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Richard Seeber 
az árvizek értékeléséről és kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló 

javaslatról 

Irányelvre irányuló javaslat (COM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 36
(1) preambulumbekezdés

(1) Az árvizek rendelkeznek azzal a 
potenciállal, hogy haláleseteket, emberek 
kitelepítését okozzák, súlyosan 
veszélyeztessék a gazdasági fejlődést, 
valamint hogy fennakadást okozzanak a 
Közösség gazdasági tevékenységeiben.

(1) Az árvizek olyan természeti csapások, 
amelyek rendelkeznek azzal a potenciállal, 
hogy haláleseteket, emberek kitelepítését 
okozzák, kárt tegyenek az ökológiai 
rendszerekben, súlyosan veszélyeztessék a 
gazdasági fejlődést, valamint hogy 
fennakadást okozzanak a Közösség 
gazdasági tevékenységeiben.

Or. pl

Indokolás

Az EU „Gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére történő 
létrehozásáról” (COM (2005) 0113 - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006)) című 
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dokumentumában az árvizeket természeti csapásnak minősítették, amelyek kárt okoznak a 
természetnek (ökológiai rendszereknek), valamint a gazdaságnak.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber, Vittorio Prodi és Edite Estrela

Módosítás: 37
(2) preambulumbekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság ezen állításával ellentétben bizonyos intézkedésekkel bizonyos mértékig meg lehet 
akadályozni az árvizeket.

Módosítás, előterjesztette: Liam Aylward

Módosítás: 38
(2) preambulumbekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

A Bizottság ezen állításával ellentétben bizonyos intézkedésekkel bizonyos mértékig meg lehet 
akadályozni az árvizeket.
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Módosítás, előterjesztette: Albert Jan Maat

Módosítás: 39
(2) preambulumbekezdés

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

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

Or. en

Indokolás

Bár a legtöbb árvíz előfordulása elkerülhetetlen, meg kell említeni, hogy a megelőzési 
politikák sikeresek lehetnek az árvizek megfékezésében. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 40
(2) preambulumbekezdés

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

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

Or. pl

Indokolás

A folyók túlszabályozása (szükségtelen és túlzott szabályozás és vízelvezetés) következtében az 
árhullámok gyorsabban áramlanak, ez az oka annak, hogy a Rajna völgyében jelentős 
erőfeszítéseket tesznek, hogy a folyó visszanyerje természetes állapotát, és minél kisebb legyen 
a jövőbeni árvizek mértéke és hatása.

A tavak, lápok és mocsarak olyan természetes víztározók, amelyek védelmet biztosítanak az 
árvíz ellen. Európában a gazdálkodás, az ipar, a lakásépítések és a közlekedési hálózatok 
céljából végzett túlzott erdőirtások miatt nőtt az árvizek száma és fokozódott a súlyosságuk, és 
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következésképpen az általuk okozott kár.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 41
(2) preambulumbekezdés

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

(2) Az árvíz természeti jelenség, amelyet 
nem lehet megakadályozni. Ugyanakkor 
azonban a vízgyűjtő területek természetes 
árvízvisszatartó képességének jelentős 
csökkenése, az emberi tevékenységek 
helytelen irányítása (például egyre több 
emberi település és gazdasági eszköz 
létrehozása az ártereken) és a globális 
felmelegedés hozzájárulnak az árvizek
valószínűségének növeléséhez és káros 
hatásai súlyosbításához. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 42
(2a) preambulumbekezdés (új)

(2a) A hagyományos árvízkockázat-kezelési 
stratégiáknak – amelyek nagyrészt az 
emberek, az ingatlanok és ingóságok 
sürgős védelmére szolgáló infrastruktúra 
kiépítésén alapulnak – nem sikerült olyan 
mértékű biztonságot biztosítaniuk, amelyet 
elvártak. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 43
(2a) preambulumbekezdés (új)
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(2a) Az árvízkockázat-kezelési 
intézkedéseket, főleg az infrastruktúra 
kiépítésén alapulókat, szilárd és átlátható 
gazdasági és környezeti felmérésnek kell 
alávetni annak érdekében, hogy biztosított 
legyen hosszú távú életképességük a 
polgárok és a vállalkozások számára, 
figyelembe véve a költségmegtérülés elvét, 
beleértve a környezeti és 
erőforrásköltségeket.

Or. en

Indokolás

Az emberi tevékenységek és az éghajlatváltozás miatt fokozódó árvízkockázatot szilárd 
gazdasági megközelítés alapján kell kezelni. Az árvízkockázat-kezelési intézkedések fontos 
szolgálatot jelentenek a polgárok és az üzleti vállalkozások számára, és a hosszú távú 
társadalmi haszon érdekében a költségeknek meg kell térülniük. Az árvízveszélynek kitett 
területeken az új emberi tevékenységek kialakításának kell viselnie ezen intézkedések 
költségeit, valamint a hatásukból származó környezeti és erőforrásköltségeket a felső és alsó 
szakaszon. Ez azt is eredményezheti, hogy az árvízkockázati területek polgárai és gazdasági 
vállalkozásai a károk csökkentése érdekében legjobb képességeik szerint óvintézkedéseket 
tesznek. A költségmegtérülés mértékéről, valamint arról, hogy kit terhelnek ezek a költségek, 
nemzeti szinten, de átlátható módon kell dönteni.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 44
(3) preambulumbekezdés

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

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

Or. pl

Indokolás

Az árvizek mindenekelőtt az emberi életet, valamint az emberi egészséget veszélyeztetik. 1998 
és 2004 között Európában az árvizek 700 emberéletet követeltek, ahogy az a javaslat 



PE 371.879v02-00 6/116 AM\610916HU.doc

külső fordítás

HU

indokolásában (1. o. – A javaslat indokolása és célkitűzései) szerepel.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 45
(3) preambulumbekezdés

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

(3) Megvalósítható és kívánatos az emberi 
egészségben, a környezetben és 
infrastruktúrában bekövetkező árvízkárok 
kockázatának csökkentése. Azonban az 
árvízkárok kockázatának csökkentését célzó 
intézkedéseket a vízgyűjtő területeken össze 
kell hangolni, hogy azok hatékonyak 
lehessenek, valamint fokozott jelentőséget 
kell biztosítani a természettel kapcsolatos 
intézkedéseknek annak elősegítése 
érdekében, hogy a „védelmi célú építkezés” 
hagyományos rövid távú paradigmájáról át 
lehessen térni az ökológiai szempontból 
fenntartható árvízkezelésre.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten és Jules Maaten

Módosítás: 46
(3a) preambulumbekezdés(új)

(3a) A tagállamokat olyan intézkedések 
megtételére ösztönzik, amelyek 
hozzájárulnak az árvízkockázatok 
kezeléséhez a területükön belül vagy kívül 
található felső vagy alsó szakaszokon.

Or. en

Indokolás

Hatékonyabb módszernek bizonyulhat, ha a vízgyűjtő területek helyett a folyó felső 
szakaszánál tesznek megelőző intézkedéseket akkor is, ha a felső szakasz egy másik tagállam 
területén található. Az irányelv szolidaritási elve megerősíthető a határokon átnyúló 
árvízkockázatok csökkentésére szolgáló, határokon átnyúló együttműködés további 
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ösztönzésével.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 47
(3a) preambulumbekezdés(új)

(3a) A tagállamokat olyan intézkedések 
megtételére ösztönzik, amelyek elősegítik az 
árvízkockázat-kezelést a felső vagy alsó 
szakaszokon, ahol lehetséges, megtartva a 
folyó természetes folyását. Ahol ez nem 
lehetséges, a tagállamoknak törekedniük 
kell arra, hogy területükön helyettesítő 
területeket találjanak, vagy más 
tagállamokkal együttműködve kell ilyen 
területeket keresniük. 

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 48
(3a) preambulumbekezdés(új)

(3a) A javasolt integrált vízgyűjtő-
gazdálkodásnak az adott környezet 
„teherbíró képességén” kell alapulnia, azaz 
az ökológiai rendszerek megfelelő és hosszú 
távú működésén és a biodiverzitás 
fenntartásán, valamint az emberek számára 
biztosított, kapcsolódó társadalmi-
gazdasági előnyökön, valamennyi, „a vízzel 
kapcsolatos kérdésekben érdekelt fél” 
szükségleteinek és elvárásainak a vízgyűjtő 
terület szintjén végzett közös felmérésén és 
a lehető legjobb információkon. 

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Albert Jan Maat

Módosítás: 49
(4) preambulumbekezdés

(4) A vízvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szükségessé teszi olyan integrált 
gazdálkodási tervek kidolgozását minden 
vízgyűjtőre a jó ökológiai és kémiai állapot 
elérése érdekében, amely hozzájárul az 
árvizek hatásainak enyhítéséhez. Azonban 
az árvízkockázat csökkentése nem tartozik 
az említett irányelv főbb célkitűzései közé, 
és nem veszi figyelembe az éghajlatváltozás 
által okozott jövőbeli kockázatokat sem.

törölve

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv a minőségi vízgazdálkodásra irányul, és ezért nem minden esetben 
kapcsolódik közvetlenül a vízgazdálkodás inkább mennyiségi, az ezen irányelv által tárgyalt 
kérdéseihez. Árvizeket például olyan külső tényezők is előidézhetnek, amelyek nem 
kapcsolódnak a 2000/60/EK irányelvhez. Következésképpen nem helyénvaló a 2000/60/EK 
irányelvre való hivatkozás.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 50
(4) preambulumbekezdés

(4) A vízvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szükségessé teszi olyan integrált 
gazdálkodási tervek kidolgozását minden 
vízgyűjtőre a jó ökológiai és kémiai állapot 
elérése érdekében, amely hozzájárul az 
árvizek hatásainak enyhítéséhez. Azonban az 
árvízkockázat csökkentése nem tartozik az 
említett irányelv főbb célkitűzései közé, és 
nem veszi figyelembe az éghajlatváltozás 

(4) A vízvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szükségessé teszi olyan integrált 
gazdálkodási tervek kidolgozását minden 
vízgyűjtőre a jó ökológiai és kémiai állapot 
elérése érdekében, amely hozzájárul az 
árvizek hatásainak enyhítéséhez. Azonban az 
árvízkockázat csökkentése nem tartozik az 
említett irányelv főbb célkitűzései közé; ezt 
a kockázatot, ami az éghajlatváltozás 
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által okozott jövőbeli kockázatokat sem. eredményeképpen egyre gyakoribbá fog 
válni a jövőben, figyelmen kívül hagyja.

Or. de

Indokolás

E módosítás arra törekszik, hogy egyértelművé tegye, hogy az éghajlatváltozásból származó 
nagyobb kockázati szint megakadályozása érdekében fokozni kell az árvízkockázati 
óvintézkedéseket; nincs szükség azonban arra, hogy minden egyes óvintézkedés esetében 
részletes éghajlat-változási előrejelzés készüljön, mivel ez jelentős és nagyrészt indokolatlan 
költségekkel járna, és késleltetné a tervek kidolgozását, amennyiben nem állnak rendelkezésre 
megbízható adatok. 

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 51
(7) preambulumbekezdés

(7) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 
2012/2002/EK tanácsi rendelet értelmében 
lehetőség van gyors pénzügyi támogatás 
odaítélésére súlyos katasztrófa esetén az 
érintett emberek, régiók és országok 
segítésére abban, hogy visszatérhessenek a 
lehető legnormálisabb életkörülmények 
közé, de az alap csak vészhelyzeti műveletek 
esetében avatkozhat be, és nem a 
vészhelyzetet megelőző fázisokban. 

(7) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 
2012/2002/EK tanácsi rendelet értelmében 
lehetőség van gyors pénzügyi támogatás 
odaítélésére súlyos katasztrófa esetén az 
érintett emberek, régiók és országok 
segítésére abban, hogy visszatérhessenek a 
lehető legnormálisabb életkörülmények 
közé, de az alap csak vészhelyzeti műveletek 
esetében avatkozhat be, és nem a 
vészhelyzetet megelőző fázisokban. Ilyen 
esetben a Strukturális Alapokból (az 
Európai Szociális Alapból és az Európai 
Regionális Alapból) finanszírozott képzési, 
tájékoztatási és megelőző intézkedéseket, a 
vidékfejlesztési politikát és az egyedi 
programokat, például az Interreg 
programot is figyelembe kell venni. 

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 52
(7) preambulumbekezdés
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(7) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 
2012/2002/EK tanácsi rendelet értelmében 
lehetőség van gyors pénzügyi támogatás 
odaítélésére súlyos katasztrófa esetén az 
érintett emberek, régiók és országok 
segítésére abban, hogy visszatérhessenek a 
lehető legnormálisabb életkörülmények 
közé, de az alap csak vészhelyzeti műveletek 
esetében avatkozhat be, és nem a 
vészhelyzetet megelőző fázisokban. 

(7) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 
2012/2002/EK tanácsi rendelet értelmében 
lehetőség van gyors pénzügyi támogatás 
odaítélésére súlyos katasztrófa esetén az 
érintett ökológiai rendszerek, emberek, 
régiók és országok segítésére abban, hogy 
visszatérhessenek a lehető legnormálisabb 
életkörülmények közé, de az alap csak 
vészhelyzeti műveletek esetében avatkozhat 
be, és nem a vészhelyzetet megelőző 
fázisokban. 

Or. pl

Indokolás

A folyóvölgyek és a part menti területek ökológiai rendszerei egyedi élőhely-sajátosságokkal 
rendelkeznek és biológiailag sokféle csoportot alkotnak, amelyek közül néhány egyedülálló 
Európában vagy a világon (például a Duna vagy a Rajna torkolata és Izland, Rügen és 
Bornholm tengerpartja). Árvíz esetén a védett madarak tojásrakó helye helyrehozhatatlan 
károkat szenvedhet, ilyen módon csökkentve Európa biodiverzitását. Az Európai Unió 
Szolidaritási Alapjának ((COM(2005)108 végleges - 2005/033(COD) – SEC (2005)447) ezért 
ki kell terjednie a természeti csapások, többek között az árvizek  által tönkre tett egyedi 
ökológiai rendszerekre. 

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 53
(7) preambulumbekezdés

(7) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 
2012/2002/EK tanácsi rendelet értelmében 
lehetőség van gyors pénzügyi támogatás 
odaítélésére súlyos katasztrófa esetén az 
érintett emberek, régiók és országok 
segítésére abban, hogy visszatérhessenek a 
lehető legnormálisabb életkörülmények 
közé, de az alap csak vészhelyzeti műveletek 
esetében avatkozhat be, és nem a 
vészhelyzetet megelőző fázisokban. 

(7) Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának 
létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 
2012/2002/EK tanácsi rendelet értelmében 
lehetőség van gyors pénzügyi támogatás 
odaítélésére súlyos katasztrófa esetén az 
érintett emberek, régiók és országok 
segítésére abban, hogy visszatérhessenek a 
lehető legnormálisabb életkörülmények 
közé. Az alap céljai közé tartozik az is, hogy 
támogassa a védelmi infrastruktúrák 
azonnali biztosítását és a katasztrófa 
sújtotta területek, többek között a természeti 
övezetek, azonnali megtisztítását, de az alap 
csak vészhelyzeti műveletek esetében 
avatkozhat be, és nem a vészhelyzetet 
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megelőző fázisokban. 

Or. en

Indokolás

Az alapnak nem csak az a célja, hogy segítséget nyújtson az érintett embereknek, régióknak és 
országoknak, hogy visszatérjenek a normális életkörülményekhez, hanem az is, hogy 
megelőzze a természeti csapások további következményeit, például a környezetszennyezést és 
az ivóvízszennyezést és -fertőzést. 

Módosítás, előterjesztette: Evangelia Tzampazi

Módosítás: 54
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) Az európai vízgyűjtők nagy része több 
tagállam területén helyezkedik el, így az 
árvizekkel kapcsolatos megelőzés és 
beavatkozás a közösségi szintű 
összehangoláson kívül a határokon átnyúló 
együttműködést, valamint határokon 
átnyúló programok létrehozását, 
finanszírozását és nyomon követését teszi 
szükségessé.

Or. el

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 55
(7a) preambulumbekezdés (új)

(7a) Fenntartható árvízkockázat-kezelési 
követelményeket kell beépíteni a 
tagállamok és a Közösség valamennyi más 
vonatkozó politikájának – például vízi 
szállítási, agrár-, kohéziós, energia- és 
kutatási politikájának – meghatározásába 
és végrehajtásába.

Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 56
(8) preambulumbekezdés

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

(8) A Közösség területén különböző típusú 
hirtelen árhullámok fordulnak elő, pl. 
folyami árvizek (amelyeket az olvadó hó, a 
jégtorlaszok, hólétorlaszok, hirtelen 
felhőszakadások, erős folyamatos esőzések 
idéznek elő), part menti áradások, amelyek 
vihar okozta hullámokkal vannak 
összefüggésben és városi árvizek, amelyek a 
rosszul működő csatornahálózatok, 
valamint annak következtében alakulnak 
ki, hogy az ilyen rendszerek nem képesek 
megbirkózni a felhőszakadásokkal és a 
hóolvadással. Az árvízesemények okozta 
károk is változóak lehetnek a Közösség 
országaiban és régióiban. Ennélfogva az 
árvízkockázat kezelésére vonatkozó 
célkitűzéseknek a helyi és regionális 
körülményeken kell alapulniuk. 

Or. pl

Indokolás

A javaslat a hirtelen árhullámokat a folyami árvizekkel, part menti áradásokkal és városi 
árvizekkel együtt sorolja fel, ami azt jelezheti, hogy a hirtelen árhullámok a folyóvölgyeken, 
part menti területeken és városi térségeken kívül fordulnak elő, ami nem igaz. Az árvizek 
különböző követelmények (egyrészt intenzitásuk, másrészt előfordulási helyük) alapján 
történő csoportosítása azt jelenti, hogy a különböző árvíztípusok semlegesítik egymást. 

Az árvíztípusok egységes követelmények, nevezetesen az elárasztott terület és az árvíz 
közvetlen oka alapján történő csoportosítása tisztázza az irányelv hatókörét. 

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 57
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) A földközi-tengeri országok folyóinak, 
folyamainak és patakjainak medrei és 
árvízvisszatartó területei igen eltérően 
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viselkednek a Közösség más részein 
találhatókhoz viszonyítva, 
következésképpen ezen irányelv szerinti 
egyedi esetként kell őket kezelni. 

Or. es

Indokolás

Az irányelv indoklása és célkitűzései Észak- és Közép-Európa folyóira utalnak, fel kell hívni 
azonban a figyelmet arra a komoly áradásra, amely földközi-tengeri országok vízgyűjtő 
területein fordulnak elő, amelyeket jóllehet nagyrészt szakaszos folyómedrek alakítják ki, a 
sebes folyók és az árvizek is befolyásolják.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 58
(9) preambulumbekezdés

(9) Az árvízkockázat a Közösség bizonyos 
területein jelentéktelennek tekinthető, 
például a gyéren lakott vagy lakatlan 
területeken, vagy a korlátozott számú 
gazdasági eszközzel vagy ökológiai értékkel 
rendelkező területeken. A vízgyűjtők, 
részvízgyűjtők és kapcsolódó part menti 
övezetek árvízkockázatának előzetes 
értékelését minden esetben a vízgyűjtő 
kerület szintjén kell elvégezni az 
árvízkockázat és annak meghatározására, 
hogy kell-e további lépéseket tenni. 

(9) Az árvízkockázat a Közösség bizonyos 
területein jelentéktelennek tekinthető, 
például a gyéren lakott vagy lakatlan 
területeken, vagy a korlátozott számú 
gazdasági eszközzel vagy ökológiai értékkel 
rendelkező területeken. Az ilyen területek 
azonban jelentőséggel bírhatnak az 
árvízkárok mérséklésében. A vízgyűjtők, 
részvízgyűjtők és kapcsolódó part menti 
terület árvízkockázatának előzetes 
értékelését minden esetben a vízgyűjtő 
kerület szintjén kell elvégezni az 
árvízkockázat, az árvízkár-mérséklési 
potenciál és annak meghatározására, hogy 
kell-e további lépéseket tenni. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 59
(9) preambulumbekezdés

(9) Az árvízkockázat a Közösség bizonyos (9) Az árvízkockázat a Közösség bizonyos 
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területein jelentéktelennek tekinthető, 
például a gyéren lakott vagy lakatlan 
területeken, vagy a korlátozott számú 
gazdasági eszközzel vagy ökológiai értékkel 
rendelkező területeken. A vízgyűjtők, 
részvízgyűjtők és kapcsolódó part menti 
övezetek árvízkockázatának előzetes 
értékelését minden esetben a vízgyűjtő 
kerület szintjén kell elvégezni az 
árvízkockázat és annak meghatározására, 
hogy kell-e további lépéseket tenni.

területein jelentéktelennek tekinthető, 
például a gyéren lakott vagy lakatlan 
területeken, vagy a korlátozott számú 
gazdasági eszközzel vagy ökológiai értékkel 
rendelkező területeken. A vízgyűjtők, 
részvízgyűjtők és kapcsolódó part menti 
övezetek árvízkockázatának előzetes 
értékelését minden esetben a vízgyűjtő 
kerület szintjén kell elvégezni az 
árvízkockázat és annak meghatározására, 
hogy kell-e további megelőző és operatív
lépéseket tenni. 

Or. pl

Indokolás

A megelőző és operatív lépésekre való utalás beépítése tartalmasabbá és világosabbá teszi a 
szöveget.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 60
(10) preambulumbekezdés

(10) Egy érvényes információs eszköz 
megléte, valamint a prioritások 
meghatározásának és a további technikai, 
pénzügyi és politikai döntések értékes 
alapjának létrehozása érdekében rendelkezni 
kell az olyan árvíztérképek és indikatív 
árvízkártérképek kidolgozásáról, amelyek a 
különböző árvízkockázati szinttel 
rendelkező területeket írják le. 

(10) Egy érvényes információs eszköz 
megléte, valamint a prioritások 
meghatározásának és a további technikai, 
pénzügyi és politikai döntések értékes 
alapjának létrehozása érdekében rendelkezni 
kell az olyan árvíztérképek és indikatív 
árvízkártérképek kidolgozásáról, amelyek a 
különböző árvízkockázati szinttel 
rendelkező területeket írják le, valamint az 
árvizek miatt bekövetkező 
környezetszennyezés kockázatát. 

Or. en

Indokolás

Az árvíztérképeken fel kell tüntetni azokat a létesítményeket, amelyek árvíz következtében 
előre nem látható környezetszennyezést okozhatnak.
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Módosítás, előterjesztette: Albert Jan Maat

Módosítás: 61
(11) preambulumbekezdés

(11) Az érintett területre az árvizek által 
kifejtett kedvezőtlen hatások elkerülése és 
csökkentése céljából, helyénvaló 
megállapítani árvízkockázat-kezelési 
terveket. Az árvízesemények okai és 
következményei változóak a Közösség 
országaiban és régióiban. Az árvízkockázat-
kezelési terveknek tehát figyelembe kell 
venniük a vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok sajátos földrajzi, 
hidrológiai és egyéb vonatkozó 
körülményeit, valamint a vízgyűjtő, a
részvízgyűjtő vagy partvidék szükségleteivel 
és prioritásaival összhangban lévő 
testreszabott megoldásokat kell 
meghatározni a vízgyűjtő kerületekkel való 
összehangolás biztosítása mellett. 

(11) Az érintett területre az árvizek által 
kifejtett kedvezőtlen hatások elkerülése és 
csökkentése céljából, helyénvaló 
megállapítani árvízkockázat-kezelési 
terveket. Az árvízesemények okai és 
következményei változóak a Közösség 
országaiban és régióiban. Amennyiben az 
árvizeknek határokon átnyúló okai és 
hatásai vannak, az árvízkockázat-kezelési 
terveknek tehát figyelembe kell venniük a 
vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy partvidéki 
szakaszok sajátos földrajzi, hidrológiai és 
egyéb vonatkozó körülményeit, valamint a 
vízgyűjtő, a részvízgyűjtő vagy partvidék 
szükségleteivel és prioritásaival 
összhangban lévő testreszabott 
megoldásokat kell meghatározni a vízgyűjtő 
kerületekkel való összehangolás biztosítása 
mellett. 

Or. en

Indokolás

Az országok földrajzi és hidrológiai körülményei közötti különbségek csak akkor lényegesek 
az árvízkockázat-kezelési tervek szempontjából, ha az árvizek határokon átnyúló 
következményekkel járnak. 

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 62
(11) preambulumbekezdés

(11) Az érintett területre az árvizek által 
kifejtett kedvezőtlen hatások elkerülése és 
csökkentése céljából, helyénvaló 
megállapítani árvízkockázat-kezelési 
terveket. Az árvízesemények okai és 
következményei változóak a Közösség 
országaiban és régióiban. Az árvízkockázat-
kezelési terveknek tehát figyelembe kell 

(11) Az érintett területre az árvizek által 
kifejtett kedvezőtlen hatások elkerülése és 
csökkentése céljából, helyénvaló 
megállapítani árvízkockázat-kezelési 
terveket. Az árvízesemények okai és 
következményei változóak a Közösség 
országaiban és régióiban. Az árvízkockázat-
kezelési terveknek tehát figyelembe kell 
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venniük a vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok sajátos földrajzi, 
hidrológiai és egyéb vonatkozó 
körülményeit, valamint a vízgyűjtő, a 
részvízgyűjtő vagy partvidék szükségleteivel 
és prioritásaival összhangban lévő 
testreszabott megoldásokat kell 
meghatározni a vízgyűjtő kerületekkel való 
összehangolás biztosítása mellett. 

venniük az érintett vízgyűjtők,
részvízgyűjtők vagy partvidéki szakaszok 
sajátos földrajzi, geológiai, hidrológiai és 
egyéb vonatkozó körülményeit, beleértve a 
népsűrűséget és a gazdasági 
tevékenységeket is, valamint a vízgyűjtő, a 
részvízgyűjtő vagy partvidék szükségleteivel 
és prioritásaival összhangban lévő 
testreszabott megoldásokat kell 
meghatározni a vízgyűjtő kerületekkel való 
összehangolás biztosítása mellett. 

Or. en

Indokolás

Az árvíz természeti jelenség. Az árvizek csak az ártereken végzett emberi tevékenységeket és 
alkalmazásokat veszélyeztetik. Más területek, például a lakatlan, kis népességű vagy ember 
által nem használt területek nincsenek vagy kevésbé vannak kitéve az árvízkockázatnak. Az 
árvizek kedvezőtlen hatásai összhangban vannak a népsűrűséggel és az érintett területen 
végzett gazdasági tevékenységgel. Ezért ezeket a mutatókat ki kell emelni a (11) 
preambulumbekezdésben, amely felsorolja az árvízmegelőzés és -védelem alapvető 
körülményeit. 

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 63
(11) preambulumbekezdés

(11) Az érintett területre az árvizek által 
kifejtett kedvezőtlen hatások elkerülése és 
csökkentése céljából, helyénvaló 
megállapítani árvízkockázat-kezelési
terveket. Az árvízesemények okai és 
következményei változóak a Közösség 
országaiban és régióiban. Az árvízkockázat-
kezelési terveknek tehát figyelembe kell 
venniük a vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok sajátos földrajzi, 
hidrológiai és egyéb vonatkozó 
körülményeit, valamint a vízgyűjtő, a 
részvízgyűjtő vagy partvidék szükségleteivel 
és prioritásaival összhangban lévő 
testreszabott megoldásokat kell 
meghatározni a vízgyűjtő kerületekkel való 

(11) Az érintett területre az árvizek által 
kifejtett kedvezőtlen hatások elkerülése és 
csökkentése céljából, helyénvaló 
megállapítani árvízkockázat-kezelési 
terveket. Az árvízesemények okai és 
következményei változóak a Közösség 
országaiban és régióiban. Az árvízkockázat-
kezelési terveknek tehát figyelembe kell 
venniük a vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok sajátos földrajzi, 
hidrológiai és egyéb vonatkozó 
körülményeit, valamint a vízgyűjtő, a 
részvízgyűjtő vagy partvidék szükségleteivel 
és prioritásaival összhangban lévő 
testreszabott megoldásokat kell 
meghatározni a vízgyűjtő kerületekkel való 
összehangolás biztosítása mellett. Az 
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összehangolás biztosítása mellett. árvízkockázat-kezelési terveknek az érintett 
terület ipari és mezőgazdasági, valamint 
egyéb lehetséges szennyezőforrásait is
figyelembe kell venniük a szennyezés 
megelőzése érdekében.

Or. en

Indokolás

Mivel az árvizeket az érintett területen található ipari, mezőgazdasági és egyéb létesítmények 
miatt gyakorta előre nem látható környezetszennyezés követi, az árvízkockázat-kezelési 
terveknek figyelembe kell venniük a lehetséges szennyezőforrásokat.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 64
(12) a preambulumbekezdés (új)

(12a) Az árvizekről szóló közösségi 
jogszabályok azáltal tudják a legtöbb 
hozzáadott értéket biztosítani, hogy a 
határokon átlépő vizek és azon part menti 
övezetek igazgatásának összehangolására 
helyezik a hangsúlyt, ahol egy adott ország 
árvízkockázat-kezelése kihatással lehet a 
szomszédos országra. Ezért azok a 
vízgyűjtők, amelyek nem felelnek meg 
ennek a követelménynek, nem tartozhatnak 
az irányelv hatálya alá. A tagállamoknak 
azonban arra is képesnek kell lenniük, 
hogy ezen irányelv rendelkezéseit bármely 
másik vízgyűjtőre alkalmazzák, ha úgy 
akarják.

Or. en

Indokolás

A határokon átlépő vizek igazgatásának összehangolása az a terület, ahol a közösségi 
jogszabályok hozzáadott értéket tudnak biztosítani. A teljes mértékben belföldi vizekre való 
kiterjedés nem egyeztethető össze a szubszidiaritás Szerződésben foglalt elvével, nem arányos 
válasz az irányelv által megoldandó problémára, valamint szükségtelen terheket váltana ki és 
más irányba terelné az erőfeszítéseket. Ha bármely tagállam igazgatási szempontból 
helyénvalónak találja, hogy más vizeket is az irányelv hatálya alá vonjon (például, ha kevés a 
teljes mértékben belföldi vizek száma), ez a módosítás ezt lehetővé teszi számára. Tehát 
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alkalmassá teszi az irányelvet, hogy az egész Közösség földrajzi körülményeihez igazodjon. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 65
(13) preambulumbekezdés

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

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

Or. pl

Indokolás

Az árvízkockázati térképek és árvízkockázat-kezelési tervek mellett az időjárás-előrejelzések 
nagyon fontos szerepet játszanak annak biztosításában, hogy az árvizekkel kapcsolatban 
megfelelő intézkedést tegyenek. Az a lényeges, hogy hol, mennyi eső esik és mennyi ideig, 
különösen felhőszakadások esetén, amelyek az európai árvizek fő kiváltó okai. 

Európa mélyen fekvő részein tél végén hirtelen beköszöntő melegebb időjárásra vonatkozó 
szinoptikus információk hasznos jelzésül szolgálhatnak Európa e részein található tagállamok  
számára ahhoz, hogy az árvizek hatásának minimalizálása céljából intézkedéseket tegyenek.

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber, Vittorio Prodi és Edite Estrela

Módosítás: 66
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) Az Európai Bizottság Közös 
Kutatóközpontja egy Európai Árvízi 
Riasztórendszert (EFAS) dolgoz ki, amely 
Európa-szerte közepes kiterjedésű árvíz-
szimulációk biztosítására képes 3–10 napos 
előrejelzéssel. Az EFAS adatai 
hozzájárulhatnak a közelgő 
árvízeseményekre való fokozottabb 
felkészüléshez. Ezért a vizsgálati szakasz 
befejezését követően az EFAS-t tovább kell 
fejleszteni. Feltehetően 2010-ben válhat 
működőképessé.
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Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament jelentősen növelte az EFAS kidolgozására vonatkozó költségvetést, 
tehát az európai polgároknak minél hamarabb részesedniük kell ennek előnyeiből.

Módosítás, előterjesztette: Liam Aylward

Módosítás: 67
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) Az Európai Bizottság Közös 
Kutatóközpontja egy Európai Árvízi 
Riasztórendszert (EFAS) dolgoz ki, amely 
Európa-szerte közepes kiterjedésű árvíz-
szimulációk biztosítására képes 3–10 napos 
előrejelzéssel. Az EFAS adatai 
hozzájárulhatnak a közelgő 
árvízeseményekre való fokozottabb 
felkészüléshez. Ezért a vizsgálati szakasz 
befejezését követően az EFAS-t tovább kell 
fejleszteni. Feltehetően 2010-ben válhat 
működőképessé.

Or. en

Indokolás

Az Európai Parlament jelentősen növelte az EFAS kidolgozására vonatkozó költségvetést, 
tehát az európai polgároknak minél hamarabb részesedniük kell ennek előnyeiből.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 68
(13a) preambulumbekezdés (új)

(13a) A vízgyűjtők árvízkezelésének a közös 
felelősség és szolidaritás kialakítására kell 
törekedniük a vízgyűjtőn belül. E célból a 
tagállamoknak erőfeszítéseket kell tenniük 
az összes érintett fél, valamint azon 
területek figyelmének felhívása és 
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együttműködése céljából, amelyek 
nincsenek vagy kevésbé vannak kitéve az 
árvizeknek, de amelyek földterület-
használatuk és eljárásaik révén 
hozzájárulhatnak az alsó vagy felső 
szakaszokon bekövetkező árvizekhez.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber, Vittorio Prodi és Edite Estrela

Módosítás: 69
(13b) preambulumbekezdés (új)

(13b) A rövid távú előrejelzés tekintetében a 
tagállamoknak a rendelkezésre álló legjobb 
gyakorlat és a korszerű technológiák, 
például a LAM-modellezés (2–4 órás 
előrejelzés) alapján kell elkészíteni 
terveiket. 

Or. en

Indokolás

Annak érdekében, hogy az európai polgárokat megvédjék az árvízkockázattal szemben, a 
tagállamoknak fejlett modellezési technikákat kell alkalmazniuk.

Módosítás, előterjesztette: Liam Aylward

Módosítás: 70
(13b) preambulumbekezdés (új)

(13b) A rövid távú előrejelzés tekintetében a 
tagállamoknak a rendelkezésre álló legjobb 
gyakorlat és a korszerű technológiák, 
például a LAM-modellezés (2–4 órás 
előrejelzés) alapján kell elkészíteni 
terveiket.

Or. en



AM\610916HU.doc 21/116 PE 371.879v02-00

külső fordítás

HU

Indokolás

Annak érdekében, hogy az európai polgárokat megvédjék az árvízkockázattal szemben, a 
tagállamoknak fejlett modellezési technikákat kell alkalmazniuk.

Módosítás, előterjesztette: Albert Jan Maat

Módosítás: 71
(14) preambulumbekezdés

(14) A 2000/60/EK irányelv szerinti 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és az ezen 
irányelv szerinti árvízkockázat-kezelési 
tervek kidolgozása az integrált vízgyűjtő-
gazdálkodás elemei; a két folyamatnak 
tehát a szinergiák kölcsönös potenciálját 
kell használnia. A hatékonyság és az 
erőforrások bölcs felhasználásának 
biztosítása érdekében, ezen irányelv 
végrehajtását szorosan össze kell hangolni 
a 2000/60/EK irányelvvel.

törölve

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv a minőségi vízgazdálkodásra irányul, és ezért nem minden esetben 
kapcsolódik közvetlenül a vízgazdálkodás inkább mennyiségi, az ezen irányelv által tárgyalt 
kérdéseihez. Árvizeket például olyan külső tényezők is előidézhetnek, amelyek nem 
kapcsolódnak a 2000/60/EK irányelvhez. Következésképpen nem helyénvaló a 2000/60/EK 
irányelvre való hivatkozás. 

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 72
(14) preambulumbekezdés

(14) A 2000/60/EK irányelv szerinti 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és az ezen 
irányelv szerinti árvízkockázat-kezelési 
tervek kidolgozása az integrált vízgyűjtő-
gazdálkodás elemei; a két folyamatnak tehát 
a szinergiák kölcsönös potenciálját kell 

(14) A 2000/60/EK irányelv szerinti 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és az ezen 
irányelv szerinti árvízkockázat-kezelési 
tervek kidolgozása egyaránt az integrált 
vízgyűjtő-gazdálkodás alkotóelemei; a két 
folyamatot tehát teljesen egységesíteni kell. 
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használnia. A hatékonyság és az erőforrások 
bölcs felhasználásának biztosítása 
érdekében, ezen irányelv végrehajtását 
szorosan össze kell hangolni a 2000/60/EK 
irányelvvel.

A hatékonyság és az erőforrások bölcs 
felhasználásának biztosítása érdekében, ezen 
irányelv végrehajtását haladéktalanul 
egységesíteni kell és hozzá kell igazítani a 
2000/60/EK irányelv végrehajtásához, 
valamint annak összhangban kell lennie 
azon irányelv célkitűzéseivel.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Albert Jan Maat

Módosítás: 73
(15) preambulumbekezdés

(15) A fenntartható emberi tevékenységek 
(pl. árvízkockázat-kezelés, ökológia, belvízi 
hajózás vagy vízenergia) különböző formáit 
szolgáló víztestek többcélú felhasználása
esetében és e felhasználások víztestekre 
gyakorolt hatására vonatkozóan a 
2000/60/EK irányelv egyértelmű és 
átlátható folyamatot állapít meg az ilyen 
felhasználások és hatások szabályozására, 
beleértve a „jó állapot” vagy a „nincs 
romlás” célkitűzésektől való lehetséges 
eltéréseket a 4. cikk (7) bekezdésében. 

törölve

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv a minőségi vízgazdálkodásra irányul, és ezért nem minden esetben 
kapcsolódik közvetlenül a vízgazdálkodás inkább mennyiségi, az ezen irányelv által tárgyalt 
kérdéseihez. Árvizeket például olyan külső tényezők is előidézhetnek, amelyek nem 
kapcsolódnak a 2000/60/EK irányelvhez. Következésképpen nem helyénvaló a 2000/60/EK 
irányelvre való hivatkozás.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 74
(15) preambulumbekezdés
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(15) A fenntartható emberi tevékenységek 
(pl. árvízkockázat-kezelés, ökológia, belvízi 
hajózás vagy vízenergia) különböző formáit 
szolgáló víztestek többcélú felhasználása 
esetében és e felhasználások víztestekre 
gyakorolt hatására vonatkozóan a 
2000/60/EK irányelv egyértelmű és átlátható 
folyamatot állapít meg az ilyen 
felhasználások és hatások szabályozására, 
beleértve a „jó állapot” vagy a „nincs 
romlás” célkitűzésektől való lehetséges 
eltéréseket a 4. cikk (7) bekezdésében.

(15) A fenntartható emberi tevékenységek 
(pl. árvízkockázat-kezelés és ökológia) 
különböző formáit szolgáló víztestek 
többcélú felhasználása esetében és e 
felhasználások víztestekre gyakorolt 
hatására vonatkozóan a 2000/60/EK irányelv 
4. cikkének (7) bekezdése egyértelmű és 
átlátható folyamatot állapít meg az ilyen 
felhasználások és hatások szabályozására, 
beleértve a „jó állapot” vagy a „nincs 
romlás” célkitűzésektől való lehetséges 
eltéréseket. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber, Vittorio Prodi és Edite Estrela

Módosítás: 75
(15) preambulumbekezdés

(15) A fenntartható emberi tevékenységek 
(pl. árvízkockázat-kezelés, ökológia, belvízi 
hajózás vagy vízenergia) különböző formáit 
szolgáló víztestek többcélú felhasználása 
esetében és e felhasználások víztestekre 
gyakorolt hatására vonatkozóan a 
2000/60/EK irányelv egyértelmű és átlátható 
folyamatot állapít meg az ilyen 
felhasználások és hatások szabályozására, 
beleértve a „jó állapot” vagy a „nincs 
romlás” célkitűzésektől való lehetséges 
eltéréseket a 4. cikk (7) bekezdésében. 

(15) Amennyiben víztesteket fenntartható 
emberi tevékenységek (pl. árvízkockázat-
kezelés, ökológia, belvízi hajózás vagy 
vízenergia) konkurens formáira használják, 
amelyek hatást gyakorolnak a víztestekre,
2000/60/EK irányelv egyértelmű és átlátható 
folyamatot állapít meg az ilyen 
felhasználások és hatások szabályozására.
Érdekellentétek esetén mindig elsőbbséget 
kell biztosítani az emberi élet és egészség 
védelmének a környezetvédelemmel 
szemben. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Liam Aylward

Módosítás: 76
(15) preambulumbekezdés

(15) A fenntartható emberi tevékenységek 
(pl. árvízkockázat-kezelés, ökológia, belvízi 
hajózás vagy vízenergia) különböző formáit 
szolgáló víztestek többcélú felhasználása 

(15) Amennyiben víztesteket fenntartható 
emberi tevékenységek (pl. árvízkockázat-
kezelés, ökológia, belvízi hajózás vagy 
vízenergia) konkurens formáira használják, 
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esetében és e felhasználások víztestekre 
gyakorolt hatására vonatkozóan a 
2000/60/EK irányelv egyértelmű és átlátható 
folyamatot állapít meg az ilyen 
felhasználások és hatások szabályozására, 
beleértve a „jó állapot” vagy a „nincs 
romlás” célkitűzésektől való lehetséges 
eltéréseket a 4. cikk (7) bekezdésében.

amelyek hatást gyakorolnak a víztestekre,
2000/60/EK irányelv egyértelmű és átlátható 
folyamatot állapít meg az ilyen 
felhasználások és hatások szabályozására.
Érdekellentétek esetén mindig elsőbbséget 
kell biztosítani az emberi élet és egészség 
védelmének a környezetvédelemmel 
szemben. 

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Albert Jan Maat

Módosítás: 77
(18) preambulumbekezdés

(18) Mivel a foganatosítandó intézkedés 
célkitűzéseit tagállami szinten nem lehet 
kielégítően megvalósítani, és mivel azokat 
az intézkedés nagyságrendje és hatásai miatt 
közösségi szinten könnyebben meg lehet 
valósítani, a Közösség a szubszidiaritásnak a 
Szerződés 5. cikkében meghatározott elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az 
ugyanazon cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően ez a határozat nem lépi 
túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket,

(18) Mivel a foganatosítandó intézkedés 
célkitűzéseit tagállami szinten nem lehet 
kielégítően megvalósítani, és mivel azokat 
az intézkedés nagyságrendje és hatásai miatt 
közösségi szinten könnyebben meg lehet 
valósítani, a Közösség a szubszidiaritásnak a 
Szerződés 5. cikkében meghatározott elvével 
összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az 
ugyanazon cikkben foglalt arányosság 
elvének megfelelően ez a határozat nem lépi 
túl az említett célkitűzések eléréséhez 
szükséges mértéket és annak összhangban 
kell lennie a (11) preambulumbekezdésben 
meghatározott elvekkel,

Or. en

Indokolás

Az arányosság elve szerint közösségi szintű intézkedésre van szükség, ha az árvizek határokon 
átnyúló következményekkel járnak. E tekintetben helytálló a (11) preambulumbekezdésre való 
hivatkozás. 

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 78
1. cikk
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Ez az irányelv a közösségi árvizek által az 
emberi egészségre, a környezetre és a 
gazdasági tevékenységre jelentett kockázat 
csökkentését szolgáló keretet állapít meg.

Ez az irányelv a közösségi árvizek által az 
emberi egészségre, a környezetre és a 
gazdasági tevékenységre jelentett kockázat 
csökkentését, valamint a meglévő közösségi 
jogszabályokban meghatározott 
környezetvédelmi célkitűzések 
megvalósításának támogatását szolgáló 
keretet állapít meg.

Or. en

Indokolás

Az árvíz önmagában nem jelent veszélyt a környezetre. Az árvíz főleg az emberi tulajdonban 
okozott kár és a veszélyes vegyi anyagok kibocsátása révén károsítja a környezetet. Inkább az 
árvíznek kitett területeken végzett emberi tevékenységek növelik az árvízkockázatot, amelynek 
a kezelése aztán új fizikai változtatásokat tesz szükségessé a vízrendszerekben.  A víz 
keretirányelv( WFD) 5. cikke szerinti jelentésekben a nemzeti hatóságok arra a 
következtetésre jutottak, hogy a folyókban és tavakban végzett fizikai változtatások a vízi 
környezet jelentős romlásához vezetnek. Ugyanezen jelentések azt a következtetést vonják le, 
hogy ezek a fizikai változtatások azon legfontosabb okok közé tartoznak, amelyek miatt az 
európai folyók 50%-a 2015-re valószínűleg nem tudja teljesíteni a víz keretirányelv jogilag 
kötelező erejű, a „jó ökológiai állapot” elérésére vonatkozó célkitűzését. 

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 79
1. cikk

Ez az irányelv a közösségi árvizek által az 
emberi egészségre, a környezetre és a 
gazdasági tevékenységre jelentett kockázat 
csökkentését szolgáló keretet állapít meg.

Ez az irányelv a közösségi árvizek által az 
emberi egészségre, a környezetre és a 
gazdasági tevékenységre jelentett kockázat 
csökkentését szolgáló keretet állapít meg, és 
elő fogja segíteni a hatályos 
jogszabályokban megállapított környezeti 
célkitűzések megvalósítását. 

Or. pt

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten és Jules Maaten

Módosítás: 80
1. cikk
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Ez az irányelv a közösségi árvizek által az 
emberi egészségre, a környezetre és a 
gazdasági tevékenységre jelentett kockázat 
csökkentését szolgáló keretet állapít meg.

Ezen irányelv célja, hogy a közösségi 
árvizek által az emberi egészségre, a 
környezetre és a gazdasági tevékenységre 
jelentett kockázat értékelésével és 
kezelésével kapcsolatos nemzetközi 
együttműködésre szolgáló keretet állapítson
meg.

Or. en

Indokolás

Az árvízkockázattal kapcsolatos politikák tekintetében a „kezelés” a helyes szakkifejezés. Az 
árvízkockázati intézkedések részeként nyitva hagyja azt a lehetőséget, hogy bizonyos 
területeken más területek javára növeljék a kockázatokat.

Az irányelvnek biztosítania kell a nemzetközi együttműködés keretét. Az árvízkockázat a 
nemzetközi vízgyűjtő struktúrákon belül, valamint a nemzeti és regionális hatóságok által 
kezelhető a leghatékonyabban. Az EU a nemzetközi vízgyűjtők nemzetközi vonatkozásainak 
szempontjából biztosít hozzáadott értéket, így csak az ilyen jellegű kérdésekkel kellene 
foglalkoznia.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 81
1. cikk

Ez az irányelv a közösségi árvizek által az 
emberi egészségre, a környezetre és a 
gazdasági tevékenységre jelentett kockázat 
csökkentését szolgáló keretet állapít meg.

Ez az irányelv a közösségi árvizek által az 
emberi egészségre, a környezetre és a 
gazdasági tevékenységre jelentett kockázat 
csökkentését és az e kockázat kezeléséhez 
szükséges nemzetközi együttműködés 
kialakítását szolgáló keretet állapít meg.

Or. nl

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula és Olajos Péter

Módosítás: 82
1. cikk

Ez az irányelv a közösségi árvizek által az 
emberi egészségre, a környezetre és a 
gazdasági tevékenységre jelentett kockázat

Ezen irányelv célja, hogy a közösségi 
árvizek által az emberi egészségre, a 
környezetre és a gazdasági tevékenységre 
gyakorolt kedvezőtlen következmények 
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csökkentését szolgáló keretet állapít meg. csökkentésének szándékával az 
árvízkockázatok értékelésére és kezelésére
szolgáló keretet hozzon létre.

Or. en

Indokolás

Az irányelvnek nem csupán az árvízkockázatok csökkentése a célja, hanem az ilyen 
kockázatok kezelése is.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 83
2 cikk (-1) bekezdés (új)

Ez az irányelv minden olyan határokon 
átnyúló (megosztott) vízgyűjtőre és part 
menti övezetre alkalmazandó, ahol az egy 
bizonyos tagállam által végrehajtott 
árvízkockázat-kezelési intézkedések olyan 
mértékben kihathatnak a szomszédos 
országra, hogy az árvízkockázat-kezelés 
terén összehangolás és együttműködés 
szükséges. 

Or. en

Indokolás

A határokon átlépő vizek igazgatásának összehangolása az a terület, ahol a közösségi 
jogszabályok hozzáadott értéket tudnak biztosítani. A teljes mértékben belföldi vizekre való 
kiterjedés nem egyeztethető össze a szubszidiaritás Szerződésben foglalt elvével, nem arányos 
válasz az irányelv által megoldandó problémára, valamint szükségtelen terheket váltana ki és 
más irányba terelné az erőfeszítéseket. Ha bármely tagállam igazgatási szempontból 
helyénvalónak találja, hogy más vizeket is az irányelv hatálya alá vonjon (például, ha kevés a 
teljes mértékben belföldi vizek száma), ez a módosítás ezt lehetővé teszi számára. Tehát 
alkalmassá teszi az irányelvet, hogy az egész Közösség földrajzi körülményeihez igazodjon. 

Módosítás, előterjesztette: Albert Jan Maat

Módosítás: 84
2 cikk (1) bekezdés 
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Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a 
2000/60/EK irányelv 2. cikkében említett 
„vízfolyás”, „vízgyűjtő”, „részvízgyűjtő” és 
„vízgyűjtő kerület” 
fogalommeghatározásokon túlmenően a 
következő meghatározásokat kell 
alkalmazni: 

Ennek az irányelvnek az alkalmazásában a 
következő meghatározásokat kell 
alkalmazni: 

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv a minőségi vízgazdálkodásra irányul, és ezért nem minden esetben 
kapcsolódik közvetlenül a vízgazdálkodás inkább mennyiségi, az ezen irányelv által tárgyalt 
kérdéseihez. Árvizeket például olyan külső tényezők is előidézhetnek, amelyek nem 
kapcsolódnak a 2000/60/EK irányelvhez. Következésképpen nem helyénvaló a 2000/60/EK 
irányelvben említett fogalommeghatározásokra való hivatkozás.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 85
2. cikk 1. pont 

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

1. „árvíz”: a rendes körülmények között 
vízzel nem, illetve nem szándékosan borított 
földterület ideiglenes, a szárazföldi felszíni 
vizek által előidézett víz alá kerülése.

Or. de

Indokolás

Az „árvíz” kifejezést a földterület szárazföldi felszíni vizek által történő elárasztásaként kell 
meghatározni. Ezen irányelv nem terjedhet ki a hirtelen árhullámok vagy a települési 
csatornahálózat rossz működése miatt bekövetkező árvizek hatásaira. Hasonlóképpen az ilyen 
célra szolgáló területek, például a polderek elárasztása sem tartozhat az „árvíz” 
meghatározás alá.  

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 86
2. cikk 1. pont 

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

szárazföldi felszíni vizek által előidézett víz 
alá kerülése.

Or. de

Indokolás

Az „árvíz” kifejezést a földterület szárazföldi felszíni vizek által történő elárasztásaként kell 
meghatározni. Ezen irányelv nem terjedhet ki a hirtelen árhullámok vagy a települési 
csatornahálózat rossz működése miatt bekövetkező áradások hatásaira. 

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten és Jules Maaten

Módosítás: 87
2. cikk 1. pont 

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

1. „árvíz”: a rendes körülmények között 
vízzel nem borított és árvíz esetén vízzel 
való elárasztásra ki nem jelölt földterület 
ideiglenes víz alá kerülésének esete.

Or. en

Indokolás

A kockázatkezelési intézkedések részeként lehetnek olyan területek, amelyek vészhelyzet esetén 
elárasztásra vannak kijelölve más területek védelme céljából. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 88
2. cikk 1. pont 

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

1. „árvíz”: a rendes körülmények között 
vízzel nem borított és nem 
árvízvisszatartásra szánt földterület 
ideiglenes felszíni víz alá kerülése. 

Or. de

Indokolás

Ki kell zárni az emelkedő felszín alatti víz és a csatornahálózat rossz működése miatti 
árvizeket. Ugyanez vonatkozik az árvízvisszatartásra szánt területekre. 
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Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 89
2. cikk 1. pont 

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

1. „árvíz”: a rendes körülmények között 
vízzel nem borított földterület ideiglenes víz 
alá kerülése, amit a folyók, hegyi patakok, 
szakaszos vízfolyások vízszintjének 
megemelkedése vagy folyásának 
megváltozása, illetve a tenger part menti 
területekre történő behatolása idéz elő.

Or. es

Indokolás

Az „árvíz” meghatározást módosítani kell, hogy minden olyan esetet lefedjen, amikor árvíz 
következhet be bizonyos földközi-tengeri régiókban, aminek a legfőbb oka a rövid ideig tartó, 
erős felhőszakadás, amelynek a hatását a meredek lejtők fokozzák.

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 90
2. cikk 2. pont 

Nem érinti az angol változatot.

Or. fr

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten és Jules Maaten

Módosítás: 91
2. cikk 2. pont 

2. „árvízkockázat”: egy adott súlyosságú 
árvízesemény valószínűsége az adott 
súlyosságú árvízesemény által az emberi 
egészségben, a környezetben és a gazdasági 
tevékenységben okozott becsült kárral 
együtt. 

2. . „árvízkockázat”: egy adott súlyosságú 
árvízesemény valószínűsége az adott 
súlyosságú árvízesemény által az emberi 
egészségben, a környezetben és a gazdasági 
tevékenységben okozott lehetséges kárral 
együtt.
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Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula és Olajos Péter

Módosítás: 92
2. cikk 2. pont 

2. „árvízkockázat”: egy adott súlyosságú 
árvízesemény valószínűsége az adott 
súlyosságú árvízesemény által az emberi 
egészségben, a környezetben és a gazdasági 
tevékenységben okozott becsült kárral 
együtt. 

2. árvízkockázat”: az árvízesemény 
eshetőségének és az emberi egészségben, a 
környezetben és a gazdasági tevékenységben 
okozott lehetséges kedvezőtlen 
következmények összekapcsolódása.

Or. en

Indokolás

A javasolt meghatározás összhangban van a tudományos terminológiával.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 93
2. cikk 2. pont 

2. „árvízkockázat”: egy adott súlyosságú 
árvízesemény valószínűsége az adott 
súlyosságú árvízesemény által az emberi 
egészségben, a környezetben és a gazdasági 
tevékenységben okozott becsült kárral 
együtt.

2. „árvízkockázat”: egy adott súlyosságú 
árvízesemény valószínűsége az adott 
súlyosságú árvízesemény által az emberi 
egészségben és életben, a környezetben és a 
gazdasági tevékenységben okozott becsült 
kárral együtt. 

Or. pl

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 94
2. cikk 2a. pont (új)

2a. „Árvíz-aszály párosítás”: az „árvíz” 
fogalmát úgy kell meghatározni, hogy 
tekintetbe vegye az „árvíz-aszály párosítás”-
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t, utalva a földközi-tengeri országokra 
jellemző esetekre, amikor a túl sok víz 
(árvíz) által előidézett helyzetek váltakoznak 
szezonális, éves vagy hosszan tartó 
vízhiánnyal (aszály). „Aszály”: az az 
állapot, amikor vízhiány van, vagy nem áll 
rendelkezésre víz. Az aszály leírását és 
mennyiségi meghatározását rendszerint a 
következő két változó adja: átlagos
víztározó vagy víztartó szint és vízminőség. 

Or. es

Indokolás

A 2000. évi víz keretirányelv  nem határozta meg az aszály fogalmát. Az egyre súlyosbodó 
aszályt, különösen a földközi-tengeri országokban, azonban figyelembe kell venni az 
árvízmegelőzésről és -kezelésről szóló jogszabályokban, és következésképpen be kell építeni a 
fogalommeghatározásokat tartalmazó cikkbe is, mivel az „árvíz-aszály párosítás” végig elő 
fog fordulni a szövegben.

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 95
2. cikk 2b. pont (új)

2b. „Kiváltó ok”: az árvízeseményt kiváltó 
folyamat vagy tényező (eső, ár, földrengés, 
gátszakadás stb.). Az eseményt előidézheti 
egy vagy több, akár természetes, akár 
emberi tevékenységre visszavezethető 
kiváltó ok.

Or. es

Indokolás

Árvíz-értékelési és -kezelési célokból szükséges a kiváltó okok meghatározása és elemzése, 
minden vonatkozásukra kitérve.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 96
2. cikk (1a) bekezdés (új)
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Az 1. és 2. pontban meghatározott 
fogalmakat alkalmazni kell a hegyi 
patakokra, a földközi tengeri térség 
szakaszos vízfolyásaira, folyóira és a 
tengerből kiinduló part menti árvizekre.

Or. en

Indokolás

Ez az irányelvjavaslat a leghosszabb európai folyók némelyike mentén előfordult árvizekből 
indult ki, és úgy tűnik, hogy az ilyen jellegű problémák megoldása érdekében dolgozták ki. 
Európa földközi-tengeri térségének legnagyobb részén és a hegyvidékeken azonban nagyon 
jelentősek voltak a gyors áradásokból származó esetek.

Az ilyen jellegű árvizek kisebb gazdasági veszteséget okoznak, de a legtöbb emberéletet 
követelték. Ez az előrejelzés nehézségének, a nagy áramlási sebességnek és a durva hordalék 
nagy sűrűségének következménye.

Módosítás, előterjesztette: Albert Jan Maat

Módosítás: 97
3. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában a 
tagállamok kihasználják a 2000/60/EK 
irányelv 3. cikkének (1), (2), (3) és (6) 
bekezdése szerinti megállapodásokat. 

törölve

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv a minőségi vízgazdálkodásra irányul, és ezért nem minden esetben 
kapcsolódik közvetlenül a vízgazdálkodás inkább mennyiségi, az ezen irányelv által tárgyalt 
kérdéseihez. Árvizeket például olyan külső tényezők is előidézhetnek, amelyek nem 
kapcsolódnak a 2000/60/EK irányelvhez. Következésképpen nem helyénvaló a 2000/60/EK 
irányelvben említett fogalommeghatározásokra való hivatkozás.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey és Jules 
Maaten

Módosítás: 98
3. cikk
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Ezen irányelv alkalmazásában a tagállamok 
kihasználják a 2000/60/EK irányelv 3. 
cikkének (1), (2), (3) és (6) bekezdése 
szerinti megállapodásokat. 

Ezen irányelv alkalmazásában a tagállamok 
kihasználják a 2000/60/EK irányelv 3. 
cikkének (1), (2), (3), (5) és (6) bekezdése 
szerinti megállapodásokat.

Or. en

Indokolás

Amennyiben a vízgyűjtő kerület a Közösség területén túlra terjed, az érintett tagállamok 
törekednek arra, hogy az adott, tagsággal nem rendelkező államokkal megfelelő összhangot 
teremtsenek annak érdekében, hogy a vízgyűjtő kerület egészében megvalósuljanak ezen 
irányelv célkitűzései. 

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 99
3a. cikk (új)

3a. cikk
A hosszú távú megelőzés tekintetében: 
rendszeres figyelmet kell fordítani az adott 
területre az időjárási események 
rosszabbodása miatt a területeinket 
fenyegető veszélyek ellensúlyozása 
érdekében. A tagállamoknak és az illetékes 
helyi létesítményeknek rendszeres 
intézkedéseket kell tenniük a víztárolók 
biztonságának a vízvisszatartási idő 
növelésével, a földrajzi biztonságnak a 
töltések megerősítésével, a tűzbiztonságnak 
az erdei biomassza összegyűjtésével és 
újrahasznosításával történő javítása 
érdekében. A közösségi 
kezdeményezéseknek támogatniuk kell és 
össze kell hangolniuk a tagállamok, a 
regionális és helyi létesítmények által 
alkalmazott megelőző és a felkészültségi 
intézkedéseket. 
A rövid távú felkészültség a 
csapadékmennyiség és -fajta 
radarmeteorológiai ultrarövid távú 
előrejelző („nowcasting”) technológiával 
történő felmérésén alapuló korai előrejelző 
rendszerre is támaszkodik, amely 
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valamennyi vízgyűjtő esetében 
alkalmazható és információt nyújthat a 
várható csapadék mennyiségéről, fajtájáról, 
helyéről. Ez az információ az 
áramláserősség vízgyűjtő modelljébe 
betáplált adatként használható fel és rövid 
távú figyelmeztetést ad az árvízkár 
mérséklése, a lakosság és a tulajdon 
védelme szempontjából. 

Or. en

Indokolás

Meg kell különböztetni a rövid, illetve hosszú távú felkészültségi és megelőző intézkedéseket, 
és hangsúlyozni kell, hogy korszerű technológia áll rendelkezésre a szörnyű katasztrófák 
megelőzéséhez. 

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten és Jules Maaten

Módosítás: 100
4. cikk (1) bekezdés

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

(1) A tagállamok – a területükön fekvő 
minden nemzetközi vízgyűjtő kerületre vagy 
annak vonatkozó részeire – előzetes 
árvízkockázati értékelést dolgoznak ki a (2) 
bekezdéssel összhangban.

Or. en

Indokolás

Lásd az 1. cikkel kapcsolatban ugyanezen szerzők által javasolt módosítás indokolását. 

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle és Lutz Goepel

Módosítás: 101
4. cikk (1) bekezdés

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

(1) A tagállamok – minden, nem teljes 
mértékben a területükön található vízgyűjtő 
kerületre és egy nemzetközi vízgyűjtő 
kerületnek a területükön fekvő szakaszára –
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ki a (2) bekezdéssel összhangban. előzetes árvízkockázati értékelést dolgoznak 
ki a (2) bekezdéssel összhangban.

Or. de

Indokolás

A teljes mértékben egy bizonyos tagállam területén található vízgyűjtő kerületek előzetes 
árvízkockázati értékelését a szubszidiaritás elvével összhangban az adott tagállamnak kell 
elvégeznie.  

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer és Anja Weisgerber

Módosítás: 102
4. cikk (1) bekezdés

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

(1) A tagállamok – minden vízgyűjtő 
kerületre vagy egy nemzetközi vízgyűjtő 
kerületnek a területükön fekvő szakaszára –
előzetes értékelést dolgoznak ki a (2) 
bekezdéssel összhangban. Amennyiben a 
meglévő vízgyűjtő-értékelések már 
megerősítik vagy kizárják a jelentős 
kockázatot, elhagyható az előzetes 
árvízkockázati értékelés.

Or. de

Indokolás

El kell tekinteni az előzetes értékeléstől azokban az esetekben, amikor a tagállamok ezen 
irányelv hatálybalépése előtt már döntést hoztak, amelyet kockázatértékelés előzött meg, az 
árvízkockázati területek feltérképezésére és az árvízkezelési tervek elkészítésére vonatkozó 
távolabbra mutató intézkedésekről. A (2) bekezdésben említett valamennyi szempont 
értékelése is szükségtelen azokban az esetekben, amikor az illetékes hatóság rendelkezésére 
álló adatok elegendőek annak megerősítéséhez, hogy egy bizonyos területet komoly 
árvízkockázatnak van kitéve. 

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle és Lutz Goepel

Módosítás: 103
4. cikk (1) bekezdés (1a) albekezdés (új)

A meglévő értékeléseket el kell fogadni 
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előzetes értékelésként, és azok eleget 
tesznek a 17. cikk szerinti jelentési 
kötelezettségnek.

Or. de

Indokolás

Az ezen irányelv szerinti értékeléssel kapcsolatos többletköltségek elkerülése érdekében fel 
kell használni a meglévő értékeléseket. 

Módosítás, előterjesztette: Vasco Graça Moura

Módosítás: 104
4. cikk (1) bekezdés (1a) albekezdés (új)

Amennyiben valamely tagállam rendelkezik 
korábbi felmérésekkel, amelyek ugyanarra 
a területre vonatkoznak, mint az előzetes 
árvízkockázati értékelés, arról tájékoztatnia 
kell a Bizottságot, és következésképpen nem 
kell új felmérést készítenie.

Or. pt

Indokolás

Egyes tagállamok már készítettek olyan felméréseket, amelyek ugyanarra a területre 
vonatkoznak, mint „az előzetes árvízkockázati értékelések”; felmentésük az ilyen felmérések 
ismételt elvégzésének vagy eltérő formában való benyújtásának kötelezettsége alól elősegítené 
a költségek csökkentését és az eljárások egyszerűsítését.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey és Jules 
Maaten, 

Módosítás: 105
4. cikk (2) bekezdés

(2) Az előzetes árvízkockázati értékelésnek 
legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

(2) Az előzetes árvízkockázati értékelést a 
potenciális kockázatok rendelkezésre álló 
vagy könnyen levezethető információkon 
alapuló értékelésének biztosítása céljából 
kell elvégezni. Az értékelésnek legalább az 
alábbiakat kell tartalmaznia:
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a) folyó vízgyűjtő kerületének térképét, 
amely tartalmazza a vízgyűjtők, 
részvízgyűjtők és – adott esetben – a 
kapcsolódó partvidéki szakaszok határait, 
jelöli a domborzatot és a földterület-
használatot;

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

b) a múltban bekövetkezett árvizek leírását; b) a múltban bekövetkezett, valamint azon
árvizek leírását, amelyek kockázata még 
mindig fennáll;

c) az árvízfolyamatok és a változásra 
mutatott érzékenységük leírását, beleértve 
az árterületek természetes 
árvízvisszatartó/kiegyenlítő szerepét, 
valamint a jelenlegi és jövőbeli 
árvízterjedési útvonalakat;

c) a legújabb árvízfolyamatok, valamint az 
adott terület vagy a felső és alsó szakasz 
régiói valószínű árvíztendenciáinak leírását, 
adott esetben a következők 
figyelembevételével:

d) fejlesztési tervek leírását, amely 
magában foglalná az adott terület vagy a 
felső vagy alsó szakasz régiói 
árvízkockázatának növekedését 
eredményező földterület-használat, 
népességeloszlás és gazdasági tevékenység 
megoszlás változását;

i. az árterületek természetes 
árvízvisszatartó/kiegyenlítő szerepe, 
valamint az árvízterjedési útvonalak;

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

ii. földterület-használati tervek és 
tendenciák;

f) egy előrejelzést a jövőbeli árvizek becsült 
következményeiről az emberi egészségre, a 
környezetre és a gazdasági tevékenységre, 
amely figyelembe veszi a hosszú távú 
fejlődéseket, beleértve az éghajlatváltozást.

iii. potenciális következmények az emberi 
egészségre, a környezetre és a gazdasági 
tevékenységre nézve, amennyiben 
lehetséges figyelembe véve a hosszú távú 
fejlődéseket, beleértve az éghajlatváltozást.

Or. en

Indokolás

A Bizottság által a (2) bekezdéssel kapcsolatban javasolt szöveg túl sok részletes követelményt 
tartalmaz. Ennek a módosításnak az a célja, hogy a tagállamok által teljesíthető szintre 
csökkentse ezeket a követelményeket, ugyanakkor biztosítsa, hogy így is elegendő vonatkozó 
információt nyújtsanak.
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Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 106
4. cikk (2) bekezdés bevezető rész

(2) Az előzetes árvízkockázati értékelésnek 
legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

(2) Az előzetes árvízkockázati értékelésnek 
minden vízgyűjtőre ki kell terjednie, 
elsőbbséget biztosítva azoknak, amelyek 
nagyobb veszélynek vannak kitéve, és
legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

Or. es

Indokolás

Ennek a módosításnak az a célja, hogy megszüntesse az esetleges kavarodást a kiemelt 
intézkedések és a részleges értékelés megállapításai között, szem előtt tartva, hogy ha nem 
sikerül teljes körű megközelítést alkalmazni, az gyengítheti az elővigyázatosság elvét.

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 107
4. cikk (2) bekezdés a) pont

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

a) a folyó vízgyűjtő kerületének térképét, 
amely tartalmazza a vízgyűjtők, 
részvízgyűjtők és – adott esetben – a 
kapcsolódó partvidéki szakaszok határait, 
valamint jellemzi azokat; a térkép jelöli a 
domborzatot, a földterület-használatot és 
földhasználati tendenciákat, a kialakult 
időjárási viszonyokat és az éghajlatváltozás 
előre látható hatását, a meglévő vízellátó 
létesítményeket és rendeltetésüket, a 
folyami és adott esetben part menti 
munkálatokat, valamint a tervezett város-
és iparfejlesztést;.
A térkép azt is jelzi, milyen szerepet 
játszhatnának a vizes élőhelyek és az 
árterek az árvizek hatásainak 
csökkentésében.

Or. es
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Indokolás

Olyan kiegészítéseket javasol, amelyeket véleménye szerint tartalmaznia kell egy alapvető 
árvízkockázati térképnek.

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 108
4. cikk (2) bekezdés a) pont

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

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

Or. en

Indokolás

Az emberi tevékenységek egyre inkább a partvidéki területekre koncentrálódnak. Mivel a 
partvidéki területek különösen ki vannak téve az éghajlatváltozás valószínű hatásainak, az 
előzetes árvízkockázati értékelésnek kivétel nélkül minden partvidéki területre ki kell 
terjednie.

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 109
4. cikk (2) bekezdés a) pont

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

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

Or. pt

Indokolás

Tekintettel az éghajlatváltozásra és tengerszint megemelkedésének valószínűségére, rendkívül 
fontos, hogy az irányelv kiterjedjen a partvidéki területek árvízkockázatára. 
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Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség 
Képviselőcsoportja nevében

Módosítás: 110
4. cikk (2) bekezdés a) pont

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

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

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 111
4. cikk (2) bekezdés a) pont

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

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

Or. en

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 112
4. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a múltban bekövetkezett árvizek leírását; b) a múltban bekövetkezett jelentős árvizek, 
valamint azon árvizek leírását, amelyek 
rendkívül kedvezőtlen hatást gyakoroltak az 
emberéletekre, gazdasági tevékenységekre 
és a környezetre, valamint a jövőbeni 
események valószínűsége, amelyekhez 
hasonlóak most is aktuálisak, beleértve az 
ilyen árvizek árvízterjedési útvonalait és az 
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általuk előidézett kedvezőtlen hatások 
felmérése;

Or. en

Indokolás

A potenciálisan veszélyeztetett területek értékeléséhez szükségesek a jelentős árvizekkel 
kapcsolatos adatok, jóllehet még nem idéztek elő kárt, de a jövőben még okozhatnak.

Módosítás, előterjesztette: Vasco Graça Moura

Módosítás: 113
4. cikk (2) bekezdés b) pont

b) a múltban bekövetkezett árvizek leírását; b) az elmúlt 30 évben bekövetkezett árvizek 
leírását, és adott esetben a jövőbeni 
előfordulás kockázatát;

Or. pt

Indokolás

Egyszerűsíti az eljárásokat. Nincs értelme leírni a múltban bekövetkezett árvizeket, hacsak 
nem áll fenn annak a kockázata, hogy ugyanaz újra megtörténhet. 

Módosítás, előterjesztette: Richard Seeber, Vittorio Prodi és Edite Estrela

Módosítás: 114
4. cikk (2) bekezdés c) pont

c) az árvízfolyamatok és a változásra 
mutatott érzékenységük leírását, beleértve az 
árterületek természetes 
árvízvisszatartó/kiegyenlítő szerepét, 
valamint a jelenlegi és jövőbeli
árvízterjedési útvonalakat;

c) az árvízfolyamatok leírását, beleértve a 
változásra mutatott érzékenységüket, 
különösen a süllyedést, és az árterületek 
természetes árvízvisszatartó/kiegyenlítő 
szerepét, valamint a jelenlegi és jövőbeli 
árvízterjedési útvonalak leírását;

Or. en
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Indokolás

A süllyedést figyelembe kell venni, mivel növeli az árvízkockázatot. 

Módosítás, előterjesztette: Liam Aylward

Módosítás: 115
4. cikk (2) bekezdés c) pont

c) az árvízfolyamatok és a változásra 
mutatott érzékenységük leírását, beleértve az 
árterületek természetes 
árvízvisszatartó/kiegyenlítő szerepét, 
valamint a jelenlegi és jövőbeli
árvízterjedési útvonalakat;

c) az árvízfolyamatok leírását, beleértve a 
változásra mutatott érzékenységüket, 
különösen a süllyedést, és az árterületek 
természetes árvízvisszatartó/kiegyenlítő 
szerepét, valamint a jelenlegi és jövőbeli 
árvízterjedési útvonalak leírását;

Or. en

Indokolás

A süllyedést figyelembe kell venni, mivel növeli az árvízkockázatot.

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 116
4. cikk (2) bekezdés e) pont

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

e) jövőbeli árvizek valószínűségének 
értékelését a hidrológiai adatok, az 
árvíztípusok, valamint az éghajlat-változási
tendenciák előrevetített hatása alapján;

Or. de

Indokolás

Több tanulmány kimutatta, hogy a földterület-használattal kapcsolatos jövőbeni változások 
csak nagyon kis mértékben befolyásolják a szélsőséges árvizek előfordulását. 



PE 371.879v02-00 44/116 AM\610916HU.doc

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 117
4. cikk (2) bekezdés e) pont

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

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

Or. de

Indokolás

Egy adott terület jövőbeni építkezéseit figyelembe kell venni az árvízkockázati értékelésnél: a 
földterület-használattal kapcsolatos, egyéb jövőbeni változások csak nagyon kis mértékben 
befolyásolják a szélsőséges árvizek előfordulását.  

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 118
4. cikk (2) bekezdés f) pont

f) egy előrejelzést a jövőbeli árvizek becsült 
következményeiről az emberi egészségre, a 
környezetre és a gazdasági tevékenységre, 
amely figyelembe veszi a hosszú távú 
fejlődéseket, beleértve az éghajlatváltozást.

f) egy előrejelzést a jövőbeli árvizek becsült 
következményeiről az emberi egészségre, a 
környezetre és a gazdasági tevékenységre, 
amely figyelembe veszi a hosszú távú 
fejlődéseket.

Or. de

Indokolás

A jövőbeni árvizek egészséggel, a környezettel és a gazdasággal kapcsolatos becsült 
következményeinek az éghajlatváltozás figyelembevételével történő előrejelzése magában 
foglalná a különböző környezeti eszközökre vonatkozó forgatókönyvek elkészítését. Tekintettel 
az adatok jelenlegi állapotára, különösen a részvízgyűjtők szintjén, az ilyen előrejelzések 
nagyon elméletiek lennének, és nem hoznának megbízható eredményeket.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle és Lutz Goepel

Módosítás: 119
4. cikk (2) bekezdés f) pont
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f) egy előrejelzést a jövőbeli árvizek becsült 
következményeiről az emberi egészségre, a 
környezetre és a gazdasági tevékenységre, 
amely figyelembe veszi a hosszú távú 
fejlődéseket, beleértve az éghajlatváltozást.

törölve

Or. de

Indokolás

Mivel egy elképzelhető éghajlatváltozás becsült következményei csak feltételezéseken 
alapulhatnak, nem használhatóak fel olyan árvízkockázat-kezelési tervek alapjául, amelyek 
nagyon hosszú távúak lehetnek. 

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 120
4. cikk (2) bekezdés fa) pont (új)

fa) az árvízkockázat-kezelési intézkedéseket, 
különösen az infrastruktúrák kiépítésével 
kapcsolatosakat, hatékony és átlátható 
gazdasági és környezetvédelmi értékelésnek 
kell alávetni annak érdekében, hogy 
biztosított legyen hosszú távú 
életképességük a polgárok és a 
vállalkozások számára, figyelembe véve a 
költségmegtérülés elvét, beleértve a 
környezeti és erőforrásköltségeket.

Or. en

Indokolás

Az árvízveszélynek kitett területeken az új emberi tevékenységek kialakításának kell viselnie az 
árvízkockázat-kezelési intézkedések költségeit. Ez azt is eredményezheti, hogy az 
árvízkockázati területek polgárai és gazdasági vállalkozásai a károk csökkentése érdekében 
óvintézkedéseket tesznek. A költségmegtérülésről, valamint arról, hogy kit terhelnek ezek a 
költségek, nemzeti szinten kell dönteni.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 121
4. cikk (2) bekezdés fa) pont (új)
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fa) az árhullám-vonulás ellenőrzésének 
lehetősége tervezett vízeltérítés révén az 
árvíz hatásának minimalizálása, azaz a 
sűrűn lakott területek, kulturális 
műemlékek, ökológiai rendszerek, 
gazdasági struktúrák és az infrastruktúra 
védelme céljából.

Or. pl

Indokolás

Az árvízkezelés egyik célja az árvíz hatásának korlátozása. A táj és a hidraulikus 
létesítmények, többek között az árvízvédelmi töltések, valamint a sűrűn lakott területek, 
kulturális műemlékek, ökológiai rendszerek, gazdasági struktúrák és az infrastruktúra
helyének ismerete lehetővé teszi, hogy döntést hozzanak az árvízvédelmi gátak áttörésére és 
az árhullám lakatlan területekre történő elterelésére (közismert néven „árelterelés”) 
vonatkozóan az árvíz mértékének és hatásának minimalizálása céljából.

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 122
4. cikk (2) bekezdés fa) pont (új)

fa) Annak lehetővé tétele érdekében, hogy 
az árvízkockázat-kezelés a földközi-tengeri 
térség egyedi jellegéhez is igazodjon, az e 
térségre vonatkozó előzetes árvízkockázati 
értékelés tartalmazhatná az „árvíz-aszály 
párosítás” elemzését azon hatások 
tekintetbe vétele céljából, amelyek akkor 
jönnek létre, amikor a túl sok víz (árvíz) 
által előidézett helyzetek váltakoznak 
szezonális, éves vagy hosszan tartó 
vízhiánnyal (aszály).

Or. es

Indokolás

Az irányelv indoklása és célkitűzései Észak- és Közép-Európa folyóira utalnak, fel kell hívni 
azonban a figyelmet a földközi-tengeri térség vízgyűjtő területein előforduló súlyos 
áradásokra is, amelyek paradox módon és Európa többi részétől eltérően hosszan tartó 
aszálytól is szenvednek.



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

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 123
4. cikk (2a) bekezdés (új)

(2a) A tagállamok kérhetik a 4. cikk (2) 
bekezdésétől, valamint az 5., 6., 7., 8. és 9. 
cikktől való eltérést azon cikk alapján azon 
vízgyűjtők tekintetében, amelyek teljesen a 
területükön helyezkednek el, amennyiben 
bizonyítani tudják, hogy a területükön 
lakók, a gazdasági tevékenységek és a 
környezet számára biztosított az említett 
cikkekben megállapítottal egyenértékű 
védelem. 

Or. nl

Indokolás

A szubszidiaritás elvével összhangban.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 124
5. cikk

(1) A 4. cikkben megállapított értékelés 
alapján az egy vízgyűjtő kerületbe tartozó 
vízgyűjtőket, részvízgyűjtőket vagy 
partvidéki szakaszokat a következő 
kategóriák egyikéhez kell rendelni:

(1) A 4. cikkben megállapított értékelés 
alapján az egy vízgyűjtő kerületbe tartozó 
területeket a következő kategóriák 
egyikéhez kell rendelni:

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

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

b) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan jelentős 

b) Területek, amelyekről megállapították, 
hogy potenciálisan jelentős árvízkockázattal 
rendelkeznek, illetve ezek megtörténte 
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árvízkockázattal rendelkeznek, illetve ezek 
megtörténte területükön ésszerűen 
valószínűnek feltételezhető.

területükön ésszerűen valószínűnek 
feltételezhető.

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

(2) Egy nemzetközi vízgyűjtő kerületbe 
tartozó terület (1) bekezdés szerinti 
felosztását az érintett tagállamok között kell 
összehangolni.

Or. nl

Indokolás

Egy vízgyűjtő terület adott szakaszán belül lehetnek olyan területek, ahol van árvízkockázat, 
illetev ahol nincs jelentős árvízkockázat. 

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 125
5. cikk (1) bekezdés

(1) A 4. cikkben megállapított értékelés 
alapján az egy vízgyűjtő kerületbe tartozó 
vízgyűjtőket, részvízgyűjtőket vagy 
partvidéki szakaszokat a következő 
kategóriák egyikéhez kell rendelni: 

(1) A 4. cikkben megállapított értékelés 
alapján az egy vízgyűjtő kerületbe tartozó 
vízgyűjtőket a következő kategóriák 
egyikéhez kell rendelni: 

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

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

b) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan jelentős 
árvízkockázattal rendelkeznek, illetve ezek 
megtörténte területükön ésszerűen 
valószínűnek feltételezhető.

b) Vízgyűjtők, amelyekről megállapították, 
hogy potenciálisan jelentős árvízkockázattal 
rendelkeznek, illetve ezek megtörténte 
területükön ésszerűen valószínűnek 
feltételezhető.

Or. de
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Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat sérti a szubszidiaritás elvét. Ennek az irányelvnek az 
értelmében az EU-szabályoknak azokra a határokon átnyúló vízgyűjtőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek tekintetében szabályozás szükséges. A tengerparti területek védelme lényegesen eltér 
a szárazföldi vizek okozta árvizek elleni védelemtől. A tengerparti területek védelme során a 
kockázatértékelés nem az árvízesemény bizonyos időszakon belüli előfordulásának 
valószínűségén alapul, hanem a parti államok között elfogadott és rendszeresen ellenőrzött 
mérésen alapuló vízszint-meghatározáson. Az irányelv ezért nem alkalmazható a tengerparti 
területek védelmére. Következésképpen a „részvízgyűjtők” és „partvidéki szakaszok” 
kifejezéseket törölni kell. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 126
5. cikk (1) bekezdés

(1) A 4. cikkben megállapított értékelés 
alapján az egy vízgyűjtő kerületbe tartozó
vízgyűjtőket, részvízgyűjtőket vagy 
partvidéki szakaszokat a következő 
kategóriák egyikéhez kell rendelni: 

(1) A 4. cikkben megállapított értékelés 
alapján minden egyes vízgyűjtőt és minden 
egyes partvidéki szakaszt, amely nem 
kapcsolódik egy vízgyűjtő kerülethez a 
következő területek egyikéhez kell rendelni:

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

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

b) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan jelentős 
árvízkockázattal rendelkeznek, illetve ezek 
megtörténte területükön ésszerűen 
valószínűnek feltételezhető.

b) Vízgyűjtő, részvízgyűjtő és partvidéki 
területek, amelyekről megállapították, hogy 
potenciálisan jelentős árvízkockázattal 
rendelkeznek, illetve ezek megtörténte 
területükön ésszerűen valószínűnek 
feltételezhető.

Or. de

Indokolás

A „területek” kifejezés használatával az a cél, hogy világosabb legyen a szöveg. Az egész 
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vízgyűjtő kezdeti értékelését követően a 7. cikkben szükségessé tett térképeket csak azon 
részvízgyűjtőkre vonatkozóan kell elkészíteni, amelyekben a kockázat eredetileg fennáll, pl. 
lakóhelyek miatt. Nincs értelme térképet készíteni olyan nagy kiterjedésű vízgyűjtőkről vagy 
részvízgyűjtőkről, ahol nincs potenciális kockázat. 

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 127
5. cikk (1) bekezdés a) pont

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

a) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan jelentős 
árvízkockázattal rendelkeznek, illetve ezek 
megtörténte területükön ésszerűen 
valószínűnek feltételezhető, vagy hogy 
potenciális következményei az emberi 
egészségre, környezetre vagy gazdasági 
tevékenységre elfogadhatóan alacsonynak 
tekinthetőek, figyelembe véve az 
előrelátható földterület-használatot vagy 
éghajlatváltozást;

Or. en

Indokolás

Azon területekre vonatkozóan, ahol változásokat terveznek a földterület-használattal 
kapcsolatban, vagy ahol az éghajlatváltozás miatt előrelátható változások várhatók a 
csapadék mennyisége és szokásos rendje tekintetében, részletesebb értékelést kell készíteni a 
megfelelő tervezési információk biztosítása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 128
5. cikk (1) bekezdés a) pont

a) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan jelentős 
árvízkockázattal rendelkeznek, illetve ezek 
megtörténte területükön ésszerűen 
valószínűnek feltételezhető, vagy hogy 
potenciális következményei az emberi 

a) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan jelentős 
árvízkockázattal rendelkeznek, illetve 
árvízkockázat előfordulhat a területükön, 
figyelembe véve az előrelátható földterület-
használatot vagy éghajlatváltozást;
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egészségre, környezetre vagy gazdasági 
tevékenységre elfogadhatóan alacsonynak 
tekinthetőek;

Or. en

Indokolás

A jelenlegi homályos megfogalmazás nem biztosít közös, EU-szerte alkalmazott 
megközelítést azon vízgyűjtők kiválasztása tekintetében, amelyekre árvízkockázati térképeket 
és árvízkockázat-kezelési terveket kell kidolgozni. Azon területekre vonatkozóan, ahol 
változásokat terveznek a földterület-használattal kapcsolatban (azaz új települések, áttérés a 
külterjesről a belterjes gazdálkodásra), vagy ahol az éghajlatváltozás miatt előrelátható 
változások várhatók a csapadék mennyisége és szokásos rendje tekintetében, részletesebb 
értékelést kell készíteni a megfelelő tervezési információk biztosítása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 129
5. cikk (1) bekezdés a) pont

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

a) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan jelentős 
árvízkockázattal rendelkeznek, illetve 
árvízkockázat előfordulhat a területükön, 
figyelembe véve az előrelátható földterület-
használatot vagy éghajlatváltozást;

Or. en

Indokolás

A jelenlegi homályos megfogalmazás nem biztosít közös, EU-szerte alkalmazott megközelítést 
azon vízgyűjtők kiválasztása tekintetében, amelyekre árvízkockázati térképeket és 
árvízkockázat-kezelési terveket kell kidolgozni. Azon területekre vonatkozóan, ahol 
változásokat terveznek a földterület-használattal kapcsolatban (azaz új települések, áttérés a 
külterjesről a belterjes gazdálkodásra), vagy ahol az éghajlatváltozás miatt előrelátható 
változások várhatók a csapadék mennyisége és szokásos rendje tekintetében, részletesebb 
értékelést kell készíteni a megfelelő tervezési információk biztosítása érdekében.



PE 371.879v02-00 52/116 AM\610916HU.doc

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 130
5. cikk (1) bekezdés a) pont

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

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

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Vittorio Prodi

Módosítás: 131
5. cikk (1) bekezdés b) pont

b) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan jelentős 
árvízkockázattal rendelkeznek, illetve ezek 
megtörténte területükön ésszerűen 
valószínűnek feltételezhető.

b) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan jelentős 
árvízkockázattal rendelkeznek, illetve ezek 
megtörténte területükön ésszerűen 
valószínűnek feltételezhető, figyelembe véve 
az előrelátható földterület-használatot vagy 
éghajlatváltozást.

Or. en

Indokolás

Azon területekre vonatkozóan, ahol változásokat terveznek a földterület-használattal 
kapcsolatban, vagy ahol az éghajlatváltozás miatt előrelátható változások várhatók a 
csapadék mennyisége és szokásos rendje tekintetében, részletesebb értékelést kell készíteni a 
megfelelő tervezési információk biztosítása érdekében.
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Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 132
5. cikk (1) bekezdés b) pont

b) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan jelentős 
árvízkockázattal rendelkeznek, illetve ezek 
megtörténte területükön ésszerűen 
valószínűnek feltételezhető.

b) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan jelentős 
árvízkockázattal rendelkeznek, illetve 
árvízkockázat előfordulhat a területükön, 
figyelembe véve az előrelátható földterület-
használatot vagy éghajlatváltozást.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi homályos megfogalmazás nem biztosít közös, EU-szerte alkalmazott megközelítést 
azon vízgyűjtők kiválasztása tekintetében, amelyekre árvízkockázati térképeket és 
árvízkockázat-kezelési terveket kell kidolgozni. Azon területekre vonatkozóan, ahol 
változásokat terveznek a földterület-használattal kapcsolatban (azaz új települések, áttérés a 
külterjesről a belterjes gazdálkodásra), vagy ahol az éghajlatváltozás miatt előrelátható 
változások várhatók a csapadék mennyisége és szokásos rendje tekintetében, részletesebb 
értékelést kell készíteni a megfelelő tervezési információk biztosítása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 133
5. cikk (1) bekezdés b) pont

b) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan jelentős 
árvízkockázattal rendelkeznek, illetve ezek 
megtörténte területükön ésszerűen 
valószínűnek feltételezhető.

b) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan jelentős 
árvízkockázattal rendelkeznek, illetve 
árvízkockázat előfordulhat a területükön, 
figyelembe véve az előrelátható földterület-
használatot vagy éghajlatváltozást.

Or. en

Indokolás

A jelenlegi homályos megfogalmazás nem biztosít közös, EU-szerte alkalmazott megközelítést 
azon vízgyűjtők kiválasztása tekintetében, amelyekre árvízkockázati térképeket és 
árvízkockázat-kezelési terveket kell kidolgozni. Azon területekre vonatkozóan, ahol 
változásokat terveznek a földterület-használattal kapcsolatban (azaz új települések, áttérés a 
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külterjesről a belterjes gazdálkodásra), vagy ahol az éghajlatváltozás miatt előrelátható 
változások várhatók a csapadék mennyisége és szokásos rendje tekintetében, részletesebb 
értékelést kell készíteni a megfelelő tervezési információk biztosítása érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten és Jules Maaten

Módosítás: 134
5. cikk (1a) bekezdés (új)

(1a) Adott esetben a tagállamok 
bevonhatják a partvidéki szakaszokat a 
(rész)vízgyűjtő értékelésébe.

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv mintájára a tagállamoknak rendelkezniük kell a tengerparti és a 
folyami árvízkockázat egyesítésének lehetőségével.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 135
5. cikk (2) bekezdés 

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

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

Or. de

Indokolás

Lásd az 5. cikk (1) bekezdésének módosítását követő indokolást. 

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 136
6. cikk (1a) bekezdés (új)
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(1a) Az említett határidőt megelőző időszak 
kihasználása céljából addig is, míg a 
tagállamok elkészítik az előzetes 
értékeléseiket, a Bizottság megelőző 
intézkedéseket tesz közzé és az 
árvízmegelőzéssel és -kezeléssel kapcsolatos 
tapasztalatok kicserélésére ösztönöz annak 
biztosítása érdekében, hogy a további 
incidensek és katasztrófák lehetőség szerint 
megelőzhetők legyenek.

Or. es

Indokolás

Tekintettel az EU különböző régióinak eltérő jellegére és arra, hogy a kiszolgáltatottabb 
területeket haladéktalanul el kell látni az árvíz megelőzésére és kezelésére szolgáló 
eszközökkel, a Bizottságnak sürgetnie és ösztönöznie kell a jó gyakorlat cseréjét, mivel ez 
kétségtelenül nagyon hasznos lenne addig is, amíg az előzetes tervek elkészülnek.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle és Lutz Goepel

Módosítás: 137
6. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamok legkésőbb 2018-ban és azt 
követően hatévente felülvizsgálják és –
szükség esetén – korszerűsítik az (1) 
bekezdés szerinti értékelést. 

(2) A tagállamok legkésőbb 2018-ban és azt 
követően tízévente felülvizsgálják és –
szükség esetén – korszerűsítik az (1) 
bekezdés szerinti értékelést. 

Or. de

Indokolás

Az árvízkockázati és -kezelési tervek elkészítése és értékelése nagyon költséges tevékenység. 
Ezért a megtett intézkedések felülvizsgálatának összhangban kell lennie a 7. cikk (2) 
bekezdésében említett, a nagy valószínűségű árvizekre vonatkozó ismétlődési időszakkal. A 
felülvizsgálati időszak ilyen kiterjesztése az arányosság szempontjából is helyénvaló. 

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 138
5. cikk (2) bekezdés (1a) albekezdés (új)
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A tagállamok e cikk alkalmazása céljából 
biztosítják a megfelelő adatátadást a 
megosztott vízgyűjtőkön belül.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 139
7. cikk (1) bekezdés

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

(1) A tagállamok a vízgyűjtő kerület szintjén 
árvízveszély-térképeket készítenek az 5. cikk 
(1) bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz. Azokhoz a 
területekhez is árvízkockázati térképeket 
kell készíteni, amelyeket potenciálisan nagy 
kár érhet.

Or. de

Indokolás

Meg kell különböztetni az árvízveszély-térképet és az árvízkockázati térképet, árvízkockázati 
térképet kizárólag olyan területekre vonatkozóan kell készíteni, amelyeket potenciálisan nagy 
kár érhet.  

Módosítás, előterjesztette: Thomas Ulmer

Módosítás: 140
7. cikk (1) bekezdés

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

(1) A tagállamok a vízgyűjtő kerület szintjén 
árvízveszély-térképeket készítenek az 5. cikk 
(1) bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz. Azokhoz a 
területekhez is árvízkockázati térképeket 
kell készíteni, amelyeket potenciálisan nagy 
kár érhet.



AM\610916HU.doc 57/116 PE 371.879v02-00

külső fordítás

HU

Or. de

Indokolás

Az irányelre irányuló javaslat sérti a szubszidiaritás elvét. Ennek az irányelvnek az 
értelmében az EU-szabályoknak azokra a határokon átnyúló vízgyűjtőkre kell korlátozódniuk, 
amelyek tekintetében szabályozás szükséges. A tengerparti területek védelme lényegesen eltér 
a szárazföldi vizek okozta árvizek elleni védelemtől. A tengerparti területek védelme során a 
kockázatértékelés nem az árvízesemény bizonyos időszakon belüli előfordulásának 
valószínűségén alapul, hanem a parti államok között elfogadott és rendszeresen ellenőrzött 
mérésen alapuló vízszint-meghatározáson. Az irányelv ezért nem alkalmazható a tengerparti 
területek védelmére. Következésképpen a „részvízgyűjtők” és „partvidéki szakaszok” 
kifejezéseket törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 141
7. cikk (1) bekezdés

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

(1) A tagállamok a legmegfelelőbb szinten
árvíztérképeket és indikatív 
árvízkártérképeket (a továbbiakban:
árvízkockázati térképek) készítenek az 5. 
cikk (1) bekezdésének b) pontjában
meghatározott vízgyűjtő, részvízgyűjtő és 
part menti területekhez.

Or. de

Indokolás

Lásd az 5. cikk (1) bekezdésének módosítását követő indokolást.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle és Lutz Goepel

Módosítás: 142
7. cikk (1) bekezdés

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

(1) A tagállamok a nem teljes mértékben a 
területükön található vízgyűjtő kerület 
szintjén árvíztérképeket és indikatív 
árvízkártérképeket (a továbbiakban: 
árvízkockázati térképek) készítenek az 5. 



PE 371.879v02-00 58/116 AM\610916HU.doc

külső fordítás

HU

meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz. 

cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz. 

Or. de

Indokolás

A teljes mértékben egy bizonyos tagállam területén található vízgyűjtő kerületek előzetes 
árvízkockázati értékelését a szubszidiaritás elvével összhangban az adott tagállamnak kell 
elvégeznie.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle és Lutz Goepel

Módosítás: 143
7. cikk (1) bekezdés

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

(1) A tagállamok a vízgyűjtő kerület szintjén 
árvíztérképeket és indikatív 
árvízkártérképeket (a továbbiakban: 
árvízkockázati térképek) készítenek az 5. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz. A meglévő árvízkockázati 
térképeket e cikk szerinti „árvízkockázati 
térképek”-nek kell tekinteni, és azok eleget 
tesznek a 17. cikk szerinti jelentési 
kötelezettségnek.

Or. de

Indokolás

Az ezen irányelv szerinti értékeléssel kapcsolatos többletköltségek elkerülése érdekében fel 
kell használni a meglévő árvízkockázati térképeket.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 144
7. cikk (1) bekezdés

(1) A tagállamok a vízgyűjtő kerület szintjén (1) A tagállamok a vízgyűjtő kerület szintjén 



AM\610916HU.doc 59/116 PE 371.879v02-00

külső fordítás

HU

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

árvíztérképeket és indikatív 
árvízkártérképeket (a továbbiakban: 
árvízkockázati térképek) készítenek az 5. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz, és az árvízkockázati 
térképeket az árvízkockázatot növelő 
közvetlen és közvetett támogatások 
megszüntetéshez használják fel.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten és Jules Maaten

Módosítás: 145
7. cikk, (2) bekezdés

2. Az árvíztérképeknek azokra a földrajzi 
területekre kell kiterjedni, amelyek a 
következő forgatókönyv szerint 
árasztódhatnak el:

2. Az árvíztérképeknek azokra a földrajzi 
területekre kell kiterjedni, amelyek a 
következő forgatókönyv szerint 
árasztódhatnak el:

a) nagy valószínűségű árvizek (a valószínű 
ismétlődési időszak tízévente egyszer);

a) nagy valószínűségű árvizek;

b) közepes valószínűségű árvizek (a 
valószínű ismétlődési időszak százévente
egyszer);

b) közepes valószínűségű árvizek;

c) alacsony valószínűségű árvizek (extrém 
esetek). 

c) alacsony valószínűségű árvizek (extrém 
esetek).

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

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

a) tervezett vízmélységek; a) tervezett vízmélységek;
b) áramlási sebesség – adott esetben; b) áramlási sebesség;

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

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

Or. Or. en

Indokolás

A tagállamoknak kell meghatározni, hogy mit tekintenek magas, közepes, vagy alacsony 
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valószínűségnek. A már meglévő gyakorlat szerint e valószínűségek meghatározása  az egyes 
tagállamokon belül is különbözhet, a különböző térségeket érintő árvizekkel kapcsolatos 
különböző kockázatoknak köszönhetően.

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 146
7. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés a) pont

a) nagy valószínűségű árvizek (a valószínű 
ismétlődési időszak tízévente egyszer);

törölve

Or. Or. de

Indokolás

A tízéves ismétlődési időszakú árvízesemények nagyon ritkán relevánsak a 
kockázatértékelések szempontjából. 

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 147
7. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés a) pont

a) nagy valószínűségű árvizek (a valószínű 
ismétlődési időszak tízévente egyszer);

a) 10-30 évi ismétlődési időszakú 
valószínűségű árvizek;

Or. Or. de

Indokolás

A legtöbb tagállamban nem szükséges a tízéves ismétlődési időszakú árvízesemények 
feltérképezése, amelyek általában kevésbé relevánsak.  A tagállamok számára ezért biztosítani 
kell némi hatáskört annak meghatározásában, hogy milyen vizsgálati időszakot, vagy 
ismétlődési időszakot vesznek alapul a nagy valószínűségű árvíztérképeik elkészítésekor.   

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 148
7. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés, bevezető rész

Minden egyes, az első albekezdésben 
említett forgatókönyv esetében a következő 

Az első albekezdés b) pontjában említett 
forgatókönyv esetében a következő 
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elemeknek kell szerepelnie: elemeknek kell szerepelnie:

Or. Or. de

Indokolás

Az olyan adatok, mint az előrejelzett vízmélység és az áramlási sebesség csak a százévente 
előforduló árvizek esetében relevánsak. Az „extrém”események (az 1000 évente előforduló 
árvizek) esetében ezeket az adatokkal gyakorlatilag nem kell komolyan számolni és csupán 
becslések tárgyát képezik. 

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 149
7. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés aa) pont (új)

(aa) a vészhelyzet időrtartama, összegzett 
adatok (a nyomásrendszerek 
elhelyezkedése, az előrejelzések mennyisége 
és az esőzések intenzitása);

Or. Or. pl

Indokolás

Az árvízkockázati térképeken és az árvízkockázat-kezelési terveken kívül az 
időjáráselőrejelzések is fontos eszközt jelentenek annak biztosítására, hogy az árvizekkel 
kapcsolatban megfelelő intézkedések történnek.  A fontos az, hogy hol esik az eső, milyen 
mennyiségben és mennyi ideig, különös tekintettel a felhőszakadásokra, amelyek az európai 
árvizek fő okozói.

Európa alacsonyan fekvő területein  késő télen hirtelen bekövetkező melegebb időjárással 
kapcsolatos összegzett információk hasznos jelzői lehetnek Európa adott területén található 
tagállamok számára, hogy az áradás hatásait csökkentő intézkedéseket tegyenek.
A gyorsan mozgó időjárási frontok előrejelzései alapvető fontosságú információt jelentenek 
azoknak a tagállamok számára, amelyek a ciklonok és viharok hatásainak lehetnek kitéve. 
Ezek lehetővé teszik számukra, hogy megelőző intézkedéseket tegyenek a part menti áradások 
ellen, különös tekintettel az alacsonyan fekvő területeken ( pl. Hollandiában).

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 150
7. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés c) pont

c) területek, amelyek a parteróziónak és c) területek, amelyek a folyóteraszok és 
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hordaléklerakódásnak kitettek lehetnek. lejtős folyóvölgyek eróziójának, valamint 
parteróziónak és hordaléklerakódásnak 
kitettek lehetnek.

Or. Or. pl

Indokolás

Az előző verzió kizárólag a part menti területeket ért károkat említi, míg a legtöbb európai 
áradás a folyóvölgyeket érinti. Az árvizek során a völgy valamennyi része – folyóágy, 
folyóteraszok és lejtők – károsodnak. 

Módosítás, előterjesztette: Anja Weisgerber

Módosítás: 151
7. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés c) pont

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

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

Or. Or. de

Indokolás

Különösen az Alpokban,  minden folyóhoz tartozik számos olyan terület, ahol a parterózió és 
a hordaléklerakódás előfordulhat.  Nem lehetséges valamennyi érintett terület jelenlegi 
felsorolása. Kizárólag akkor kell részletesen feltérképezni ezeket a jelenségeket, ha azok 
veszélyhelyzetet jelentenek. 

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 152
7. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés c) pont

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

c) területek, amelyek morfológiai 
változásoknak, például parteróziónak vagy
hordaléklerakódásnak kitettek lehetnek.

Or. Or. es

Indokolás

Az árvízkezelésre esetlegesen hatással lévő morfológiai változások nem korlátozódnak az 
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erózióra és a hordaléklerakódásra (az egyéb példák kiterjednek a földcsuszamlásokra, 
süppedésekre, szeizmikus mozgások, stb. okozta hirtelen egyenetlenségekre a földben).

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 153
7. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés ca) pont (új)

ca) olyan területek, amelyek árvíz esetén 
árvíz visszatartó területként, vagy 
gátterületként szolgálhatnak. 

Or. Or. nl

Indokolás

A potenciálisan értékes feladatot ellátó, azaz árvízvisszatartó területként, vagy gátterületként 
szolgáló területekre ráépíthetnek, így ezek elveszíthetik funkciójukat. Fontos, hogy az ezen 
irányelv szerint kialakított árvízkezelési tervek kiterjedjenek ezekre a területekre. 

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 154
7. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés ca) pont (új)

(ca) a meredeken lejtő területek, amelyek 
nagy áramlási sebességű árvizeknek és 
nagy mennyiségű hordaléknak lehetnek 
kitéve. 

Or. Or. es

Indokolás

Fontos továbbá figyelembe venni a főként rövid ideig tartó, erős esőzéssel járó viharok –
amelynek hatásait súlyosbítják a meredek lejtők - által okozott árvizeket bizonyos mediterrán 
régiókban.

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 155
7. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés ca) pont (új)
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ca) a potenciálisan árvizet okozó tényezők, 
amelyek esetlegesen megtalálhatók a 
kockázati térképen megjelölt területen.

Or. Or. es

Indokolás

Az árvizek értékelése és kezelése céljából fontos meghatározni és kielemezni a kiváltó okokat, 
teljes mértékben felfedve azok hatásait. Az árvízkezelési tervekben való megemlítésük mellett 
fel kell tüntetni azokat a kockázati térképeken.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 156
7. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés ca) pont (új)

ca) az árterületek és más természetes 
területek visszatartó területként 
szolgálhatnak a jelenre, vagy a jövőre 
nézve.     

Or. Or. en

Indokolás

Az elmaradott területek, amelyek természetes módon árvíz alá kerülhetnek (pl. árterületek) és 
értékes vízvisszatartó szerepet tölthetnek be – amennyiben azokat nem szerepelnek az 
árvízkockázati és -kezelési tervekben – fejlesztések tárgyát képezhetik. Ezek azután az 
árvízkockázatot csökkentő funkciójukat elveszíthetik, vagy azok gyengülhetnek és az ott 
elhelyezett új értékek kockázatnak lehetnek kitéve. Ezért fontos, hogy a „rosszabodásellenes” 
rendelkezés kiterjedjen ezekre a területekre, annak érdekében, hogy a kockázatok ne 
növekedjenek. Ezért fontos, hogy ezekre a területekre és az általuk betöltött funkciókra 
kiterjedjenek/azokat figyelembe vegyék a jelen irányelv szerinti, vonatkozó árvízkockázati 
térképek és árvízkezelési tervek.

Módosítás, előterjesztette:Vittorio Prodi

Módosítás: 157
7. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés ca) pont (új)

ca) az árterületek és más természetes 
területek visszatartó területként 
szolgálhatnak a jelenre, vagy a jövőre 



AM\610916HU.doc 65/116 PE 371.879v02-00

külső fordítás

HU

nézve.     

Or. Or. en

Indokolás

Az árterületek értékes visszatartó funkciót töltenek be és fejlesztés tárgyát képezhetik, ha 
azokat nem veszik figyelembe az árvízkockázati térképek. Fontos, hogy a 
„rosszabbodásellenes” rendelkezés kiterjedjen ezekre a területekre, hogy a kockázatok ne 
növekedjenek, ezért azokat meg kell említeni a vonatkozó térképeken és tervekben.

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 158
7. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés ca) pont (új)

ca) az árterületek és más természetes 
területek visszatartó területként 
szolgálhatnak a jelenre, vagy a jövőre 
nézve.     

Or. Or. en

Indokolás

Az elmaradott területek, amelyek természetes módon árvíz alá kerülhetnek (pl. árterületek) és 
értékes vízvisszatartó szerepet tölthetnek be – amennyiben azokat nem szerepelnek az 
árvízkockázati és -kezelési tervekben – fejlesztések tárgyát képezhetik. Ezek azután az 
árvízkockázatot csökkentő funkciójukat elveszíthetik, vagy azok gyengülhetnek és az ott 
elhelyezett új értékek kockázatnak lehetnek kitéve. Ezért fontos, hogy a 
„rosszabbodásellenes” rendelkezés kiterjedjen ezekre a területekre, annak érdekében, hogy a 
kockázatok ne növekedjenek. Ezért fontos, hogy ezekre a területekre és az általuk betöltött 
funkciókra kiterjedjenek/azokat figyelembe vegyék a jelen irányelv szerinti, vonatkozó 
árvízkockázati térképek és árvízkezelési tervek.

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 159
7. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés cb) pont (új)

cb) a rendelkezésre álló erőforrások, 
amelyek az első albekezdés a), b) és c) 
pontjaiban felvázolt három forgatókönyvvel 
kapcsolatos kockázati szintekkel 
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foglalkoznak. 

Or. Or. es

Indokolás

A rendelkezésre álló erőforrásokat (polgári védelmi csapatok, a térségben működő orvosi 
egységek, stb.), amelyek a különböző kockázati szintekkel kapcsolatos árvizek leküzdésére 
szolgálnak, nem csak a kockázatkezelési tervekben kell feltüntetni, hanem a kockázati 
térképeken is részletezni kell.

Módosítás, előterjesztette:Thomas Ulmer és Anja Weisgerber

Módosítás: 160
7. cikk, (3) bekezdés

3. Az indikatív árvízkártérképeken fel kell 
tüntetni a (2) bekezdésben említett 
forgatókönyvek szerinti árvizek által 
potenciálisan okozott károkat, amelyeket 
akövetkező szempontok alapján kell 
kifejezni:

3. Az árvízkockázati térképeken fel kell 
tüntetni a (2) bekezdés b) és c) pontjában
említett forgatókönyvek tárgyát képező
árvizek által potenciálisan okozott 
kockázatokat, figyelembevéve a 
következőket:

a) a potenciálisan érintett lakosok száma; a) a potenciálisan érintett lakosok száma;
b) a területen potenciálisan bekövetkező 
gazdasági kár;

b) a területen potenciálisan bekövetkező 
gazdasági kár;

c) a környezet potenciális károsodása.

Or. Or. de

Indokolás

A 2. és 4. cikkben említett három különböző forgatókönyvhöz tartozó árvízkockázati térképek 
elkészítésének költsége jelentős lenne, ugyanakkor az szükségtelen is a potenciálisan alacsony 
kárnak kitett vízgyűjtőkben. A potenciális környezeti károk feltérképezéséhez komplex 
kalkulációs módszerekre és olyan modellekre lenne szükség, amelyeket a teljes területen 
kizárólag hatalmas költségek árán lehetne megvalósítani, és ez a megszerzett információhoz 
képest meglehetős aránytalanságot jelentene.  

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula 

Módosítás: 161
7. cikk, (3) bekezdés
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3. Az indikatív árvízkártérképeken fel kell 
tüntetni a (2) bekezdésben említett 
forgatókönyvek szerinti árvizek által 
potenciálisan okozott károkat, amelyeket 
akövetkező szempontok alapján kell 
kifejezni:

3. Az indikatív árvízkártérképeken fel kell 
tüntetni a (2) bekezdésben említett 
forgatókönyvek szerinti árvizek által 
potenciálisan okozott ártalmas 
következményeket, amelyeket a következő 
szempontok alapján kell kifejezni:

a) a potenciálisan érintett lakosok száma; a) a potenciálisan érintett lakosok száma;

b) a területen potenciálisan bekövetkező 
gazdasági kár;

b) a területen potenciálisan bekövetkező 
gazdasági kár;

c) a környezet potenciális károsodása. c) a környezetszennyezés integrált 
megelőzéséről és csökkentéséről szóló 1996. 
szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi irányelv 
I. mellékletében1 említett és a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 1996. 
december 9-i 96/82/EK tanácsi irányelv2

által említett műszaki berendezések, 
amelyek árvíz esetén véletlenszerű 
környezetszennyeződéshez vezethetnek és a 
2000/60/EK irányelv 6. cikke által védett 
területeknek minősített területek.
___________
1 HL L 257, 1996.10.10, 26. o. utoljára a 
166/2006/EK rendelettel módosítva (HL L 33, 
2006.2.4., 1. o.).
2 HL L 10, 1997.1.14, 13. o. utoljára a 2003/105/EK 
rendelettel módosítva (HL L 345, 2003.12.31., 97. 
o.).

Or. Or. en

Indokolás

Az árvíztérképeken fel kell tüntetni azokat a berendezéseket, amelyek az árvíz következtében 
véletlenszerű környezetszennyezést okozhatnak. A potenciális kockázatot jelentő berendezések 
azonosítására szolgáló eszközök a fent említett Seveso II. irányelv és az IPPC irányelv 
meghatározása szerint. A vízügyi keretirányelvben meghatározott védett területeket is fel kell 
tüntetni az árvíztérképeken.

Módosítás, előterjesztette: Vasco Graça Moura

Módosítás: 162
7.cikk, (3) bekezdés, b) pont
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b) a területen potenciálisan bekövetkező 
gazdasági kár;

b) a területen potenciálisan bekövetkező, a 
gazdasági tevékenységeket érintő kár;

Or. Or. pt

Indokolás

A gazdasági értelemben vett károk felmérése túlságosan nagy feladat volna. E lépés 
kikerülésével könnyebb volna megrajzolni az „árvízkockázati térképeket”. Az érintett 
gazdasági tevékenységek meghatározása elegendő kell legyen.

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 163
7.cikk, (3) bekezdés, b) pont

b) a területen potenciálisan bekövetkező 
gazdasági kár;

(b) a területen potenciálisan bekövetkező 
gazdasági kár, tevékenység ágazatok szerinti 
lebontásban;

Or. Or. es

Indokolás

Az a), b) illetve c) forgatókönyvek szerinti valószínüségi foktól függetlenül egy árvíznek 
egyértelműen nem ugyanolyan hatása van a mezőgazdaságra, az ipari üzemekre, vagy a 
szolgáltatási infrastruktúrákra (elektromos áram, kommunikációs csatornák, 
telefonszolgáltatás). Hasznos volna, ha a kockázati térképeken megadott jelölések kezdettől 
lehetővé tennék a potenciális károknak a kockázatnak kitett területeken működő ágazatok 
szerinti lebontását.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten és Jules Maaten

Módosítás: 164
7.cikk, (3) bekezdés, b) és c) pont

b) a területen potenciálisan bekövetkező 
gazdasági kár;

b) a területen potenciálisan érintett
gazdasági tevékenységek;

c) a környezet potenciális károsodása. c) a környezetet érintő potenciális negatív 
hatások.

Or. Or. en
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Indokolás

Nagyon nehéz, sőt talán lehetetlen anyagiakban kifejezni egy árvíz hatásait. Ezért 
ajánlatosabb elkerülni a „kár” kifejezést.

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 165
7. cikk, (3) bekezdés, c) pont

c) a környezet potenciális károsodása. (c) a környezet potenciális károsodása és az 
emberi egészséget fenyegető kockázatok.

Or. Or. es

Indokolás

Ha adott berendezések a térségben megtalálhatóak lennének, az árvizek valószínüleg 
bizonyos környezetvédelmi problémákat okoznának, például vízszennyezést, amelyet a térkép 
kezdettől jelezne.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle és Lutz Goepel

Módosítás: 166
7. cikk, (3) bekezdés, c) pont

c) a környezet potenciális károsodása. Törölve

Or. Or. de

Indokolás

A potenciális környezeti károk feltérképezéséhez komplex kalkulációs módszerekre és olyan 
modellekre lenne szükség, amelyeket a teljes területen kizárólag hatalmas költségek árán 
lehetne megvalósítani, és ez a megszerzett információhoz képest meglehetős aránytalanságot 
jelentene.

A módosító javaslatot benyújtotta: Jillian Evans

Módosítás: 167
7.cikk, (3) bekezdés, c) pont



PE 371.879v02-00 70/116 AM\610916HU.doc

külső fordítás

HU

c) a környezet potenciális károsodása. c) a környezet potenciális károsodása, 
ideértve a 2000/60/EK irányelv 6. cikke 
értelmében védett területeknek nyilvánított 
területeket, figyelembevéve a lokális 
környezetszennyezés, vagy annak diffúz 
forrásainak helyszínét és az akvatikus, 
illetve szárazföldi ökoszisztémákkal 
kapcsolatos, az árvízesemények alkalmával 
előforduló kockázatokat.

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 168
7. cikk, (3) bekezdés, ca) pont (új)

ca) veszélyes területek meghatározása, ahol 
nagy intenzitású és hordaléklearakódáshoz 
vezető árvizek fodulhatnak elő.

Or. Or. en

Indokolás

A nagy intenzitású és hordaléklearakódáshoz vezető árvizek meghatározása egyértelműen 
fontos. Ezek az árvízfélék nagyon veszélyesek az emberek és az áruk szempontjából, és nem 
csupán vízügyi szempontból, hanem geomorfológiai szempontból is meg kell vizsgálni őket.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 169
7.cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. A tagállamok meghatározzák azokat a 
helyszíneket, ahol magasabb az árvizek 
kockázata. Ezt az információt figyelembe 
kell venni a földhasználattal kapcsolatos 
tervezés során.

Or. Or. es
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Indokolás

Mindig léteznek bizonyos, nagyobb kockázatnak kitett helyszínek. Az ezzel kapcsolatos 
információkat fel kell használni a földhasználattal kapcsolatos jobb tevezés érdekében, 
mezőgazdasági, ipari, városfejlesztési és infrastruktúrális célokra.

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 170
7.cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. A tagállamok, régióik egyedi 
jellemzőinek függvényében, ha helyesen
járnak el, egyedi rendelkezéseket hoznak a 
kockázati térképeiken.

Or. Or. es

Indokolás

Az irányelv néhány alapszabályt fogalmaz meg, amelyeket érdemes szemügyre venni. Ezért 
hasznos lehet az egyes tagállamok számára egyedi intézkedéseket megfogalmazni az egyedi 
jellemzőkkel rendelkező területek vonatkozásában.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle és Lutz Goepel

Módosítás: 171
8. cikk, (2) bekezdés

2. Ezeket a térképeket legkésőbb 2019. 
december 22-ig és azt követően hatévente 
felül kell vizsgálni és – szükség esetén –
korszerűsíteni.

2. Ezeket a térképeket legkésőbb 2019. 
december 22-ig és azt követően tízévente 
felül kell vizsgálni és – szükség esetén –
korszerűsíteni.

Or. Or. de

Indokolás

Az árvízkockázati térképek és árvízkezelési tervek elkészítése és értékelése nagyon költséges. 
A végrehajtott intézkedések felülvizsgálata ezért összhangban kell legyen a 7. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott nagyon nagy valószínűségű ismétlődési időszakkal. A vizsgálati 
időszaknak e kiterjesztése az arányosság szempontjának is megfelel.
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Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten és Jules Maaten

Módosítás: 172
9. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamoknak a vízgyűjtő kerület 
szintjén árvízkockázat-kezelési terveket kell 
készíteniük és végrehajtaniuk az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz e cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében.

1. A tagállamoknak a vízgyűjtő kerület 
szintjén árvízkockázat-kezelési terveket kell 
létrehozniuk az 5. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerint meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz, illetve azok részeihez e cikk 
(2) és (3) bekezdése értelmében. Adott 
esetben a partvidéki szakaszokat integrálni 
lehet a (rész)vízgyűjtők terveiben, vagy ahol 
ezek nem kapcsolódnak vízgyűjtő 
kerülethez, külön kell foglalkozni velük.

Or. Or. en

Indokolás

A kapcsolódó befektetési tervek és területrendezési politikák végrehatását nem szabad az EU 
jog alá helyezni. Valószínű, hogy ha ezeknek a terveknek és programoknak a végrehajtása 
EU-s jogi kötelezettségeket jelentene, az országok csak nagyon kevéssé ambiciózus terveket 
készítenének, mivel jogsértési eljárásoktól tartanának, ha esetleg nem sikerülne 
végrehajtaniuk az ambíciózusabb intézkedéseket magukban foglaló terveket. 

Ehelyett hatékonyabb lesz a végrehajtási folyamat átláthatóságára összpontosítani. E célból 
fontos, hogy a terv:

1. megnevezze az árvízkockázat-kezelés célkitűzéseit;
2. megnevezze az intézkedéseket;
3. megjelölje az előrelépés nyomonkövetésének módját.

Módosítás, előterjesztette:Thomas Ulmer

Módosítás: 173
9. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamoknak a vízgyűjtő kerület 
szintjén árvízkockázat-kezelési terveket kell 
készíteniük és végrehajtaniuk az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz e cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében.

1. A tagállamoknak a vízgyűjtő kerület 
szintjén árvízkockázat-kezelési terveket kell 
készíteniük és végrehajtaniuk az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz e cikk (2) és 
(3) bekezdése értelmében.
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Or. Or. de

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat sérti a szubszidiaritás elvét. Ezen elv értelmében az EU 
szabályait (az adott esetben szükséges rendeletet)  ki kell terjeszteni a határokon átnyúló 
vízgyűjtőkre. A partok védelme jelentősen különbözik a belvízek okozta árvizek elleni 
védelemtől. A partok védelme esetén a kockázatértékelés nem egy árívesemény 
bekövetkeztének években meghatározott valószínűségén, hanem a vízszinteknek a partmenti 
államok közötti megállapodások szerinti, rendszeresen ellenőrzött meghatározásán alapul. Az 
irányelv ezért nem alkalmazható a partok védelme terén. Az „részvízgyűjtők” és „partvonal” 
kifejezéseket ezért törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle és Lutz Goepel

Módosítás: 174
9. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamoknak a vízgyűjtő kerület 
szintjén árvízkockázat-kezelési terveket kell 
készíteniük és végrehajtaniuk az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz e cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében.

1. A tagállamoknak a nem teljes mértékben 
a területükhöz tartozó vízgyűjtő kerület 
szintjén árvízkockázat-kezelési terveket kell 
készíteniük és végrehajtaniuk az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki
szakaszokhoz e cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében.

Or. Or. de

Indokolás

A teljes mértékben egy adott tagállam területén található vízgyűjtő kerületek esetében a 
tagállamok önmaguk szándékoznak elvégezni az előzetes árvízkockázati értékeléseket a 
szubszidiaritás elvével összhangban.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle és Lutz Goepel

Módosítás: 175
9. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamoknak a vízgyűjtő kerület 
szintjén árvízkockázat-kezelési terveket kell 
készíteniük és végrehajtaniuk az 5. cikk (1) 

1. A tagállamoknak a vízgyűjtő kerület 
szintjén árvízkockázat-kezelési terveket kell 
készíteniük és végrehajtaniuk az 5. cikk (1) 
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bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz e cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében.

bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz e cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében. A meglévő árvízkockázati 
tervek ennek a cikknek az értelmében is 
tervnek tekintendők, és a 17. cikk 
értelmében teljesítik jelentési 
kötelezettségeiket. 

Or. Or. de

Indokolás

Az árvízkezelési tervek jelen irányelv keretében való elkészítése további költségének az 
elkerülése érdekében a meglévő árvízkezelési terveket kell használni.

A módosító javaslatot benyújtotta: Jillian Evans

Módosítás: 176
9.cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamoknak a vízgyűjtő kerület 
szintjén árvízkockázat-kezelési terveket kell 
készíteniük és végrehajtaniuk az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz e cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében.

1. A tagállamoknak a vízgyűjtő kerület 
szintjén árvízkockázat-kezelési terveket kell 
elfogadniuk az 5. cikk (1) bekezdésének b) 
pontja szerint meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz e cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében és a 2000/60/EK irányelv (1) és 
(4) cikkében meghatározott célkitűzésekkel 
összhangban.

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 177
9. cikk, (1) bekezdés

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

1. A tagállamoknak a vízgyűjtő kerület 
szintjén árvízkockázat-kezelési terveket kell 
készíteniük és végrehajtaniuk az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
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részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz e cikk (2) és (3) bekezdése 
értelmében.

részvízgyűjtőkhöz, partvidéki szakaszokhoz
és városi területekhez e cikk (2) és (3) 
bekezdése értelmében.

Or. Or. pl

Indokolás

A javaslat 8. preambulumbekezdése a városi árvizekre hivatkozik, amelyeket ezért szintén bele 
kell foglalni az irányelv operatív részébe.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 178
9. cikk, (2) bekezdés

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

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

Or. Or. pl

Indokolás

A javaslat 8. preambulumbekezdése a városi árvizekre hivatkozik, amelyeket ezért szintén bele 
kell foglalni az irányelv operatív részébe.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 179
9. cikk, (2) bekezdés

2. A tagállamoknak az adott vízgyűjtőkre, 
részvízgyűjtőkre és partvidéki szakaszokra 

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

jellemző megfelelő védelmi szinteket kell 
létrehozniuk, az árvizek, valamint az emberi 
egészségre, a környezetre és a gazdasági 
tevékenységre vonatkozó potenciális 
következmények valószínűségének 
csökkentésére helyezett hangsúllyal, 
valamint a vonatkozó szempontok 
figyelembevételével: vízgazdálkodás, 
talajgazdálkodás, területrendezés, 
földterület-használat és természetvédelem. 
Az árterek emberi célokra történő 
hasznosításán a megállapított 
árvízkockázatoknak megfelelően változtatni 
kell. 

Or. Or. en

Indokolás

Az árvizek természetes jelenségek. Az árvizek veszélyt jelentenek az emberi tevékenységekre, 
illetve az árterületek hasznosítására nézve. Ezért az árvizek esetleges következményei 
minimalizálásának magában kell foglalnia ezeknek az emberi tevékenységeknek a meglévő 
árvízkockázatok szerinti megváltoztatását.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 180
9.cikk, (2) bekezdés

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

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

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten és Jules Maaten

Módosítás: 181
9.cikk, (2) bekezdés

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

2. A tagállamoknak az adott vízgyűjtőkre, 
részvízgyűjtőkre és partvidéki szakaszokra, 
illetve azok részeire jellemző árvízkockázat-
kezelési célkitűzéseket kell létrehozniuk, 
valamint a vonatkozó szempontok 
figyelembevételével: vízgazdálkodás, 
talajgazdálkodás, területrendezés, 
földterület-használat és természetvédelem.

Or. Or. en

Indokolás

Az 1. cikk azonos szerzők által előterjesztett módosításának következménye. A “az árvizek, 
valamint az emberi egészségre, a környezetre és a gazdasági tevékenységre vonatkozó 
potenciális következmények valószínűségének csökkentésére helyezett hangsúllyal” részt 
törölni lehet, mivel ez az árvízkockázat, a 2. cikkben való meghatározásának duplikációját 
jelenti.

Módosítás, előterjesztette:Thomas Ulmer

Módosítás: 182
9. cikk, (2) bekezdés

2. A tagállamoknak az adott vízgyűjtőkre, 
részvízgyűjtőkre és partvidéki szakaszokra
jellemző megfelelő védelmi szinteket kell 
létrehozniuk, az árvizek, valamint az emberi 
egészségre, a környezetre és a gazdasági 
tevékenységre vonatkozó potenciális 
következmények valószínűségének 
csökkentésére helyezett hangsúllyal, 
valamint a vonatkozó szempontok 

2. A tagállamoknak az adott vízgyűjtőkre, 
részvízgyűjtőkre és partvidéki szakaszokra 
jellemző megfelelő védelmi szinteket kell 
létrehozniuk, az árvizek, valamint az emberi 
egészségre, a környezetre és a gazdasági 
tevékenységre vonatkozó potenciális 
következmények valószínűségének 
csökkentésére helyezett hangsúllyal, 
valamint a vonatkozó szempontok 



PE 371.879v02-00 78/116 AM\610916HU.doc

külső fordítás

HU

figyelembevételével: vízgazdálkodás, 
talajgazdálkodás, területrendezés, 
földterület-használat és természetvédelem.

figyelembevételével: vízgazdálkodás, 
talajgazdálkodás, területrendezés, 
földterület-használat és természetvédelem.

Or. Or. de

Indokolás

Az irányelvre irányuló javaslat sérti a szubszidiaritás elvét. Ezen elv értelmében az EU 
szabályait (az adott esetben szükséges rendeletet)  ki kell terjeszteni a határokon átnyúló 
vízgyűjtőkre. A partok védelme jelentősen különbözik a belvízek okozta árvizek elleni 
védelemtől. A partok védelme esetén a kockázatértékelés nem egy árívesemény 
bekövetkeztének években meghatározott valószínűségén, hanem a vízszinteknek a partmenti 
államok közötti megállapodások szerinti, rendszeresen ellenőrzött meghatározásán alapul. Az 
irányelv ezért nem alkalmazható a partok védelme terén. Az „részvízgyűjtők” és „partvonal” 
kifejezéseket ezért törölni kell.

Módosítás, előterjesztette: María Sornosa Martínez

Módosítás: 183
9. cikk, (2) bekezdés

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

2. A tagállamoknak az adott vízgyűjtőkre, 
részvízgyűjtőkre és partvidéki szakaszokra 
jellemző megfelelő védelmi szinteket kell 
létrehozniuk, az árvizek, valamint az emberi 
egészségre, a környezetre és a gazdasági 
tevékenységre vonatkozó potenciális 
következmények valószínűségének 
csökkentésére helyezett hangsúllyal, 
lehetőleg nem strukturális 
kezdeményezések igénybevételével és adott 
esetben az árvizek valószínűségének 
csökkentésével. Ezek a cselekvések 
figyelembe kell vegyék a következő 
szempontokat: vízgazdálkodás, 
talajgazdálkodás, területrendezés, 
földterület-használat és természetvédelem.

Or. Or. en

Indokolás

Az árvizek a folyódinamika természetes eseményei, amelyek fontos szerepet töltenek be. Ezért 
fontos megjegyezni a lehetőleg nem strukrurális intézkedések fontosságát. Ez azt jelenti, hogy 
az árvízkockázatot a sebezhetőség mérséklésével lehet csökkenteni. Az árvizek 
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valószínűségének a csökkentése csak akkor kell strukturális intézkedéseket magában 
foglaljon, ha ezek az intézkedések elégtelennek bizonyulnak.

Módosítás, előterjesztette:Vittorio Prodi

Módosítás: 184
9. cikk, (2) bekezdés

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

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

Or. Or. en

Indokolás

A helyi szervek - amelyek a vízmedrekkel kapcsolatos szükségletekkel általában jobban 
tisztában vannak - lehető legszélesebb részvételének biztosítása.

Módosítás, előterjesztette: Linda McAvan

Módosítás: 185
9. cikk, (2) bekezdés

2. A tagállamoknak az adott vízgyűjtőkre, 
részvízgyűjtőkre és partvidéki szakaszokra 
jellemző megfelelő védelmi szinteket kell 
létrehozniuk, az árvizek, valamint az emberi 
egészségre, a környezetre és a gazdasági 
tevékenységre vonatkozó potenciális 
következmények valószínűségének 
csökkentésére helyezett hangsúllyal, 
valamint a vonatkozó szempontok 

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

szempontok figyelembevételével: 
vízgazdálkodás, talajgazdálkodás, 
területrendezés, földterület-használat és 
természetvédelem.

Or. Or. en

Indokolás

A tulajdon védelme az árvízkezelés fő eleme, ezért itt meg kell említeni.

Módosítás, előterjesztette: Ambroise Guellec

Módosítás: 186
9. cikk, (2) bekezdés

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

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

Or. Or. fr

Indokolás

A „védelem” túlságosan szűk meghatározás, míg az „árvízkockázat-kezelés” kifejezés utal a 
megelőzésre, a védelemre és a felkészültségre a 9. cikk (3) bekezdése értelmében.

Módosítás, előterjesztette: María del Pilar Ayuso González

Módosítás: 187
9. cikk, (2) bekezdés

2. A tagállamoknak az adott vízgyűjtőkre, 
részvízgyűjtőkre és partvidéki szakaszokra 

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

jellemző megfelelő védelmi szinteket kell 
létrehozniuk az emberi egészségben, a 
környezetben és a gazdasági tevékenységben 
okozott becsült kár, valamint adott esetben 
az árvizek valószínűségének csökkentésére 
helyezett hangsúllyal. Az érintett 
intézkedéseket a vonatkozó szempontok 
figyelembevételével kell végrehajtani: 
vízgazdálkodás, talajgazdálkodás, 
területrendezés, földterület-használat és 
természetvédelem.

Or. Or. es

Indokolás

Időnként lehetetlen lecsökkenteni az árvizek valószínűségét. Reálisabb lenne a tagállamok 
számára, ha erőiket az árvizek okozta károk csökkentésére összpontosítanák.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula és Olajos Péter

Módosítás: 188
9. cikk, (2) bekezdés

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

2. A tagállamoknak az adott vízgyűjtőkre, 
részvízgyűjtőkre és partvidéki szakaszokra 
jellemző megfelelő védelmi szinteket kell 
létrehozniuk, az árvizek, valamint az emberi 
egészségre, a környezetre és a gazdasági 
tevékenységre vonatkozó potenciális 
következmények valószínűségének 
csökkentésére helyezett hangsúllyal, 
valamint a vonatkozó szempontok 
figyelembevételével: vízgazdálkodás, 
talajgazdálkodás, területrendezés, 
földterület-használat és természetvédelem, 
valamint a költségek és hasznok. A közös 
vízgyűjtők, részvízgyűjtők, illetve partvidéki 
szakaszok esetében a tagállamok 
együttműködnek a fenti kötelezettségek 
teljesítésében.

Or. Or. en
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Indokolás

A módosítás célja annak biztosítása, hogy közös vízgyűjtők esetén a védelmi szintek 
meghatározásakor a tagállamok kötelezően egyeztessenek egymással. Ez különösen fontos 
védekezés a „downstream” országok számára. Továbbá azokat a feltételeket, amelyeket a 
fenti gyakorlat során figyelembe kell venni, ki kell terjeszteni az intézkedések költségeire és 
hasznaira is. 

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 189
9.cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. Különösképp, mivel a várostervezés 
minden egyes tagállamra, valamint a 
kormány regionális és helyi szerveire is 
vonatkozik, a nemzeti hatóságoknak 
terveikben biztosítaniuk kell megelőző, 
illetve korrekciós intézkedéseket, amelyek 
lehetővé teszik a kockázatnak kitett térségek 
megfelelő városgazdálkodását és 
területrendezését, a folyóknak a település-
és városközpontokba való környezetvédelmi 
integrációja egyedi céljainak 
megvalósításával, a vizi és erdőségi 
erőforrások regenerációjára irányuló 
programok végrehajtásával, a folyóvölgyek 
megóvásával, vagy a nyilvánosság 
tudatosságának növelésével és egyéb célok 
megvalósításával.

Or. Or. es

Indokolás

Mivel az árvizek számos esetben települési és városközpontokat is érintenek, a fenti bekezdést 
bele kell foglalmazni a szövegbe.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 190
9.cikk, (3) bekezdés

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

magukban foglalják azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a (2) 
bekezdéssel összhangban megállapított 
kockázatmegelőzési és védelmi szintek 
elérése, és a végrehajtásukra vonatkozó 
ütemterv elkészítése.  

Az árvízkockázat-kezelési terv az 
árvízkockázat-kezelési ciklus minden 
fázisára vonatkozik, a megelőzésre, 
védelemre, felkészültségre helyezett 
hangsúllyal, valamint az adott vízgyűjtő 
vagy részvízgyűjtő jellemzőinek 
figyelembevételével. 

Az árvízkockázat-kezelési terv az 
árvízkockázat-kezelési ciklus minden 
fázisára vonatkozik, a megelőzésre, 
védelemre, felkészültségre – ideértve az 
árvízelőrejelzést és a korai figyelmeztető 
rendszereket – helyezett hangsúllyal, 
valamint az adott vízgyűjtő vagy 
részvízgyűjtő jellemzőinek 
figyelembevételével.

A tervek magukban foglalják az 
árvízvédelmi műszaki intézkedések 
környezetvédelmi és gazdasági 
hatékonyságának értékelését, valamint a 
meglévő vagy helyreállítandó árterületek 
természetes árvízvisszatartó potenciálját. A 
tervek elősegítik a megfelelő földhasználati, 
mezőgazdasági és erdészeti gyakorlatokat a 
vízgyűjtő környékén.
Az árvízkockázati intézkedések magukban 
foglalhatnak költségvisszatérülést célzó 
intézkedéseket, annak érdekében, hogy az 
árvízkockázatnak kitett térségek gazdasági 
tevékenységei megtérítsék az árvízvédelem 
és a sürgősségi szolgáltatások költségeit, 
valamint ezek az intézkedések  
meghatározhatják az árvízkockázatnak 
kitett térségekben élő emberek azon  
kötelezettségeit, hogy legjobb képességük 
szerint hajtsanak végre a károk 
csökkentésére irányuló megelőző 
intézkedéseket.

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 191
9. cikk, (3) bekezdés, (1) albekezdés
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3. Az árvízkockázat-kezelési tervek 
magukban foglalják azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a (2) 
bekezdéssel összhangban megállapított 
védelmi szintek elérése.

3. Az árvízkockázat-kezelési tervek integrált 
megközelítés alapján kerülnek 
végrehajtásra, figyelembevéve az olyan 
egyéb eszközöket, jogszabályokat, illetve 
programokat, amelyek hasznosnak 
bizonyulhatnak. Ezek magukban foglalják 
azokat az intézkedéseket, amelyek célja a (2) 
bekezdéssel összhangban megállapított 
védelmi szintek elérése.

Or. Or. es

Indokolás

A teljes irányelvnek, különösen az árvízkezelési tervek végrehajtására vonatkozó 
rendelkezéseknek a különböző közösségi és nemzeti eszközök alapjául szolgáló célkitűzések, 
módszerek és technikák koordinációját célzó integrált kockázatkezelésen kell alapulnia. A 
megvalósítás egyik módja lehet az INSPIRE rendszer, illetve a GEO (egy szatelit alapú 
földvizsgáló csoport) által gyűjtött adatok felhasználása.

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 192
9. cikk, (3) bekezdés, (1) albekezdés

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

3. Az árvízkockázat-kezelési tervek 
magukban foglalnak olyan intézkedéseket, 
amelyek összhangban vannak a természetes 
folyamatokkal, például az árterek 
karbantartásával és/vagy helyreállításával, 
annak érdekében, hogy adott esetben teret 
lehessen visszajuttatni a folyóknak és elő 
lehessen mozdítani a megfelelő 
földhasználati, mezőgazdasági és erdészeti 
gyakorlatokat a vízgyűjtő területén.

Or. Or. en

Indokolás

Az elmaradott területek, amelyek ki vannak téve a természetes áradásoknak (pl. az 
árterületek) értékes vízvisszatartó feladatot látnak el és figyelembe kell venni azokat az 
árvízkockázati tervekben.



AM\610916HU.doc 85/116 PE 371.879v02-00

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten és Jules Maaten

Módosítás: 193
9. cikk, (3) bekezdés, (1) albekezdés

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

3. Az árvízkockázat-kezelési tervek 
magukban foglalják azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a (2) 
bekezdéssel összhangban megállapított 
árvízkockázat-kezelési célkitűzések elérése,
valamint ezen intézkedések 
végrehajtásának lehetséges módjainak és 
eszközeinek az ellenőrzését.

Or. Or. en

Indokolás

Lásd az azonos szerzők által előterjesztett 9. cikk (1) bekezdése módosítása indokolását.

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 194
9. cikk, (3) bekezdés, (1) albekezdés

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

3. Az árvízkockázat-kezelési tervek 
magukban foglalják azokat az 
intézkedéseket, amelyek célja a (2) 
bekezdéssel összhangban megállapított 
árvízkockázat-kezelési célkitűzések elérése,
valamint ezen intézkedések 
végrehajtásának lehetséges módjainak és 
eszközeinek az ellenőrzését. Elvileg az 
árvízkockázat-kezelési intézkedések 
költséghatékonyak kell legyenek és a 
társadalmilag elfogadható költségekkel járó 
intézkedésekre kell korlátozni azokat.

Or. Or. en

Indokolás

Fontos belefoglalni ebbe az irányelvbe a költséghatékonyság és a társadalmilag elfogadható 
költségű intézkedések elveit. Ezek az elvek nyilvánvalóak a tagállamok számára, amikor 
nemzeti árvízkockázattal  kapcsolatos problémákkal foglalkoznak, de nem alkalmazzák azokat 
a határokon átnyúló árvízkockázati problémák esetében. Az első alapelv, a 
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költséghatékonyság, szintén megtalálható a 2000/60/EK irányelvben. A két alapelv együttesen 
alkotja meg a társadalmi költség-haszon elemzések használatának és fejlesztésének alapját. 
Az hogy ezek alapelvekként és nem kötelezettségekként kerülnek feltüntetésre biztosítja, hogy 
lehetőség van kivétel alkalmazására megalapozott esetekben, vagy ha nem releváns hatású 
intézkedésekről van szó.

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 195
9. cikk, (3) bekezdés, (1) albekezdés

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

3. Az árvízkockázat-kezelési tervek 
magukban foglalják azokat az
intézkedéseket, amelyek

a) összhangban vannak a természetes 
folyamatokkal, például az árterek 
karbantartásával és/vagy helyreállításával, 
annak érdekében, hogy adott esetben teret 
lehessen visszajuttatni a folyóknak és elő 
lehessen mozdítani a megfelelő
földhasználati, mezőgazdasági és erdészeti 
gyakorlatokat a vízgyűjtő területén.
b) biztosítják az árvízkockázatok életképes 
ökológiai és pénzügyi kezelését, figyelembe 
véve a felhasználók árvízkezeléssel 
kapcsolatos szolgáltatásai költségeinek a 
megtérítését, ideértve környezetvédelmi 
kiadásaikat;
c) hozzájárulnak az árvízek kezeléséhez az 
„upstream”, vagy „downstream” 
régiókban, vagy legalább nem befolyásolják 
az árvízkockázatokat oly módon, hogy az 
„upstream”, illetve „downstream” régiók 
aránytalan költségeket vállaljanak 
magukra a kockázatmegelőzés és a védelem 
megfelelő szintjének megvalósítása terén; 
d) figyelembe veszik az ember által készített, 
meglévő árvízvédelmi infrastruktúra 
hatékonyságát, ideértve annak gazdasági és 
környezetvédelmi hatékonyságát. 

Or. Or. en
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Indokolás

a) Az elmaradott területek, amelyek természetes módon árvíz alá kerülhetnek (pl. árterületek) 
és értékes vízvisszatartó szerepet tölthetnek be – amennyiben azokat nem szerepelnek az 
árvízkockázati és -kezelési tervekben – fejlesztések tárgyát képezhetik. Ezek azután az 
árvízkockázatot csökkentő funkciójukat elveszíthetik, vagy azok gyengülhetnek és az ott 
elhelyezett új értékek kockázatnak lehetnek kitéve. Ezért fontos, hogy a „rosszabodásellenes” 
rendelkezés kiterjedjen ezekre a területekre, annak érdekében, hogy a kockázatok ne 
növekedjenek. Ezért fontos, hogy ezekre a területekre és az általuk betöltött funkciókra 
kiterjedjenek/azokat figyelembe vegyék a jelen irányelv szerinti, vonatkozó árvízkockázati 
térképek és árvízkezelési tervek.

b)-c) Az árvízkezelési intézkedések fontos szolgáltatást jelentenek az állampolgárok és a 
vállalkozások számára és költségeiket vissza kell téríteni a hosszútávú társadalmi haszon 
biztosítása céljából. Az árvíznek kitett területeken az új emberi tevékenységek kialakításának 
állnia kell ezeknek az intézkedéseknek a költségeit, valamint az ebből következő 
környezetvédelmi és erőforrásokkal kapcsolatos „upstream” és „downstream” költségeket. A 
költségmegtérülés szintjéről és a költségviselő személyéről nemzeti szinten, ugyanakkor 
átlátható módon kell dönteni.

d) A hagyományos árvízkezelési stratégiák, amelyek főként a tervezési infrastruktúrákon 
alapulnak, nem szavatolták az általuk ígért hosszú távú biztonságot és negatív hatással 
vannak az akvatikus környezetre. Hatékonyságukat alaposan meg kell vizsgálni, ha 
megfelelően akarjuk kezelni az árvízkockázatokat.

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 196
9. cikk, (3) bekezdés, (2) albekezdés

Az árvízkockázat-kezelési terv az 
árvízkockázat-kezelési ciklus minden 
fázisára vonatkozik, a megelőzésre, 
védelemre, felkészültségre helyezett 
hangsúllyal, valamint az adott vízgyűjtő 
vagy részvízgyűjtő jellemzőinek 
figyelembevételével. 

Az árvízkockázat-kezelési terv az 
árvízkockázat-kezelési ciklus minden 
fázisára vonatkozik, a megelőzésre, 
védelemre, felkészültségre, sürgősségi 
válaszlépésekre és helyreállításra helyezett 
hangsúllyal, valamint az adott vízgyűjtő 
vagy részvízgyűjtő jellemzőinek 
figyelembevételével. 

Or. Or. en

Indokolás

Az árvízkockázati tervnek foglalkoznia kell a sürgősségi válaszlépésekkel kapcsolatos 
intézkedésekkel (azaz a megfelelő sürgősségi válaszlépés-tervek alkalmazása és összehangolt 
polgári védelmi válaszlépés az árvizekre) és a helyreállítással (azaz segítség, hogy a lehető 
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leghamarabb vissza lehessen térni a normális körülmények közé, az emberekre, a tulajdonra 
és a környezetre kifejtett társadalmi és gazdasági kihatások mérséklésével).

Módosítás, előterjesztette:Vittorio Prodi

Módosítás: 197
9. cikk, (3) bekezdés, (2) albekezdés

Az árvízkockázat-kezelési terv az 
árvízkockázat-kezelési ciklus minden 
fázisára vonatkozik, a megelőzésre, 
védelemre, felkészültségre helyezett 
hangsúllyal, valamint az adott vízgyűjtő 
vagy részvízgyűjtő jellemzőinek 
figyelembevételével. 

Az árvízkockázat-kezelési terv az 
árvízkockázat-kezelési ciklus minden 
fázisára vonatkozik, a megelőzésre, 
védelemre, felkészültségre helyezett 
hangsúllyal, valamint az adott vízgyűjtő 
vagy részvízgyűjtő jellemzőinek 
figyelembevételével.  Az árvízkockázat-
kezelési terv magában kell foglalja a 
mentési és helyreállítási intézkedések 
értékelését.

Or. Or. en

Indokolás

Bár a kockázatkezelési tervek a megelőzésre, a védelemre és a felkészültségre 
összpontosítanak, a mentési és helyreállítási műveletek részletes értékelése segíthet felkelteni 
a figyelmet az elmaradt megelőzési intézkedések költségére.

Módosítás, előterjesztette: Vasco Graça Moura

Módosítás: 198
9. cikk, (3) bekezdés, (2) albekezdés

Az árvízkockázat-kezelési terv az 
árvízkockázat-kezelési ciklus minden 
fázisára vonatkozik, a megelőzésre, 
védelemre, felkészültségre helyezett 
hangsúllyal, valamint az adott vízgyűjtő 
vagy részvízgyűjtő jellemzőinek 
figyelembevételével. 

Az árvízkockázat-kezelési terv az 
árvízkockázat-kezelési ciklus minden 
fázisára vonatkozik, a megelőzésre, 
védelemre, felkészültségre, kárcsökkentésre 
és mentésre helyezett hangsúllyal, valamint 
az adott vízgyűjtő vagy részvízgyűjtő
jellemzőinek figyelembevételével. 

Or. Or. pt
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Indokolás

Alapvető fontosságú hogy a kezdetektől biztosítsuk a mérséklő és mentési intézkedéseket a terv 
árvíz utáni sikerességének a biztosítására.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 199
9.cikk, (3) bekezdés, (2) albekezdés

Az árvízkockázat-kezelési terv az 
árvízkockázat-kezelési ciklus minden 
fázisára vonatkozik, a megelőzésre, 
védelemre, felkészültségre helyezett 
hangsúllyal, valamint az adott vízgyűjtő 
vagy részvízgyűjtő jellemzőinek 
figyelembevételével. 

Az árvízkockázat-kezelési terv az 
árvízkockázat-kezelési ciklus minden 
fázisára vonatkozik, a megelőzésre, 
védelemre, felkészültségre, sürgősségi 
válaszlépésekre és helyreállításra helyezett 
hangsúllyal, valamint az adott vízgyűjtő 
vagy részvízgyűjtő jellemzőinek 
figyelembevételével. 

Or. Or. en

Indokolás

Az árvízkockázati tervnek foglalkoznia kell a sürgősségi válaszlépésekkel kapcsolatos 
intézkedésekkel (azaz a megfelelő sürgősségi válaszlépés-tervek alkalmazása és összehangolt 
polgári védelmi válaszlépés az árvizekre) és a helyreállítással (azaz segítség, hogy a lehető 
leghamarabb vissza lehessen térni a normális körülmények közé, az emberekre, a tulajdonra 
és a környezetre kifejtett társadalmi és gazdasági kihatások mérséklésével). Egyetlen 
árvízvédelmi rendszer sem működik mindig hibátlanul, különösen ha figyelembe vesszük a 
klímaváltozás megjósolhatatlan hatásait. Alapvető fontosságú felkészülni az esetleges 
hibákra, és a sürgősségi válasz- és heyreállító intézkedések az árvízkockázati terv részét kell 
alkossák.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 200
9. cikk, (3) bekezdés, (2) albekezdés

Az árvízkockázat-kezelési terv az 
árvízkockázat-kezelési ciklus minden 
fázisára vonatkozik, a megelőzésre, 
védelemre, felkészültségre helyezett 
hangsúllyal, valamint az adott vízgyűjtő 
vagy részvízgyűjtő jellemzőinek 

Az árvízkockázat-kezelési terv az 
árvízkockázat-kezelési ciklus minden 
fázisára vonatkozik, a megelőzésre, 
védelemre, felkészültségre és az árvizek 
hatásainak a csökkentésére irányuló 
cselekvésre helyezett hangsúllyal, valamint 
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figyelembevételével.  az adott vízgyűjtő vagy részvízgyűjtő 
jellemzőinek figyelembevételével.

Or. Or. pl

Indokolás

Az EU  „Gyors intézkedési és felkészültségi eszköz súlyos vészhelyzet esetére” (COM (2005) 
0113  - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006)) elnevezésű dokumentuma 
valamennyi természeti katasztrófa hatásainak a mérséklésével foglalkozik. Ez a dokumentum 
fontos szerepet tölt be a veszteségek csökkentésében és a környezet, a gazdaság és az 
infrastruktúra árvíz előtti állapotának helyreállításában.

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 201
9. cikk, (3) bekezdés, (2) albekezdés

Az árvízkockázat-kezelési terv az 
árvízkockázat-kezelési ciklus minden 
fázisára vonatkozik, a megelőzésre, 
védelemre, felkészültségre helyezett 
hangsúllyal, valamint az adott vízgyűjtő 
vagy részvízgyűjtő jellemzőinek 
figyelembevételével. 

Az árvízkockázat-kezelési terv az 
árvízkockázat-kezelési ciklus minden 
fázisára vonatkozik, a megelőzésre, 
védelemre, felkészültségre, sürgősségi 
válaszlépésekre és helyreállításra helyezett 
hangsúllyal, valamint az adott vízgyűjtő 
vagy részvízgyűjtő jellemzőinek 
figyelembevételével. 

Or. Or. en

Indokolás

Az árvízkockázati tervnek foglalkoznia kell a sürgősségi válaszlépésekkel kapcsolatos 
intézkedésekkel (azaz a megfelelő sürgősségi válaszlépés-tervek alkalmazása és összehangolt 
polgári védelmi válaszlépés az árvizekre) és a helyreállítással (azaz segítség, hogy a lehető 
leghamarabb vissza lehessen térni a normális körülmények közé, az emberekre, a tulajdonra 
és a környezetre kifejtett társadalmi és gazdasági kihatások mérséklésével). Egyetlen 
árvízvédelmi rendszer sem működik mindig hibátlanul, különösen ha figyelembe vesszük a 
klímaváltozás megjósolhatatlan hatásait. Alapvető fontosságú felkészülni az esetleges 
hibákra, és a sürgősségi válasz- és heyreállító intézkedések az árvízkockázati terv részét kell 
alkossák.
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 202
9. cikk, (3) bekezdés (2a) albekezdés (új)

A tagállamok biztosítják, hogy amennyire 
lehetséges, a folyó megtartsa természetes 
medrét. Amennyiben ez nem 
megvalósítható, az elvesztett területért 
cserében a tagállamok saját területükön 
területeket biztosítanak a folyó számára.

Or. Or. nl

Indokolás

Az „eltérítésellenes” elv megfogalmazása.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 203
9. cikk, (3) bekezdés (2a) albekezdés (új)

Az árvízkockázat-kezelési tervek prioritást 
biztosítanak azoknak az intézkedéseknek, 
amelyek: 
a) összhangban vannak a természetes 
folyamatokkal, például az árterek 
karbantartásával és/vagy helyreállításával, 
annak érdekében, hogy adott esetben teret 
lehessen visszajuttatni a folyóknak és elő 
lehessen mozdítani a megfelelő 
földhasználati, mezőgazdasági és erdészeti 
gyakorlatokat a vízgyűjtő területén;
b) biztosítják az árvízkockázatok életképes 
ökológiai és pénzügyi kezelését, figyelembe 
véve a felhasználók árvízkezeléssel 
kapcsolatos szolgáltatásai költségeinek a 
megtérítését, ideértve környezetvédelmi 
kiadásaikat; 
c) figyelembe veszik az ember által készített, 
meglévő árvízvédelmi infrastruktúra 
hatékonyságát, ideértve annak gazdasági és 
környezetvédelmi hatékonyságát. 
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Or. Or. en

Indokolás

Az elmaradott területek, például az erdők vízvisszatartó funkciója értékes az árvízkockázatok 
mérséklése szempontjából és figyelembe kell venni az árvízkockázatkezelési tervek kialakítása 
során – különösen mivel a hagyományos árvízkezelési stratégiák, amelyek főként a tervezési 
infrastruktúrákon alapulnak, gyakran nem hatékonyak és súlyos problémákat okozhatnak a 
további áradások során.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 204
9. cikk, (3) bekezdés (2a) albekezdés (új)

Az árvízkockázat-kezelési terv 
intézkedéseket foglal magában az árvizek 
következtében, a műszaki berendezések 
által okozott véletlenszerű 
környezetszennyezés megelőzésére a 
96/61/EK tanácsi irányelv I. melléklete és a 
96/82/EK tanácsi irányelv értelmében.

Or. Or. en

Indokolás

Mivel az árvizeket gyakran véletlenszerű környezeti szennyezések követik az érintett területen 
található ipari, mezőgazdasági, és egyéb létesítmények miatt, az árvízkockázat-kezelési 
terveknek figyelembe kell vennie az esetleges környezetszennyezési forrásokat. A potenciális 
kockázatot jelentő berendezések azonosítására szolgáló eszközöket a fent említett Seveso II. 
Irányelv és az IPPC irányelv határozza meg. 

Módosítás, előterjesztette:Vittorio Prodi

Módosítás: 205
9.cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. Az árvízkockázat-kezelő, különösen az 
infrastruktúrák létrehozásával kapcsolatos 
intézkedéseket  megbízható és átlátható 
gazdasági és környezetvédelmi értékelésnek 
kell alávetni az állampolgárok és vállalatok 
számára nyújtott szolgálat hosszú távú 
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életképességének biztosítására, a költség-
haszon elv figyelembevételével, ideértve a 
környezetvédelmi és erőforrás költségeket.

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 206
9.cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. A kockázatkezelési tervek foglalkoznak 
az árvizekkel kapcsolatos felelősséggel 
rendelkező különböző adminisztratív 
testületek (vízügy, területrendezés, 
városfejlesztési és polgári védelmi szervek) 
közötti koordinációval.

Or. Or. es

Indokolás

Alapvető fontosságú, hogy az árvízkezelési tervekben biztosítsuk a különböző szervek és 
különösen a polgári védelmi hatóságok közötti együttműködést.

Módosítás, előterjesztette: Vasco Graça Moura

Módosítás: 207
9. cikk, (4) bekezdés

4. Az egyik tagállamban megtett 
árvízkockázat-kezelési intézkedések nem 
növelhetik az árvízkockázatot a szomszédos 
országokban.

törölve

Or. Or. pt

Indokolás

Ésszerűbb volna, ha ezt a bekezdést a nemzetközileg szabályozott árvízkockázat-kezelési 
intézkedésekkel foglalkozó cikk tartalmazná.
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Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 208
9.cikk, (4) bekezdés

4. Az egyik tagállamban megtett 
árvízkockázat-kezelési intézkedések nem 
növelhetik az árvízkockázatot a szomszédos 
országokban.

4. A szolidaritás elvével összhangban 
figyelembe kell venni az „upstream”, illetve 
„downstream” területeken foganosított 
intézkedéseket, adott esetben az 
árvíkockázat-kezelési tervek részeként. Az 
egyik tagállamban megtett árvízkockázat-
kezelési, vagy bármely egyéb intézkedések 
nem növelhetik az árvízkockázatot a 
szomszédos országokban.  

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: Frederika Brepoels

Módosítás: 209
9. cikk, (4) bekezdés

4. Az egyik tagállamban megtett 
árvízkockázat-kezelési intézkedések nem 
növelhetik az árvízkockázatot a szomszédos
országokban.

4. Alapelvként az egyik tagállamban megtett 
árvízkockázat-kezelési intézkedések nem 
növelhetik sem az „upstream”, sem a 
„downstream” árvízkockázatot az 
ugyanazon a vízgyűjtőn, vagy 
részvízgyűjtőn osztozó más országokban.

Or. Or. en

Indokolás

Ezt a cikket úgy át kell alakítani, hogy alapelvet fogalmazzon meg, annak érdekében, hogy 
elkerülhetők legyenek a nagyon kis és nem jelentős mértékű határokon átnyúló hatásokkal 
kapcsolatos esetleges törvénysértési eljárások, valamint nehogy a bizonyos intézkedésekből 
eredő, határokon átnyúló negatív hatásokat elszenvedő országok közötti kialkudott 
kompenzáció kivitelezhetetlen legyen. Közös megegyezésre van szükség abban, hogy a 
határokon átnyúló hatásokat a közös vízgyűjtő területtel rendelkező tagállamok hogyan 
értékeljék.
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Módosítás, előterjesztette:Thomas Ulmer és Anja Weisgerber

Módosítás: 210
9.cikk, (4 a) bekezdés (új)

4a. Ahol a tagállamok (nemzetközileg 
megállapított) árvízkezelési tervekkel 
rendelkeznek, amelyek az 1. cikkben és a 9. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott 
célkitűzések megvalósításához megfelelőek, 
a tagállamoknak nem kötelező új terveket 
készíteni az irányelv IV. fejezete 
értelmében.

Or. Or. de

Indokolás

Az irányelvben meghatározott célkitűzéseknek megfelelő árvízzel kpacsolatos egyezményes 
cselekvési tervek már léteznek sok nemzetközi vízterülettel kapcsolatban.  Ezeket a meglévő 
terveket meg kell tartani és mentesíteni kell az irányelv rendelkezései alól.  

Módosítás, előterjesztette:Vittorio Prodi

Módosítás: 211
9.cikk, (4a) bekezdés (új)

4a. Az árvízkockázat-kezelési tervek 
magukban foglalják azokat az egyedi 
intézkedéseket, amelyek:
a) összhangban vannak a természetes 
folyamatokkal, például az árterek 
karbantartásával és/vagy helyreállításával, 
annak érdekében, hogy adott esetben teret 
lehessen visszajuttatni a folyóknak és elő 
lehessen mozdítani a megfelelő 
földhasználati, mezőgazdasági és erdészeti 
gyakorlatokat a vízgyűjtő területén;
b) biztosítják az árvízkockázatok életképes 
ökológiai és pénzügyi kezelését, figyelembe 
véve a felhasználók árvízkezeléssel 
kapcsolatos szolgáltatásai költségeinek a 
megtérítését, ideértve környezetvédelmi 
kiadásaikat; 



PE 371.879v02-00 96/116 AM\610916HU.doc

külső fordítás

HU

c) figyelembe veszik az ember által készített, 
meglévő árvízvédelmi infrastruktúra 
hatékonyságát, ideértve annak gazdasági és 
környezetvédelmi hatékonyságát. 

Or. Or. en

Indokolás

Ki kell hangsúlyozni az árterek fontosságát és szerepüket, valamint az árvízkockázati 
műveleteket és az infrastruktúrális kiadásokat.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 212
9.cikk, (4a) bekezdés (új)

4a. Abban az esetben, ha egy tagállam 
jelentősen meg szándékozik változtatni a 
végrehajtási intézkedéseket, vagy a 
végrehajtási ütemtervet a 11. cikk (2) 
bekezdésben meghatározott vizsgálati 
időszak alatt, a tagállamok megteszik a 
szükséges intézkedést a nemzetközi 
vízgyűjtő kerületekben található többi 
tagállammal való együttműködés 
biztosítására, valamint a nyilvánosság 
tájékoztatására és részvételére.

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten és Jules Maaten

Módosítás: 213
10. cikk, (2) bekezdés

2. A tagállamok minden egyes 
árvízkockázat-kezelési terv közzétételét vagy 
korszerűsítését követő három éven belül a 
tervezett intézkedések végrehajtásában elért 
haladást leíró időközi jelentést nyújtanak 
be a Bizottságnak.

törölve

Or. Or. en
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Indokolás

A fentieket magában foglalja a 9. cikk (3) bekezdése. Lásd továbbá az ugyanazon szerzők által 
fogalmazott bekezdés módosítását.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle és Lutz Goepel

Módosítás: 214
11. cikk, (2) bekezdés

2. Az árvízkockázat-kezelési terveket 
legkésőbb 2021-ben és azt követően 
hatévente felül kell vizsgálni és 
korszerűsíteni kell.

2. Az árvízkockázat-kezelési terveket 
legkésőbb 2021-ben és azt követően 
tízévente felül kell vizsgálni és 
korszerűsíteni kell.

Or. Or. de

Indokolás

Az árvízkockázati térképek és árvízkezelési tervek elkészítése és értékelése nagyon költséges. 
A végrehajtott intézkedések felülvizsgálatának ezért összhangban kell lennie a 7. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott nagyon nagy valószínűségű ismétlődési időszakkal. A vizsgálati 
időszak ezen kiterjesztése az arányosság szempontjának is megfelel.

Módosítás, előterjesztette: Elisabeth Jeggle és Lutz Goepel

Módosítás: 215
12. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamok biztosítják, hogy a teljes 
egészében a területükön fekvő vízgyűjtő 
kerületekre vonatkozóan egyetlen, egységes 
árvízkockázat-kezelési terv készüljön.

Törölve

Or. Or. de

Indokolás

A tagállamok a szubszidiaritás elvével összhangban ebben az esetben megtartják 
kompetenciájukat, mivel az a teljes mértékben nemzeti területen található vízgyűjtőkkel 
kapcsolatos. 
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Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten és Jules Maaten

Módosítás: 216
12. cikk

Nemzetek közötti együttműködés
1. A tagállamok biztosítják, hogy a teljes 
egészében a területükön fekvő vízgyűjtő 
kerületekre vonatkozóan egyetlen, egységes 
árvízkockázat-kezelési terv készüljön.
2. Abban az esetben, ha egy nemzetközi 
vízgyűjtő kerület teljesen a Közösség 
területén belül helyezkedik el, a tagállamok 
biztosítják a koordinációt azzal a céllal, 
hogy egyetlen, egységes nemzetközi 
árvízkockázat-kezelési terv készüljön.

2. Abban az esetben, ha egy nemzetközi 
vízgyűjtő kerület teljesen a Közösség 
területén belül helyezkedik el, a tagállamok 
biztosítják a koordinációt azzal a céllal, 
hogy egyetlen, egységes nemzetközi 
árvízkockázat-kezelési terv készüljön, vagy 
a nemzetközi vízgyűjtő kerület szintjén 
koordinált, a legmegfelelőbb mértékben 
alkalmazott árvízkockázat-kezelési tervek 
sorozatát. 

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

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

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

3. A Közösség területén túlnyúló olyan 
nemzetközi vízgyűjtő kerület esetében, a 
tagállamok megpróbálnak létrehozni 
egyetlen egységes nemzetközi 
árvízkockázat-kezelési tervet, vagy a 
nemzetközi vízgyűjtő kerület szintjén 
koordinált, a legmegfelelőbb mértékben 
alkalmazott árvízkockázat-kezelési tervek 
sorozatát; ahol ez nem lehetséges, a 
tagállamok olyan árvízkockázat-kezelési 
terveket készítenek, amelyek a nemzetközi 
vízgyűjtő kerületnek legalább az érintett 
tagállamok területére jutó részeit lefedik.

3a. Amennyiben egy tagállam olyan 
problémát állapít meg, amelynek kihatása 
van a vizeiket érintő árvízkockázatok 
kezelésére, de az adott tagállam nem képes 
annak megoldására, jelentheti a problémát 
a Bizottságnak és bármelyik másik érintett 
tagállamnak, és javaslatokat tehet annak 
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megoldására.
A Bizottság hat hónapos időszakon belül 
válaszol a tagállamokból érkező 
valamennyi, javaslatot tartalmazó 
jelentésre.

Or. Or. en

Indokolás

Ez az irányelv keretet kell biztosítson a határokon átnyúló együttműködésre. Az 
árvízkockázatokat a lehető leghatékonyabban a nemzetközi vízgyűjtő rendszereken belül lehet 
kezelni, a nemzeti és regionális hatóságok által. Az EU hozzáadott értéke a határokon átívelő 
jelleghez tartozik, ezért ez az irányelv kizárólag ezeket a problématípusokkal kell 
foglalkozzon.

Módosítás, előterjesztette: Albert Jan Maat

Módosítás: 217
12. cikk, (2) bekezdés

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

2. Abban az esetben, ha egy nemzetközi 
vízgyűjtő kerület teljesen a Közösség 
területén belül helyezkedik el, a tagállamok 
biztosítják a koordinációt azzal a céllal, 
hogy egy vagy több egységes nemzetközi 
árvízkockázat-kezelési tervek készüljenek.

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

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

Or. Or. en

Indokolás

Az árvízkockázat-kezelési tervek koordinációja terén a tagállamoknak szabadon kell 
megválasztaniuk a leghatékonyabb intézkedéseket. Ezért lehetővé kell tenni egynél több 
árvízkockázat-kezelési terv elkészítését.
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Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 218
12. cikk, (2) bekezdés, (1) albekezdés

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

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

Or. Or. pl

Indokolás

Egy átfogó nemzetközi árvízkockázat-kezelési terv elkészítéséhez  és vészhelyzet esetén 
homogén, koordinált eljárások végrehajtásához az árvízmegelőzés, -védelem, a felkészültség 
és az árvíz hatásainak mérséklésével kapcsolatban, összehangolt, egységes cselekvés 
szükséges. 

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 219
12. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés

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

Ha nem készül ilyen terv, akkor a 
tagállamok olyan árvízkockázat-kezelési 
terveket készítenek, amelyek a nemzetközi 
vízgyűjtő kerületnek legalább a területükre 
eső részeit lefedik. Ezeknek a terveknek az 
elkészítése során konzultálnak a nemzetközi 
vízgyűjtő területen található tagállamokkal, 
jelentést készítenek e tagállamok 
meglátásairól és figyelembe veszik terveik 
kihatását a szomszédos tagállamokra.  

Or. Or. nl

Indokolás

Minden esetben konzultációt kell folytatni, akkor is ha nincs közös terv. 
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Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula és Olajos Péter

Módosítás: 220
12. cikk, (2) bekezdés, (2) albekezdés

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

Ha nem készül ilyen terv, akkor a 
tagállamok olyan árvízkockázat-kezelési 
terveket készítenek, amelyek a nemzetközi 
vízgyűjtő kerületnek legalább a területükre 
eső részeit lefedik, ugyanakkor biztosítva az 
árvízkockázat-kezelési stratégiák 
koordinációját a közös nemzetközi vízgyűjtő 
kerületben található tagállamok között.

Or. Or. en

Indokolás

Még ha egyetlen, egységes terv elkészítése nem is lehetséges a tagállamok között, az 
árvízkockázat-kezelési stratégiák koordinációjának létre kell jönnie, és ez alapvető 
követelmény.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula és Olajos Péter

Módosítás: 221
12.cikk, (3) bekezdés

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

3. A Közösség területén túlnyúló olyan 
nemzetközi vízgyűjtő kerület esetében, ahol 
nem készült bármely érintett harmadik 
országot magában foglaló, egyetlen 
egységes nemzetközi árvízkockázat-kezelési 
terv, a (2) bekezdés értelmében a tagállamok
olyan árvízkockázat-kezelési terveket 
készítenek, amelyek a nemzetközi vízgyűjtő 
kerületnek legalább az érintett tagállamok 
területére jutó részeit lefedik.

Or. Or. en

Indokolás

Fontos, hogy ugyanannak a cikknek a (2) bekezdésére való hivatkozással világossá tegyük, 
hogy a tagállamok koordinációt folytatnak azzal a céllal, hogy egyetlen tervet készísenek a 
nemzetközi vízgyűjtő kerület saját szakaszai tekintetében, akkor is, ha a tárgyalások a többi 
EU-n kívüli országokkal nem vezetnek átfogó árvízkockázat-kezelési tervhez.
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Módosítás, előterjesztette:Thomas Ulmer és Anja Weisgerber

Módosítás: 222
13. cikk, (1) bekezdés

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

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

Or. Or. de

Indokolás

A cél a tervek kölcsönös kicserélése kell legyen, tájékozódás céljából. Bármilyen további 
kapcsolódás a termelékenység ellen szólna. A két tervezési folyamat kizárólag különböző 
célkitűzéseik és a résztvevőik és az érdekelt felek különböző helyzete következtében lenne 
hatással egymásra. Kétségtelenül hasznos volna kiaknázni az árvízkezelési tervek kezeléséből 
származó szinergiákat a vízügyi keretirányelv értelmében. Ugyanakkor ez önmagában csak 
egy közös alapot jelent a jelentésekhez.  Ezért ez a módosítás alapvető követelmény. 

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 223
13. cikk, (1) bekezdés

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

1. A 8. cikkben említett első árvízkockázati 
térképek fejlesztését és későbbi 
felülvizsgálataikat a 2000/60/EK irányelv 5. 
cikkének (2) bekezdése által meghatározott 
felülvizsgálatokkal szorosan összehangolva 
és azokba integrálva kell végrehajtani.

Or. en

Indokolás

Kerülni kell a párhuzamos árvízkockázat-kezelést és a WFD vízgyűjtő-kerület kezelési 
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tervezést a bürokrácia és a duplikált jelentések csökkentése érdekében. Ez kulcsfontosságú 
lépés egy „jobb szabályozás” irányában.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten és Jules Maaten

Módosítás: 224
13. cikk, (1) és (2) bekezdés

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

1. A 8. cikkben említett első árvízkockázati 
térképek fejlesztését és későbbi 
felülvizsgálataikat a 2000/60/EK irányelv 5. 
cikkének (2) bekezdése által meghatározott 
felülvizsgálatokkal szorosan összehangolva 
és azokba integrálva lehet végrehajtani.

2. Ezen irányelv 10. cikkében említett első 
árvízkockázati térképek fejlesztését és 
későbbi felülvizsgálataikat a 2000/60/EK 
irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében
meghatározott felülvizsgálatokkal szorosan 
összehangolva és – amennyiben 
indokoltnak ítélik – azokba integrálva kell 
végrehajtani.

2. A 10. cikkben említett első árvízkockázati 
térképek fejlesztését és későbbi 
felülvizsgálataikat a 2000/60/EK irányelv 
13. cikkének (7) bekezdése által
meghatározott felülvizsgálatokkal szorosan 
összehangolva és azokba integrálva lehet
végrehajtani.

Or. Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK irányelvvel való koordinációt mindig el kell végezni. Az integráció azonban 
opcionális lehetőség kell maradjon. A tagállamok külön tervet is választhatnak.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 225
13.cikk, (1) és (2) bekezdés

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

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

2. Ezen irányelv 10. cikkében említett első 
árvízkockázati térképek fejlesztését és 
későbbi felülvizsgálataikat a 2000/60/EK 
irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott felülvizsgálatokkal szorosan
összehangolva és – amennyiben 
indokoltnak ítélik – azokba integrálva kell 
végrehajtani.

2. Ezen irányelv 10. cikkében említett első 
árvízkockázati térképek fejlesztését és 
későbbi felülvizsgálataikat ezen irányelv 
hatálybalépésének időpontjától, a 
2000/60/EK irányelv 13. cikkének (7) 
bekezdésében meghatározott 
felülvizsgálatokkal szorosan összehangolva 
és azokba integrálva kell végrehajtani.

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 226
13. cikk, (2) bekezdés

2. Ezen irányelv 10. cikkében említett első 
árvízkockázati térképek fejlesztését és 
későbbi felülvizsgálataikat a 2000/60/EK 
irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott felülvizsgálatokkal szorosan
összehangolva és – amennyiben 
indokoltnak ítélik – azokba integrálva kell 
végrehajtani.

2. A 10. cikkben említett első árvízkockázati
térképek fejlesztését és későbbi 
felülvizsgálataikat a 2000/60/EK irányelv 
13. cikkének (7) bekezdése által 
meghatározott felülvizsgálatokkal szorosan 
összehangolva és azokba integrálva kell 
végrehajtani.

Or. Or. en

Indokolás

Kerülni kell a párhuzamos árvízkockázat-kezelést és a WFD vízgyűjtő-kerület kezelési 
tervezést a bürokrácia és a duplikált jelentések csökkentése érdekében. Ez kulcsfontosságú 
lépés egy „jobb szabályozás” irányában.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 227
13. cikk, (2) bekezdés

2. Ezen irányelv 10. cikkében említett első 
árvízkockázati térképek fejlesztését és 
későbbi felülvizsgálataikat a 2000/60/EK 
irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében 

A 10. cikkben említett első árvízkockázati 
térképek fejlesztését és későbbi 
felülvizsgálataikat a 2000/60/EK irányelv 
13. cikkének (7) bekezdése által 
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meghatározott felülvizsgálatokkal szorosan
összehangolva és – amennyiben 
indokoltnak ítélik – azokba integrálva kell 
végrehajtani.

meghatározott felülvizsgálatokkal szorosan 
összehangolva és azokba integrálva kell 
végrehajtani.

Or. Or. en

Indokolás

Kerülni kell a párhuzamos árvízkockázat-kezelést és a WFD vízgyűjtő-kerület kezelési 
tervezést a bürokrácia és a duplikált jelentések csökkentése érdekében. Ez kulcsfontosságú 
lépés egy „jobb szabályozás” irányában.

Módosítás, előterjesztette:Thomas Ulmer és Anja Weisgerber

Módosítás: 228
13. cikk, (2) bekezdés

2. Ezen irányelv 10. cikkében említett első 
árvízkockázati térképek fejlesztését és 
későbbi felülvizsgálataikat a 2000/60/EK 
irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott felülvizsgálatokkal szorosan
összehangolva és – amennyiben 
indokoltnak ítélik – azokba integrálva kell 
végrehajtani.

2. Ezen irányelv 10. cikkében említett első 
árvízkockázati térképek fejlesztését és 
későbbi felülvizsgálataikat – amennyiben 
szükséges – a 2000/60/EK irányelv 13. 
cikkének (7) bekezdésében meghatározott 
felülvizsgálatokkal szorosan összehangolva 
és – amennyiben indokolt – azokba 
integrálva kell végrehajtani.

Or. Or. de

Indokolás

A cél a tervek kölcsönös kicserélése kell legyen, tájékozódás céljából. Bármilyen további 
kapcsolódás a termelékenység ellen szólna. A két tervezési folyamat kizárólag különböző 
célkitűzéseik, a résztvevőik és az érdekelt felek különböző helyzete következtében lenne 
hatással egymásra. Kétségtelenül hasznos volna kiaknázni az árvízkezelési tervek kezeléséből 
származó szinergiákat a vízügyi keretirányelv értelmében. Ugyanakkor ez önmagában csak 
egy közös alapot jelent a jelentésekhez.  Ezért ez a módosítás alapvető követelmény.

Módosítás, előterjesztette:Thomas Ulmer és Anja Weisgerber

Módosítás: 229
13.cikk, (3) bekezdés

3. A tagállamok biztosítják, hogy az ezen 3. A tagállamok biztosítják, hogy –
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irányelv 14. cikke szerinti összes érdekelt fél 
aktív részvételét összehangolják a 
2000/60/EK irányelv 14. cikke szerinti 
összes érdekelt fél aktív részvételével.

amennyiben szükséges – az ezen irányelv 
14. cikke szerinti összes érdekelt fél aktív 
részvételét összehangolják a 2000/60/EK 
irányelv 14. cikke szerinti összes érdekelt fél 
aktív részvételével.

Or. Or. de

Indokolás

A cél a tervek kölcsönös kicserélése kell legyen, tájékozódás céljából. Bármilyen további 
kapcsolódás a termelékenység ellen szólna. A két tervezési folyamat kizárólag különböző 
célkitűzéseik, résztvevőik és az érdekelt felek különböző helyzete következtében lenne hatással 
egymásra. Kétségtelenül hasznos volna kiaknázni az árvízkezelési tervek kezeléséből 
származó szinergiákat a vízügyi keretirányelv értelmében. Ugyanakkor ez önmagában csak 
egy közös alapot jelent a jelentésekhez.  Ezért ez a módosítás alapvető követelmény.

Módosítás, előterjesztette: Vasco Graça Moura

Módosítás: 230
12. cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. Az egyik tagállamban megtett 
árvízkockázat-kezelési intézkedések nem 
növelhetik az árvízkockázatot a szomszédos 
országokban.

Or. Or. pt

Indokolás

Ez a bekezdés közvetlenebb módon kapcsolódik a nemzetközi vízgyűjtő kerületekhez. A 
tagállamok által végrehajtott intézkedéseknek nem szabad kárt okozni a szomszédos 
országokban. A vízgyűjtő kerületek megosztása összpontosított cselekvést kell ösztönözzön egy 
közös stratégia biztosítására.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 231
13. cikk, (3a) bekezdés (új)

3a. A tagállamok a fenntartható 
árvízkockázat-kezelési követelményeket 
integrálják valamennyi egyéb releváns 
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politika meghatározásába és 
végrehajtásába.

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 232
14. cikk, (1) bekezdés

1. A tagállamok az előzetes árvízkockázati 
értékelést, az árvízkockázati térképeket és az 
árvízkockázat-kezelési terveket elérhetővé 
teszik a nyilvánosság számára.

1. A tagállamok az Aarhus-i Egyezménnyel 
összhangban az előzetes árvízkockázati 
értékelést, az árvízkockázati térképeket és az 
árvízkockázat-kezelési terveket elérhetővé 
teszik a nyilvánosság számára.

Or. Or. pl

Indokolás

Az Aarhus-i Egyezmény, a közösségi intézmények és szervek tekintetében történő alkalmazása 
és annak az EU polgárok tekintetében történő kibővítése hozzáférést biztosít az 
információkhoz, a nyilvánosságnak a döntéshozásban való részvételéhez és hozzáférést 
biztosít az igazságszolgáltatáshoz a környezetvédelmi kérdésekben, ideértve az árvizeket és 
hatásaikat.

A módosító javaslatot benyújtotta: Albert Jan Maat

Módosítás: 233
14. cikk, (2) bekezdés

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

2. A tagállamok biztosítják az összes 
érdekelt fél aktív részvételét a IV. 
Fejezetben említett árvízkockázat-kezelési 
tervek elkészítésében, felülvizsgálatában és 
korszerűsítésében, figyelembevéve a már 
meglévő konzultációs és irányadó 
struktúrákat.

Or. Or. en

Indokolás

A szükségtelen új struktúrák és bürokrácia elkerülésére a meglévő konzultációs és irányadó 
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strukúráknak aktív szerepet kell biztosítani a termelési kockázatértékelések, árvízkockázati 
térképek és árvízkockázat-kezelési tervek elkészítésében.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 234
14. cikk, (2) bekezdés (1a) albekezdés (új)

Kérés alapján hozzáférés adható az 
árvízkockázati térképjavaslatok és 
árvízkockázat-kezelési tervjavaslatok 
elkészítése során használt 
háttérdokumentumokhoz és 
információkhoz.

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: Adamos Adamou

Módosítás: 235
14. cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. Az árvizek károkat okozó hatásainak 
csökkentése céljából az árvízkockázat-
kezelési tervek részeként a tagállamok 
tájékoztatják és aktívan bevonják a 
nyilvánosságot a magas szintű felkészültség 
érdekében.

Or. Or. en

Indokolás

Az árvizek számos káros hatása csökkenthető, ha a társadalom tud a kockázatokról és 
felkészült, hogy koordinált módon válaszoljon az árvizekre.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 236
14. cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. Az árvizek károkat okozó hatásainak 
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csökkentése céljából az árvízkockázat-
kezelési tervek részeként a tagállamok 
tájékoztatják és aktívan bevonják a 
nyilvánosságot a magas szintű felkészültség 
érdekében.

Or. Or. en

Indokolás

Az árvizek számos káros hatása csökkenthető, ha a társadalom tud a kockázatokról és 
felkészült, hogy koordinált módon válaszoljon az árvizekre.

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 237
14. cikk, (2a) bekezdés (új)

2a. Az árvizek károkat okozó hatásainak 
csökkentése céljából az árvízkockázat-
kezelési tervek részeként a tagállamok 
tájékoztatják és aktívan bevonják a 
nyilvánosságot a magas szintű felkészültség 
érdekében.

Or. Or. en

Indokolás

Az árvizek számos káros hatása csökkenthető, ha a társadalom tud a kockázatokról és 
felkészült, hogy koordinált módon válaszoljon az árvizekre.

Módosítás, előterjesztette: Karl-Heinz Florenz

Módosítás: 238
16a. cikk (új)

16a. cikk
1. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem végzik el a 4. cikkben említett előzetes 
árvízkockázati értékelést azon vízgyűjtők 
területek és partszakaszok esetében, 
amelyek tekintetében [hatálybalépés 
időpontja] potenciális jelentős 
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árvízkockázat létezik vagy bekövetkeztének
reális valószínűsége olyan mértékű, hogy az 
5. cikk (1) bekezdése b) pontjában említett 
területekként kell meghatározni azokat.
2. A tagállamok meghatározhatják, 
[hatálybalépés időpontja] hogy jelenlegi 
árvízkockázati térképeket használjanak, 
amennyiben teljesítik a 7. cikkben említett 
térképek célkitűzését. 
3. A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
hogy nem készítik el a 9. cikkben említett 
árvízkockázat-kezelési terveket, 
amennyiben a jelenlegi [hatálybalépés 
időpontja] tervek megfelelőek az 1. és 9. 
cikkben megfogalmazott célkitűzések 
megvalósításához.
4. A tagállamok értesítik a Bizottságot a 
határozataikról a fenti (1), (2) és (3) 
bekezdésekkel összhangban az 5. cikk (3) 
bekezdésében, a 8. cikk (1) bekezdésében és 
a 11. cikk (1) bekezdésében megjelölt 
határidőkön belül.

Or. Or. de

Indokolás

Az új 16a. cikk magában foglalja a tagállamokban végrehajtott előkészítő munkálatok 
elismerésének szabályait, ezáltal ezek a munkálatokat akkor is elismerik, ha azok nem felelnek 
meg az irányelv pontos szövegezésének, de megvalósítják intézkedései célkitűzését. Az 
irányelvben meghatározott célkitűzéseknek megfelelő célkitűzéseknek megfelelő árvízzel 
kpacsolatos harmonizált cselekvési tervek már léteznek sok nemzetközi vízterülettel 
kapcsolatban. Ezek a meglévő terveket meg kell tartani és mentesíteni kell az irányelv 
rendelkezési alól.  

Módosítás, előterjesztette: Antonios Trakatellis

Módosítás: 239
17. cikk

A tagállamok az előzetes árvízkockázati 
értékelést, az árvízkockázati térképeket és az 
árvízkockázat-kezelési terveket 
elkészítésüket követő három hónapon belül 

A tagállamok az előzetes árvízkockázati 
értékelést, az árvízkockázati térképeket és az 
árvízkockázat-kezelési terveket, ideértve a 
határokon átnyúló árvízkockázatokat,
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benyújtják a Bizottság számára. elkészítésüket követő három hónapon belül 
benyújtják a Bizottság számára.

Or. Or. el

Indokolás

Léteznie kell olyan sürgősségi rendelkezésnek, amely kiterjed mind a szomszédos 
tagállamokból, mind az Unión kívüli államokból eredő határokon átnyúló kockázatokra.

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 240
Melléklet, A. szakasz, (2) bekezdés

2. a III. fejezet szerint elkészített 
árvízkockázati térképek, valamint az e 
térképek alapján levonható következtetések;

2. a III. fejezet szerint elkészített 
árvízkockázati térképek, valamint az e 
térképek alapján levonható következtetések, 
amelyek a 7. cikk értelmében 
meghatározzák a különböző kockázati 
szinteket.

Or. Or. es

Indokolás

Magyarázat, amely mindössze az irányelvre irányuló javaslat szövegében megjelölt kockázati 
szintet ismerteti.

Módosítás, előterjesztette: Urszula Krupa

Módosítás: 241
Melléklet, A. szakasz, 2. pont

2. a III. fejezet szerint elkészített 
árvízkockázati térképek, valamint az e 
térképek alapján levonható következtetések;

2. a III. fejezet szerint elkészített 
árvízkockázati térképek, valamint az e 
térképek alapján levonható következtetések; 
a lehetséges alternatív árvízhullám-
kontrolláló eszközök ismertetése; 

Or. Or. pl
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Indokolás

Az árvízkockázati térképeken kívül fontos még a táj és a vízügyi berendezések, ideértve az 
árvíztöltések, és a sűrűn lakott területek berendezések, kultúrális emlékművek, ökoszisztémák, 
gazdasági struktúrák és infrastruktúra elhelyezkedésének az ismerete. 

Az árvízhullámokat nehéz kontrollálni, de racionális alapon hozhatunk az árvízfalak 
megtörésére és az árvízhullám, lakatlan területekre irányítására („árvízterelés”) irányuló 
döntéseket az árvíz mértékének és hatásának csökkentése céljából. 

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 242
Melléklet, A. szakasz, 3. pont

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

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

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 243
Melléklet, A. szakasz, 3a. pont (új)

3a. valamennyi releváns, a fenntartható 
árvízkockázat-kezelés biztosítása céljából 
integrálandó politika és pénzügyi 
mechanizmus megállapítása;

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 244
Melléklet, A. szakasz, 3b. pont (új)

3b. a poltikai lehetőségek, az érintett 
víztömegek ökológiai státuszára kifejtett 
hatásának, valamint gazdasági 
következményeinek az értékelése, ideértve a 
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teljes erőforrás- és környezetvédelmi 
költségeket;

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: Albert Jan Maat

Módosítás: 245
Melléklet, A. szakasz, 4. pont

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

4. a megfelelő védelmi szintek eléréséhez 
szükséges intézkedések leírása;

Or. Or. en

Indokolás

A hatékonyság javítása érdekében kerülni kell a felesleges leíró részeket.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 246
Melléklet, A. szakasz, 4. pont

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

4. a megfelelő kockázatmegelőzési és 
védelmi szintek eléréséhez szükséges 
intézkedések leírása, beleértve a 9. cikkel 
összhangban tett intézkedéseket, valamint az 
egyéb közösségi jogi aktusok szerint tett
árvízhez kapcsolódó intézkedések, a 
2000/60/EK irányelv szerinti vízgyűjtő-
kezelési tervekben megtalálható 
„Intézkedések Programjába” integrálandó 
és a vele párhuzamos jelentésekbe 
foglalandó intézkedések, költségmegtérítő 
intézkedések, valamint az egyéb közösségi 
jogi aktusok szerint tett árvízhez kapcsolódó 
intézkedések;

Or. Or. en
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Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 247
Melléklet, A. szakasz, 4 a. pont (új)

4a. prioritás biztosítása a károk 
megelőzésére szolgáló alábbi intézkedések 
számára a 2000/60/EK irányelv 
„rosszabbodás-ellenes” és/vagy „jó 
ökológiai, kémiai és mennyiségi státusz” 
célkitűzései értelmében:
- a vizes területek és árterek védelme,
- a rosszabbodott vizes területek és árterek 
helyreállítása (beleértve a folyóvölgyeket), 
különösen amelyek újból összekötik a 
folyókat az árterükkel,
- az emberi kéz készítette, elavult 
árvízvédelmi infrastruktúrák eltávolítása a 
folyókról,
- a további építkezések (infrastruktúrák, 
lakóhelyek, stb.) megakadályozása az 
ártereken,
- a fenntartható földhasználati gyakorlatok 
támogatása a vízgyűjtő területeken a 
természetes vízvisszatartás és a talajvíz 
cserélődés javulása érdekében,
- az ártereken végrehajtott tevékenységek 
előzetes engedélyezése, illetve 
regisztrációja;

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 248
Melléklet, A. szakasz, 4b. pont (új)

4b. Az árvízkockázat-kezelési 
intézkedéseknek a talajvíz kémiai 
összetételére kifejtett közvetett és közvetlen 
hatásának az értékelése;



AM\610916HU.doc 115/116 PE 371.879v02-00

külső fordítás

HU

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 249
Melléklet, A. szakasz, 4c. pont (új)

4c. valamennyi érintett hatóság 
bevonásának részletezése;

Or. Or. en

Módosítás, előterjesztette: María Isabel Salinas García

Módosítás: 250
Melléklet, A. szakasz, (6) bekezdés

6. bármely vízgyűjtő kerületen belüli 
koordinációs folyamat és a 2000/60/EK 
irányelvvel történő koordináció
folyamatának a leírása, valamint az illetékes 
hatóságok jegyzéke.

6. a description of the coordination process 
within any international river basin district 
and of the coordination process with 
Directive 2000/60/EC és egyéb irányelvek, 
intézkedések, illetve programok, amelyek 
kapcsolódnak a természetes kiváltó okok és 
emberi tevékenységek által jelentett 
kockázatok értékeléséhez és kezeléséhez,
valamint az illetékes hatóságok jegyzéke.

Or. Or. es

Indokolás

A teljes irányelvnek, különösen az árvízkezelési tervek végrehajtására vonatkozó 
rendelkezéseknek, a különböző közösségi és nemzeti eszközök hátterében húzódó célkitűzések, 
módszerek és technikák koordinációját célzó integrált kockázatkezelésen kell alapulnia.

Módosítás, előterjesztette: Albert Jan Maat

Módosítás: 251
Melléklet, A. szakasz, 6. pont

6. bármely vízgyűjtő kerületen belüli 
koordinációs folyamat és a 2000/60/EK 

Törölve
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irányelvvel történő koordináció 
folyamatának a leírása, valamint az 
illetékes hatóságok jegyzéke.

Or. Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv a vízminőség-kezelésre irányul, ezért nem mindig közvetlenül 
kapcsolódik az inkább mennyiségi vízgazdálkodási kérdésekhez, amelyekkel ez az irányelv 
foglalkozik. Ezért felesleges belefoglalni a koordinációs eljárást a 2000/60/EK irányelvbe.

Módosítás, előterjesztette: Jillian Evans

Módosítás: 252
Melléklet, B. szakasz, 2. pont

2. a védelmi szint megvalósítása felé tett 
haladás értékelése; a védelmi szint 
megvalósítása felé tett haladás értékelése;

2. a védelmi szint megvalósítása felé tett 
haladás értékelése; a kockázatmegelőzési és 
védelmi szint megvalósítása felé tett haladás 
értékelése;

Or. Or. en


