af de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revurderinger heraf, jf. 
artikel 10, koordineres med og, hvis det 
anses for hensigtsmæssigt, integreres i 
revurderingerne af de vandområdeplaner, der 
er omhandlet i artikel 13, stk. 7, i direktiv 
2000/60/EF.

2. Udarbejdelsen af de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revurderinger heraf, jf. 
artikel 10, koordineres om nødvendigt med 
og integreres i givet fald i revurderingerne af 
de vandområdeplaner, der er omhandlet i 
artikel 13, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF.
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Or. de

Begrundelse

Formålet bør være en gensidig udveksling af planer til orientering. En tættere kobling ville 
virke lige modsat. De to planlægningsprocesser ville blot gribe ind i hinanden som følge af 
deres forskellige målsætninger og deres deltageres og relevante parters forskellige 
situationer. Det ville utvivlsomt være nyttigt at udnytte synergieffekten fra behandlingen af 
risikostyringsplaner i henhold til vandrammedirektivet. Her henvises der imidlertid kun til et 
fælles referencegrundlag. Dette ændringsforslag er derfor et mindstekrav. 

Ændringsforslag af Thomas Ulmer og Anja Weisgerber

Ændringsforslag 229
Artikel 13, stk. 3

3. Medlemsstaterne sørger for, at den aktive 
inddragelse af alle berørte parter i henhold 
til direktivets artikel 14 koordineres med den 
aktive inddragelse af alle berørte parter i 
henhold til artikel 14 i direktiv 2000/60/EF.

3. Medlemsstaterne sørger, hvor dette er 
nødvendigt, for, at den aktive inddragelse af 
alle berørte parter i henhold til direktivets 
artikel 14 koordineres med den aktive 
inddragelse af alle berørte parter i henhold 
til artikel 14 i direktiv 2000/60/EF.

Or. de

Begrundelse

Formålet bør være en gensidig udveksling af planer til orientering. En tættere kobling ville 
virke lige modsat. De to planlægningsprocesser ville blot gribe ind i hinanden som følge af 
deres forskellige målsætninger og deres deltageres og relevante parters forskellige 
situationer. Det ville utvivlsomt være nyttigt at udnytte synergieffekten fra behandlingen af 
risikostyringsplaner i henhold til vandrammedirektivet. Her henvises der imidlertid kun til et 
fælles referencegrundlag. Dette ændringsforslag er derfor et mindstekrav. 

Ændringsforslag af Vasco Graça Moura

Ændringsforslag 230
Artikel 12, stk. 3 a (nyt)

3a. Foranstaltninger til risikostyring 
vedrørende oversvømmelser, der træffes i 
en medlemsstat, må ikke øge 
oversvømmelsesrisikoen i nabolande.
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Or. pt

Begrundelse

Denne bestemmelse vedrører mere direkte de internationale vandområdedistrikter. 
Foranstaltninger truffet af medlemsstaterne må ikke skade nabolandene. Det forhold, at lande 
deler et vandområdedistrikt, bør føre til fælles tiltag for at sikre en fælles strategi.

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 231
Artikel 13, stk. 3 a (nyt)

3a. Medlemsstaterne integrerer 
bæredygtige krav til risikostyring 
vedrørende oversvømmelser i definitionen 
og gennemførelsen af alle andre relevante 
politikker.

Or. en

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 232
Artikel 14, stk. 1

1. Medlemsstaterne stiller den foreløbige 
vurdering af oversvømmelsesrisikoen, 
oversvømmelsesrisikokortene og
risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
til rådighed for offentligheden.

1. Medlemsstaterne stiller den foreløbige 
vurdering af oversvømmelsesrisikoen, 
oversvømmelsesrisikokortene og 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
til rådighed for offentligheden i 
overensstemmelse med Århus-
konventionen.

Or. pl

Begrundelse

Anvendelse af Århus-konventionen i forbindelse med Fællesskabets institutioner og organer 
og desuden i forbindelse med EU's borgere vil sikre adgang til information, offentlig 
deltagelse i beslutningstagningen og klageadgang på miljøområdet, herunder i forbindelse 
med oversvømmelser og virkningerne heraf.
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Ændringsforslag af Albert Jan Maat

Ændringsforslag 233
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 i udarbejdelsen, 
revurderingen og ajourføringen af 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
som omhandlet i kapitel IV under 
hensyntagen til de allerede eksisterende 
hørings- og styringsstrukturer.

Or. en

Begrundelse

For at undgå unødvendige nye strukturer og bureaukrati bør de allerede eksisterende 
hørings- og styringsstrukturer tildeles en aktiv rolle i forbindelse med udarbejdelsen af 
risikovurderinger, oversvømmelsesrisikokort og risikostyringsplaner for oversvømmelser.

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 234
Artikel 14, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Der skal på anmodning gives adgang til 
baggrundsdokumenter og -information, der 
er blevet anvendt til udarbejdelse af udkast 
til oversvømmelsesrisikokort og udkast til 
risikostyringsplaner for oversvømmelser.

Or. en

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 235
Artikel 14, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne informerer og 
inddrager aktivt offentligheden for at sikre 
et højt beredskab som led i 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
med henblik på at minimere de skadelige 
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virkninger af oversvømmelser.

Or. en

Begrundelse

Mange skadelige følger af oversvømmelser kan minimeres, hvis befolkningen har kendskab til 
risiciene og er beredt på at reagere på oversvømmelserne med en koordineret indsats.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 236
Artikel 14, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne informerer og 
inddrager aktivt offentligheden for at sikre 
et højt beredskab som led i 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
med henblik på at minimere de skadelige 
virkninger af oversvømmelser.

Or. en

Begrundelse

Mange skadelige følger af oversvømmelser kan minimeres, hvis befolkningen har kendskab til 
risiciene og er beredt på at reagere på oversvømmelserne med en koordineret indsats.

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 237
Artikel 14, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne informerer og 
inddrager aktivt offentligheden for at sikre 
et højt beredskab som led i 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
med henblik på at minimere de skadelige 
virkninger af oversvømmelser.

Or. en
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Begrundelse

Mange skadelige følger af oversvømmelser kan minimeres, hvis befolkningen har kendskab til 
risiciene og er beredt på at reagere på oversvømmelserne med en koordineret indsats.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 238
Artikel 16 a (ny)

Artikel 16a
1. Medlemsstaterne kan vedtage ikke at 
udarbejde foreløbige vurderinger af 
oversvømmelsesrisikoen i henhold til 
artikel 4 for de vandløbsoplande og 
kystområder, hvor det inden den 
[ikrafttrædelsesdato] er fastslået, at der er 
en potentiel væsentlig 
oversvømmelsesrisiko, eller hvor det med 
rimelighed må anses for sandsynligt i det 
omfang, at disse områder skal identificeres 
som områder efter artikel 5, stk. 1, litra b).
2. Medlemsstaterne kan inden den 
[ikrafttrædelsesdato] vedtage at anvende 
allerede eksisterende 
oversvømmelsesrisikokort, hvis disse 
opfylder målsætningen for kortene i artikel 
7.
3. Medlemsstaterne kan vedtage ikke at 
udarbejde risikostyringsplaner for 
oversvømmelser i artikel 9, hvis allerede 
eksisterende planer den 
[ikrafttrædelsesdato] er formålstjenlige 
med henblik på at opfylde målsætningerne i 
artikel 1 og 9.
4. Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om deres beslutning 
vedrørende ovenstående stk. 1, 2 og 3, 
inden udløbet af den frist, der er fastsat i 
artikel 5, stk. 3, artikel 8, stk. 1, og artikel 
11, stk. 1.

Or. de
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Begrundelse

I den nye artikel 16a samles reglerne om anerkendelse af tidligere arbejde, som 
medlemsstaterne har udført, således at sådant arbejde kan anerkendes, selv om det ikke er i 
overensstemmelse med den præcise ordlyd i direktivet, men opfylder direktivets målsætning. 
Der eksisterer allerede harmoniserede handlingsplaner for oversvømmelser for mange 
internationale farvande, som opfylder direktivets målsætninger. Disse eksisterende planer 
skal fortsat være gældende og fritages fra de formelle bestemmelser i nærværende direktiv. 

Ændringsforslag af Antonios Trakatellis

Ændringsforslag 239
Artikel 17

Medlemsstaterne forelægger den foreløbige 
oversvømmelsesrisikovurdering, 
oversvømmelsesrisikokortene og 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
for Kommissionen inden tre måneder efter 
deres udarbejdelse.

Medlemsstaterne forelægger den foreløbige 
oversvømmelsesrisikovurdering, 
oversvømmelsesrisikokortene og 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser, 
herunder for grænseoverskridende 
oversvømmelser, for Kommissionen inden 
tre måneder efter deres udarbejdelse.

Or. el

Begrundelse

Der skal være en udtrykkelig bestemmelse, som omfatter de grænseoverskridende risici, der 
kan forårsages af såvel tilgrænsende medlemsstater som af tilgrænsende tredjelande.

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 240
Bilag, del A, punkt 2

2. oversvømmelsesrisikokort, der er 
udarbejdet i henhold til kapitel III, og de 
konklusioner, der kan drages af disse kort

2. oversvømmelsesrisikokort, der er 
udarbejdet i henhold til kapitel III, og de 
konklusioner, der kan drages af disse kort, 
med definition af de forskelle 
risikoniveauer i henhold til artikel 7;

Or. es
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Begrundelse

Formålet er udelukkende at præcisere ordlyden og medtage de risici, der er fastlagt i 
forslaget til et direktiv.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 241
Bilag, del A, punkt 2

2. oversvømmelsesrisikokort, der er 
udarbejdet i henhold til kapitel III, og de 
konklusioner, der kan drages af disse kort

2. oversvømmelsesrisikokort, der er 
udarbejdet i henhold til kapitel III, og de 
konklusioner, der kan drages af disse kort; 
en beskrivelse af eventuelle alternative 
metoder til styring af flodbølger; 

Or. pl

Begrundelse

I tillæg til oversvømmelsesrisikokort er et kendskab til landskabet og til vandinstallationers 
beliggenhed, herunder bredbeskyttelse, samt til tætbefolkede områder, kulturelle monumenter, 
økosystemer, økonomiske strukturer og infrastrukturer vigtigt. 

Flodbølger er vanskelige at styre, men der kan træffes beslutninger på rationelle grundlag om 
at bryde højvandsdiger og lede flodbølgen ind i ubeboede områder (også kaldet 
"vandoverførsel") med henblik på at minimere oversvømmelsens omfang og følger. 

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 242
Bilag, del 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

Or. en
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Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 243
Bilag, del A, punkt 3 a (nyt)

3a. identifikation af alle de relevante 
politikker og finansielle mekanismer, der 
skal integreres for at sikre en bæredygtig 
risikostyring vedrørende oversvømmelser;

Or. en

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 244
Bilag, del A, punkt 3 b (nyt)

3b. vurdering af de politiske muligheders 
indvirkning på miljøtilstanden i de berørte 
vandområder samt af de økonomiske 
konsekvenser, herunder samtlige 
ressource- og miljøomkostninger;

Or. en

Ændringsforslag af Albert Jan Maat

Ændringsforslag 245
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 foranstaltninger, der 
er nødvendige for at nå det passende 
sikringsniveau;

Or. en

Begrundelse

Når effektiviteten skal øges, bør unødvendige beskrivelser undgås.
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Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 246
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 foranstaltninger, der 
er nødvendige for at nå det passende 
risikoforebyggelses- og sikringsniveau, 
herunder foranstaltninger i medfør af artikel 
9, foranstaltninger, der skal integreres i og 
indberettes sideløbende med det program 
med foranstaltninger, der er omfattet af 
vandområdeplaner i medfør af direktiv 
2000/60/EF, foranstaltninger til dækning 
af omkostninger og de 
oversvømmelsesrelaterede tiltag, der er taget 
i henhold til anden fællesskabslovgivning;

Or. en

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 247
Bilag, del A, punkt 4 a (nyt)

4a. en prioritering af foranstaltningerne til 
fremme af forebyggelse af skader i 
overensstemmelse med målet om "ingen 
forringelse" og/eller "god økologisk, 
kemisk og kvantitativ tilstand" i direktiv 
2000/60/EF, som f.eks.:
- beskyttelse af vådområder og flodsletter,,
- genoprettelse af ødelagte vådområder og 
flodsletter (herunder bugtninger), især 
såfremt dette medfører rekonstruktion af 
forbindelser mellem vandløb og flodsletter,
- fjernelse af forældede, menneskeskabte 
oversvømmelsessikringsinfrastrukturer fra 
vandløb,
- hindring af yderligere bebyggelse 
(infrastrukturer, boliger osv.) på flodsletter,
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- støtte til bæredygtig 
arealanvendelsespraksis i oplande for at 
forbedre det naturlige vandoverløb og 
grundvandstilstrømningen,
- forhåndsgodkendelse eller -registrering af 
aktiviteter på flodsletter;

Or. en

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 248
Bilag, del A, punkt 4 b (nyt)

4b. en vurdering af de direkte eller 
indirekte indvirkninger af foranstaltninger 
til risikostyring vedrørende oversvømmelser 
på grundvandets kemiske sammensætning;

Or. en

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 249
Bilag, del A, punkt 4 c (nyt)

4c. en beskrivelse af alle de kompetente 
myndigheders deltagelse;

Or. en

Ændringsforslag af María Isabel Salinas García

Ændringsforslag 250
Bilag, del A, punkt 6

6. en beskrivelse af koordineringsforløbet i 
forbindelse med internationale 
vandområdedistrikter og koordineringen 
med direktiv 2000/60/EF, og en fortegnelse 
over ansvarlige myndigheder.

6. en beskrivelse af koordineringsforløbet i 
forbindelse med internationale 
vandområdedistrikter og koordineringen 
med direktiv 2000/60/EF og andre 
direktiver, foranstaltninger eller 
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programmer, der vedrører vurdering og 
styring af risici, der forårsages af naturlige 
agenser og menneskelige aktiviteter, og en 
fortegnelse over ansvarlige myndigheder.

Or. es

Begrundelse

Direktivet som helhed og bestemmelserne om iværksættelse af risikostyringsplanerne i 
særdeleshed bør baseres på integreret risikostyring med henblik på samordning af de 
målsætninger, metoder og teknikker, der ligger til grund for de forskellige 
fællesskabsinstrumenter og nationale instrumenter.

Ændringsforslag af Albert Jan Maat

Ændringsforslag 251
Bilag, del A, punkt 6

6. en beskrivelse af koordineringsforløbet i 
forbindelse med internationale 
vandområdedistrikter og koordineringen 
med direktiv 2000/60/EF, og en fortegnelse 
over ansvarlige myndigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Direktiv 2000/60/EF vedrører kvalitetsforvaltning af vand og er derfor ikke til enhver tid 
direkte forbundet med de mere kvantitetsrelaterede vandforvaltningsspørgsmål, som 
nærværende direktiv omhandler. Det er således overflødigt at medtage en bestemmelse om et 
koordineringsforløb i forbindelse med direktiv 2000/60/EF.

Ændringsforslag af Jillian Evans

Ændringsforslag 252
Bilag, del 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;

Or. en
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