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Förslag till direktiv (KOM(2006)0015 – C6-0020/2006 – (2006/0005(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 36
Skäl 1

(1) Översvämningar kan orsaka dödsfall, 
tvinga människor att flytta, allvarligt 
äventyra ekonomisk utveckling och 
undergräva gemenskapens ekonomiska 
verksamhet.

(1) Översvämningar är naturkatastrofer 
som kan orsaka dödsfall, tvinga människor 
att flytta, allvarligt äventyra ekonomisk 
utveckling, skada ekosystem och undergräva 
gemenskapens ekonomiska verksamhet.

Or. pl

Motivering

I förslaget till rådets förordning om inrättande av ett snabbinsats- och beredskapsinstrument 
för allvarliga olyckshändelser (KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 –2005/0052(CNS), 
T6-0075/2006) klassificeras översvämningar som naturkatastrofer som orsakar skador på 
miljön (ekosystem) samt på ekonomin.
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Ändringsförslag från Richard Seeber, Vittorio Prodi och Edite Estrela

Ändringsförslag 37
Skäl 2

(2) Översvämningar är naturfenomen som 
inte kan undvikas. Mänsklig verksamhet 
bidrar dock till att sannolikheten för och de 
skadliga effekterna av översvämningar ökar.

(2) Översvämningar är naturfenomen som 
inte kan undvikas helt och hållet. Mänsklig 
verksamhet bidrar dock till att sannolikheten 
för och de skadliga effekterna av 
översvämningar ökar.

Or. en

Motivering

I motsats till kommissionens påstående är det möjligt att förhindra översvämningar till en viss 
grad genom vissa åtgärder.

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 38
Skäl 2

(2) Översvämningar är naturfenomen som 
inte kan undvikas. Mänsklig verksamhet 
bidrar dock till att sannolikheten för och de 
skadliga effekterna av översvämningar ökar.

(2) Översvämningar är naturfenomen som 
inte kan undvikas helt och hållet. Mänsklig 
verksamhet bidrar dock till att sannolikheten 
för och de skadliga effekterna av 
översvämningar ökar.

Or. en

Motivering

I motsats till kommissionens påstående är det möjligt att förhindra översvämningar till en 
viss grad genom vissa åtgärder.

Ändringsförslag från Albert Jan Maat

Ändringsförslag 39
Skäl 2

(2) Översvämningar är naturfenomen som 
inte kan undvikas. Mänsklig verksamhet 
bidrar dock till att sannolikheten för och de 
skadliga effekterna av översvämningar ökar.

(2) Översvämningar är naturfenomen som 
inte alltid kan undvikas. Mänsklig 
verksamhet bidrar dock till att sannolikheten 
för och de skadliga effekterna av 
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översvämningar ökar.

Or. en

Motivering

Även om de flesta översvämningar är oundvikliga bör man uppmärksamma att förebyggande 
åtgärder med framgång kan begränsa översvämningarnas omfattning.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 40
Skäl 2

(2) Översvämningar är naturfenomen som 
inte kan undvikas. Mänsklig verksamhet 
bidrar dock till att sannolikheten för och de 
skadliga effekterna av översvämningar ökar.

(2) Översvämningar är naturfenomen som 
inte kan undvikas. Mänsklig verksamhet, 
särskilt överreglering av floder samt 
avskogning, bidrar dock till att 
sannolikheten för och de skadliga effekterna 
av översvämningar ökar.

Or. pl

Motivering

Överreglering (onödig och överdriven reglering och kanalisering) av floder leder till att 
flodvågorna strömmar snabbare, vilket är anledningen till att insatserna i Rhendalen har 
utökats för att återställa floden till sitt naturliga skick i syfte att minimera omfattningen och 
effekterna av framtida översvämningar.

Sjöar, våtmarker och sumpmarker är naturliga reservoarer som skyddar mot 
översvämningar. Överdriven avskogning i Europa för jordbruk, industrier, bostadsbyggande 
och transportnät har lett till att översvämningarna blir allt fler och allt allvarligare, vilket i 
sin tur leder till att de orsakar större skador.

Ändringsförslag från Jillian Evans för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 41
Skäl 2

(2) Översvämningar är naturfenomen som 
inte kan undvikas. Mänsklig verksamhet 
bidrar dock till att sannolikheten för och de 
skadliga effekterna av översvämningar ökar.

(2) Översvämningar är naturfenomen som 
inte kan undvikas. Den avsevärda 
minskningen av avrinningsområdenas 
förmåga att lagra överskottsvatten vid 
översvämningar, den dåliga hanteringen av 
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människors verksamhet (som t.ex. en ökad 
mängd bosättningar och ekonomiska 
tillgångar i flodslätter) och den globala 
uppvärmningen bidrar dock till att 
sannolikheten för och de skadliga effekterna 
av översvämningar ökar.

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 42
Skäl 2a (nytt)

(2a) De traditionella strategierna för 
hantering av översvämningsrisker – oftast 
grundade på byggnadsinfrastrukturer för 
omedelbart skydd av personer, fast 
egendom och lös egendom – har inte gett 
det förväntade skyddet.

Or. en

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 43
Skäl 2a (nytt)

(2a) Åtgärder för hantering av 
översvämningsrisker, särskilt de som 
grundas på byggnadsinfrastrukturer, bör 
omfattas av genomtänkta, klara och tydliga 
ekonomiska och miljömässiga 
bedömningar för att garantera deras 
långsiktiga hållbarhet för medborgare och 
företag, samtidigt som man tar hänsyn till 
principen om kostnadstäckning, inbegripet 
miljö- och resurskostnader.

Or. en

Motivering

Den ökande översvämningsrisken på grund av människors verksamhet och 
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klimatförändringar måste angripas med hjälp av en genomtänkt ekonomisk strategi. Åtgärder 
för hantering av översvämningsrisker är en viktig tjänst för medborgare och företag, och 
kostnaderna måste täckas för att man skall kunna tillhandahålla långsiktig nytta för 
samhället. I översvämningsbenägna områden måste utvecklingen av ny mänsklig verksamhet 
bära kostnaderna för dessa åtgärder och även medföljande miljö- och resurskostnader för 
åtgärdernas effekter uppströms och nedströms. Detta kan också resultera i att medborgare 
och företag i områden med översvämningsrisk vidtar största möjliga säkerhetsåtgärder för att 
begränsa skadorna. Kostnadstäckningsnivån och vilka som skall bära dessa kostnader skall 
beslutas på nationell nivå, men detta måste vara öppet för insyn.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 44
Skäl 3

(3) Det är möjligt och önskvärt att minska 
risken för skador på människors hälsa, 
miljön och infrastrukturer i samband med 
översvämningar, men för att åtgärderna för 
att minska risken för översvämningsskador 
skall vara effektiva måste de samordnas i 
hela avrinningsområdet.

(3) Det är möjligt och önskvärt att minska 
risken för skador på människors hälsa och 
liv, miljön och infrastrukturer i samband 
med översvämningar, men för att åtgärderna 
för att minska risken för 
översvämningsskador skall vara effektiva 
måste de samordnas i hela 
avrinningsområdet.

Or. pl

Motivering

Översvämningar utgör först och främst en risk för människors liv, och för människors hälsa. 
Mellan 1998 och 2004 dog 700 personer i översvämningar i Europa, vilket anges i 
motiveringen till detta förslag (s. 1 – Motiv och syfte).

Ändringsförslag från Jillian Evans för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 45
Skäl 3

(3) Det är möjligt och önskvärt att minska 
risken för skador på människors hälsa, 
miljön och infrastrukturer i samband med 
översvämningar, men för att åtgärderna för 
att minska risken för översvämningsskador 
skall vara effektiva måste de samordnas i 
hela avrinningsområdet.

(3) Det är möjligt och önskvärt att minska 
risken för skador på människors hälsa, 
miljön och infrastrukturer i samband med 
översvämningar. För att åtgärderna för att 
minska risken för översvämningsskador 
skall vara effektiva måste de dock 
samordnas i avrinningsområdena och man 
måste ge ökad betydelse till naturrelaterade 
åtgärder för att främja en växling från den 
traditionella kortsiktiga normen ”bygga för 
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att skydda” till en miljömässigt hållbar 
hantering av översvämningar.

Or. en

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten och Jules Maaten

Ändringsförslag 46
Skäl 3a (nytt)

(3a) Medlemsstaterna uppmuntras att vidta 
åtgärder som bidrar till hanteringen av 
översvämningsrisker i områden uppströms 
och nedströms inom och utanför sitt 
territorium.

Or. en

Motivering

Betraktat utifrån ett avrinningsområde kan det vara effektivare att vidta förebyggande 
åtgärder i områden uppströms, även när ett område uppströms är lokaliserat inom en annan 
medlemsstats territorium. Solidaritetsprincipen i samband med direktivet kan stärkas genom 
en kompletterande stimuleringsåtgärd för gränsöverskridande samarbete för att begränsa 
gränsöverskridande översvämningsrisker.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 47
Skäl 3a (nytt)

(3a) Medlemsstaterna uppmuntras att vidta 
åtgärder för att hantera riskerna i områden 
uppströms och nedströms och följa flodens 
naturliga lopp i så stor utsträckning som 
möjligt. Där detta inte är möjligt bör 
medlemsstaterna försöka finna områden 
för att kompensera för detta inom det egna 
territoriet, eller försöka finna sådana 
områden i samarbete med andra 
medlemsstater.

Or. nl
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Ändringsförslag från Jillian Evans för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 48
Skäl 3a (nytt)

(3a) Den föreslagna integrerade 
hanteringen av avrinningsområden måste 
grundas på den specifika miljöns 
”bärkraft”, dvs. ekosystemens lämpliga och 
långsiktiga funktion och bevarandet av 
biologisk mångfald samt den dithörande 
socioekonomiska nyttan för medborgarna, 
gemensamma bedömningar av och 
förväntningar hos alla ”vattenintressenter” 
på avrinningsnivå och den bästa möjliga 
informationen.

Or. en

Ändringsförslag från Albert Jan Maat

Ändringsförslag 49
Skäl 4

(4) Enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område skall det tas fram 
integrerade förvaltningsplaner för varje 
avrinningsområde för att uppnå god 
ekologisk och kemisk status och det 
kommer att bidra till att mildra effekterna 
av översvämningar. Huvudsyftet med det 
direktivet är emellertid inte att minska 
översvämningsrisken, och det tar inte heller 
hänsyn till framtida risker orsakade av 
klimatförändringen.

utgår

Or. en

Motivering

Direktiv 2000/60/EG är inriktat på hanteringen av vattenkvaliteten och är därför inte alltid 
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direkt kopplat till de mer kvantitetsrelaterade vattenhanteringsfrågor som tas upp i detta 
direktiv. Översvämningar kan t.ex. också orsakas av yttre faktorer som inte har någon 
koppling till direktiv 2000/60/EG. Det är därför inte lämpligt att hänvisa till 
direktiv 2000/60/EG.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 50
Skäl 4

(4) Enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 
om upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område skall det 
tas fram integrerade förvaltningsplaner för 
varje avrinningsområde för att uppnå god 
ekologisk och kemisk status och det kommer 
att bidra till att mildra effekterna av 
översvämningar. Huvudsyftet med det 
direktivet är emellertid inte att minska 
översvämningsrisken, och det tar inte heller 
hänsyn till framtida risker orsakade av
klimatförändringen.

(4) Enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 
om upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område skall det 
tas fram integrerade förvaltningsplaner för 
varje avrinningsområde för att uppnå god 
ekologisk och kemisk status och det kommer 
att bidra till att mildra effekterna av 
översvämningar. Huvudsyftet med det 
direktivet är emellertid inte att minska 
översvämningsrisken, och det tar inte heller 
hänsyn till denna risk, som till följd av
klimatförändringen kommer att bli allt 
vanligare.

Or. de

Motivering

Ändringen syftar till att tydliggöra att översvämningsberedskapen måste stärkas för att 
förebygga den ökade risken till följd av klimatförändringen. Klimatförändringen skall dock 
inte analyseras ingående i samband med varje enskild riskhanteringsåtgärd eftersom detta 
skulle innebära ett mycket stort och till stora delar omotiverat arbete och försena planeringen 
i de områden där det saknas användbara uppgifter.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 51
Skäl 7

(7) Genom rådets förordning (EG) nr 
2012/2002 av den 11 november 2002 om 
inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond14 är det möjligt att vid större 
katastrofer snabbt ge ekonomiskt bistånd för 
att hjälpa drabbade människor, regioner och 
länder att återgå till så normala 

(7) Genom rådets förordning (EG) nr 
2012/2002 av den 11 november 2002 om 
inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond14 är det möjligt att vid större 
katastrofer snabbt ge ekonomiskt bistånd för 
att hjälpa drabbade människor, regioner och 
länder att återgå till så normala 
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levnadsförhållanden som möjligt, men 
fonden kan endast ingripa i samband med 
krisinsatser och inte hjälpa till under de faser 
som föregår en katastrofsituation.

levnadsförhållanden som möjligt, men 
fonden kan endast ingripa i samband med 
krisinsatser och inte hjälpa till under de faser 
som föregår en katastrofsituation. I sådana 
fall bör även utbildning, information och 
förebyggande åtgärder övervägas som 
finansieras av strukturfonderna 
(Europeiska socialfonden och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden), 
landsbygdsutvecklingspolitiken och 
enskilda program, såsom Interreg.

Or. el

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 52
Skäl 7

(7) Genom rådets förordning (EG) nr 
2012/2002 av den 11 november 2002 om 
inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond är det möjligt att vid större 
katastrofer snabbt ge ekonomiskt bistånd för 
att hjälpa drabbade människor, regioner och 
länder att återgå till så normala 
levnadsförhållanden som möjligt, men 
fonden kan endast ingripa i samband med 
krisinsatser och inte hjälpa till under de faser 
som föregår en katastrofsituation.

(7) Genom rådets förordning (EG) nr 
2012/2002 av den 11 november 2002 om 
inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond14 är det möjligt att vid större 
katastrofer snabbt ge ekonomiskt bistånd för 
att hjälpa drabbade ekosystem, människor, 
regioner och länder att återgå till så normala 
levnadsförhållanden som möjligt, men 
fonden kan endast ingripa i samband med 
krisinsatser och inte hjälpa till under de faser 
som föregår en katastrofsituation.

Or. pl

Motivering

Ekosystemen i floddalar och kustområden omfattar livsmiljöer med specifika särdrag och 
bildar komplicerade biosystem, av vilka några är unika i Europa eller i världen (t.ex. Donaus 
och Rhens deltan och Islands kust, Rügen och Bornholm). Under översvämningar kan de 
livsmiljöer där skyddade fåglar kläcker ägg skadas ohjälpligt, och följaktligen minska 
Europas biologiska mångfald. Europeiska unionens solidaritetsfond (KOM(2005)0108 –
2005/0033(COD) – SEK(2005)0447) bör därför omfatta specifika ekosystem som skadats av 
naturkatastrofer, inklusive översvämningar.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 53
Skäl 7

(7) Genom rådets förordning (EG) nr 
2012/2002 av den 11 november 2002 om 
inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond är det möjligt att vid större 
katastrofer snabbt ge ekonomiskt bistånd för 
att hjälpa drabbade människor, regioner och 
länder att återgå till så normala 
levnadsförhållanden som möjligt, men 
fonden kan endast ingripa i samband med 
krisinsatser och inte hjälpa till under de faser 
som föregår en katastrofsituation.

(7) Genom rådets förordning (EG) nr 
2012/2002 av den 11 november 2002 om 
inrättande av Europeiska unionens 
solidaritetsfond14 är det möjligt att vid större 
katastrofer snabbt ge ekonomiskt bistånd för 
att hjälpa drabbade människor, regioner och 
länder att återgå till så normala 
levnadsförhållanden som möjligt. Syftet med 
fonden är också att stödja det omedelbara 
säkrandet av förebyggande infrastrukturer 
och det omedelbara iordningställandet av 
katastrofdrabbade områden, däribland 
naturområden, men fonden kan endast 
ingripa i samband med krisinsatser och inte 
hjälpa till under de faser som föregår en 
katastrofsituation.

Or. en

Motivering

Syftet med denna fond är inte bara att hjälpa de berörda medborgarna, regionerna och 
länderna att återgå till sina vanliga levnadsförhållanden, utan även att förhindra ytterligare 
konsekvenser av naturkatastrofer, t.ex. förorening av miljö och dricksvatten eller infektioner.

Ändringsförslag från Evangelia Tzampazi

Ändringsförslag 54
Skäl 7a (nytt)

(7a) De flesta avrinningsområden i Europa 
delas av fler än en medlemsstat. För att 
effektivt förhindra och ingripa vid 
översvämningar krävs det därför, förutom 
samordning på EU-nivå, även 
gränsöverskridande samarbete samt 
inrättande, finansiering och övervakning 
av gränsöverskridande program.

Or. el
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Ändringsförslag från Jillian Evans för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 55
Skäl 7a (nytt)

(7a) Hållbara krav på hantering av 
översvämningsrisker måste införlivas i 
definitionen och genomförandet av all 
övrig politik från medlemsstaternas och 
gemenskapens sida, t.ex. 
vattentransportpolitik, jordbrukspolitik, 
sammanhållningspolitik, energipolitik och 
forskningspolitik.

Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 56
Skäl 8

(8) Överallt inom gemenskapen uppstår 
olika typer av översvämningar, till exempel 
floder som svämmar över, störtfloder och 
översvämningar i städer, avloppssystem och
kustområden. De skador som 
översvämningarna orsakar kan också variera 
i gemenskapens olika länder och regioner. 
Målen med hantering av 
översvämningsrisker bör alltså vara baserade 
på de lokala och regionala förhållandena.

(8) Överallt inom gemenskapen uppstår 
olika typer av störtfloder, till exempel floder 
som svämmar över (på grund av smältande 
snö, issörja, gyttja, plötsliga störtregn, 
kraftiga ihållande regn), översvämningar i 
kustområden till följd av stormvågor och 
översvämningar i städer på grund av dåligt 
skötta avloppssystem och att dessa system 
inte klarar av störtregn och smältande snö. 
De skador som översvämningarna orsakar 
kan också variera i gemenskapens olika 
länder och regioner. Målen med hantering av 
översvämningsrisker bör alltså vara baserade 
på de lokala och regionala förhållandena.

Or. pl

Motivering

I förslaget listas störtfloder tillsammans med floder som svämmar över och översvämningar i 
kustområden och i städer. Detta skulle kunna tolkas som att störtfloder inträffar utanför 
floddalar, kustområden och tätorter, vilket inte är sant. Denna klassificering av 
översvämningar på grundval av olika kriterier (å ena sidan intensiteten och å andra sidan 
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platsen) innebär att de olika typerna av översvämningar tar ut varandra.

Att klassificera översvämningstyper på grundval av enhetliga kriterier, nämligen det område 
som översvämmas och den direkta orsaken till översvämningen, klargör direktivets räckvidd.

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 57
Skäl 8a (nytt)

(8a) Floderna, bäckarna, vattendragen och 
vattenhållningsområdena i 
Medelhavsländerna skiljer sig stort från 
andra delar i gemenskapen, och bör 
följaktligen behandlas separat i detta 
direktiv.

Or. es

Motivering

Direktivets motivering och mål avser floder i norra och centrala Europa, men det är även 
nödvändigt att uppmärksamma de allvarliga översvämningar som inträffar i 
avrinningsområden i Medelhavsområdet och som, trots att de till största delen utgörs av 
osammanhängande flodsystem, påverkas av såväl häftiga vattenströmmar som 
översvämningar.

Ändringsförslag från Jillian Evans för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 58
Skäl 9

(9) Översvämningsriskerna i vissa delar av 
gemenskapen kan betraktas som ringa, till 
exempel i glest befolkade eller helt 
obefolkade områden eller i områden med 
begränsade ekonomiska tillgångar eller av 
begränsat ekologiskt värde. Det bör därför 
göras en preliminärbedömning för 
avrinningsdistriktet av 
översvämningsriskerna i varje 
avrinningsområde, delavrinningsområde och 
tillhörande kustområde för att fastställa 
översvämningsrisken i varje enskilt fall och 
avgöra om det behöver vidtas ytterligare 

(9) Översvämningsriskerna i vissa delar av 
gemenskapen skulle kunna betraktas som 
ringa, till exempel i glest befolkade eller helt 
obefolkade områden eller i områden med 
begränsade ekonomiska tillgångar eller av 
begränsat ekologiskt värde. Sådana 
områden skulle dock kunna vara viktiga 
när det gäller att begränsa översvämningar.
Det bör därför göras en 
preliminärbedömning för 
avrinningsdistriktet av 
översvämningsriskerna i varje 
avrinningsområde, delavrinningsområde och 
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åtgärder. tillhörande kustområde för att fastställa 
översvämningsrisken i varje enskilt fall, 
möjligheten att begränsa översvämningar
och avgöra om det behöver vidtas ytterligare 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 59
Skäl 9

(9) Översvämningsriskerna i vissa delar av 
gemenskapen kan betraktas som ringa, till 
exempel i glest befolkade eller helt 
obefolkade områden eller i områden med 
begränsade ekonomiska tillgångar eller av 
begränsat ekologiskt värde. Det bör därför 
göras en preliminärbedömning för 
avrinningsdistriktet av 
översvämningsriskerna i varje 
avrinningsområde, delavrinningsområde och 
tillhörande kustområde för att fastställa 
översvämningsrisken i varje enskilt fall och 
avgöra om det behöver vidtas ytterligare 
åtgärder.

(9) Översvämningsriskerna i vissa delar av 
gemenskapen kan betraktas som ringa, till 
exempel i glest befolkade eller helt 
obefolkade områden eller i områden med 
begränsade ekonomiska tillgångar eller av 
begränsat ekologiskt värde. Det bör därför 
göras en preliminärbedömning för 
avrinningsdistriktet av 
översvämningsriskerna i varje 
avrinningsområde, delavrinningsområde och 
tillhörande kustområde för att fastställa 
översvämningsrisken i varje enskilt fall och 
avgöra om det behöver vidtas ytterligare 
förebyggande och operativa åtgärder.

Or. pl

Motivering

Omnämnandet av förebyggande och operativa åtgärder fyller ut och klargör texten.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 60
Skäl 10

(10) För att få ett effektivt 
informationsverktyg och en välgrundad 
utgångspunkt för prioriteringar och för 
vidare tekniska, finansiella och politiska 
beslut bör översvämningarna kartläggas med 
en vägledande karta över 

(10) För att få ett effektivt 
informationsverktyg och en välgrundad 
utgångspunkt för prioriteringar och för 
vidare tekniska, finansiella och politiska 
beslut bör översvämningarna kartläggas med 
en vägledande karta över 
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översvämningsskador som beskriver 
områden med olika översvämningsrisker.

översvämningsskador som beskriver 
områden med olika översvämningsrisker och 
risken för miljöföroreningar som en 
konsekvens av översvämningar.

Or. en

Motivering

Översvämningskartorna bör visa de installationer som kan orsaka tillfälliga 
miljöföroreningar som en konsekvens av översvämningar. 

Ändringsförslag från Albert Jan Maat

Ändringsförslag 61
Skäl 11

(11) I syfte att undvika och minska de 
negativa effekterna av översvämningar på 
det berörda området bör det upprättas 
riskhanteringsplaner för översvämningar. 
Orsakerna till och effekterna av 
översvämningar varierar i gemenskapens 
olika länder och regioner. 
Riskhanteringsplanerna för 
översvämningar bör därför ta hänsyn till 
särskilda geografiska, hydrologiska och 
andra relevanta omständigheter i 
avrinningsområdet, delavrinningsområdet 
eller kustområdet och ge skräddarsydda 
lösningar efter behoven och prioriteringarna 
i avrinningsområdet, delavrinningsområdet 
eller kustområdet och samtidigt säkerställa 
samordningen med avrinningsdistriktet.

(11) I syfte att undvika och minska de 
negativa effekterna av översvämningar på 
det berörda området bör det upprättas 
riskhanteringsplaner för översvämningar. 
Orsakerna till och effekterna av 
översvämningar varierar i gemenskapens 
olika länder och regioner. I den mån som 
orsaker och effekter av översvämningar får 
en gränsöverskridande karaktär bör
riskhanteringsplanerna för översvämningar 
därför ta hänsyn till särskilda geografiska, 
hydrologiska och andra relevanta 
omständigheter i avrinningsområdet, 
delavrinningsområdet eller kustområdet och 
ge skräddarsydda lösningar efter behoven 
och prioriteringarna i avrinningsområdet, 
delavrinningsområdet eller kustområdet och 
samtidigt säkerställa samordningen med 
avrinningsdistriktet.

Or. en

Motivering

Skillnader i geografiska och hydrologiska förhållanden mellan länder är relevanta för 
riskhanteringsplanerna för översvämningar endast när översvämningarnas konsekvenser är 
gränsöverskridande.



AM\610916SV.doc 15/111 PE 371.879v01-00
Extern översättning

SV

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 62
Skäl 11

(11) I syfte att undvika och minska de 
negativa effekterna av översvämningar på 
det berörda området bör det upprättas 
riskhanteringsplaner för översvämningar. 
Orsakerna till och effekterna av 
översvämningar varierar i gemenskapens 
olika länder och regioner. 
Riskhanteringsplanerna för översvämningar 
bör därför ta hänsyn till särskilda 
geografiska, hydrologiska och andra 
relevanta omständigheter i 
avrinningsområdet, delavrinningsområdet 
eller kustområdet och ge skräddarsydda 
lösningar efter behoven och prioriteringarna 
i avrinningsområdet, delavrinningsområdet 
eller kustområdet och samtidigt säkerställa 
samordningen med avrinningsdistriktet.

(11) I syfte att undvika och minska de 
negativa effekterna av översvämningar på 
det berörda området bör det upprättas 
riskhanteringsplaner för översvämningar. 
Orsakerna till och effekterna av 
översvämningar varierar i gemenskapens 
olika länder och regioner. 
Riskhanteringsplanerna för översvämningar 
bör därför ta hänsyn till särskilda 
geografiska, geologiska, hydrologiska och 
andra relevanta omständigheter, inbegripet 
befolkningstäthet och den ekonomiska 
verksamheten i det berörda
avrinningsområdet, delavrinningsområdet 
eller kustområdet och ge skräddarsydda 
lösningar efter behoven och prioriteringarna 
i avrinningsområdet, delavrinningsområdet 
eller kustområdet och samtidigt säkerställa 
samordningen med avrinningsdistriktet.

Or. en

Motivering

Översvämningar är naturfenomen. Översvämningar utgör en risk bara för den mänskliga 
verksamhet eller användning som äger rum i flodslätter. Övriga områden, som t.ex. obebodda 
områden, områden med liten befolkning eller områden i vilka det inte äger rum någon 
mänsklig verksamhet, är inte mindre känsliga för översvämningsrisker. De negativa 
effekterna av översvämningar motsvarar befolkningstätheten och den ekonomiska verksamhet 
som äger rum i det berörda området. Dessa indikatorer bör därför tas med i skäl 11 i vilket 
man räknar upp de underliggande omständigheterna för förebyggande av och skydd mot
översvämningar.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 63
Skäl 11

(11) I syfte att undvika och minska de 
negativa effekterna av översvämningar på 
det berörda området bör det upprättas 
riskhanteringsplaner för översvämningar. 

(11) I syfte att undvika och minska de 
negativa effekterna av översvämningar på 
det berörda området bör det upprättas 
riskhanteringsplaner för översvämningar. 
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Orsakerna till och effekterna av 
översvämningar varierar i gemenskapens 
olika länder och regioner. 
Riskhanteringsplanerna för översvämningar 
bör därför ta hänsyn till särskilda 
geografiska, hydrologiska och andra 
relevanta omständigheter i 
avrinningsområdet, delavrinningsområdet 
eller kustområdet och ge skräddarsydda 
lösningar efter behoven och prioriteringarna 
i avrinningsområdet, delavrinningsområdet 
eller kustområdet och samtidigt säkerställa 
samordningen med avrinningsdistriktet.

Orsakerna till och effekterna av 
översvämningar varierar i gemenskapens
olika länder och regioner. 
Riskhanteringsplanerna för översvämningar 
bör därför ta hänsyn till särskilda 
geografiska, hydrologiska och andra 
relevanta omständigheter i 
avrinningsområdet, delavrinningsområdet 
eller kustområdet och ge skräddarsydda 
lösningar efter behoven och prioriteringarna 
i avrinningsområdet, delavrinningsområdet 
eller kustområdet och samtidigt säkerställa 
samordningen med avrinningsdistriktet. I 
riskhanteringsplanerna för 
översvämningar bör man också ta hänsyn 
till industri- och jordbruksanläggningar 
och övriga möjliga föroreningskällor i det 
berörda området i syfte att förhindra denna 
typ av föroreningar.

Or. en

Motivering

Eftersom översvämningar ofta följs av tillfälliga miljöföroreningar på grund av industri-, 
jordbruks- och andra anläggningar i det berörda området, bör man i riskhanteringsplanerna 
ta hänsyn till möjliga föroreningskällor.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 64
Skäl 12a (nytt)

(12a) Gemenskapslagstiftningen om 
översvämningar kan ge störst värde om den 
inriktas på samordningen av hanteringen 
av gränsöverskridande vatten och 
kustområden där riskhanteringen för 
översvämningar i ett land kan påverka ett 
grannland. Avrinningsområden som inte 
uppfyller detta kriterium bör därför inte 
omfattas av detta direktiv. Medlemsstaterna 
bör dock kunna tillämpa bestämmelserna i 
detta direktiv på valfritt avrinningsområde 
om de så önskar.
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Or. en

Motivering

När det gäller samordningen av hanteringen av gränsöverskridande vatten kan 
gemenskapslagstiftningen ge ett mervärde. En utvidgning till helt och hållet inhemska vatten 
är varken förenlig med subsidiaritetsprincipen enligt EG-fördraget eller ett proportionerligt 
gensvar på det problem som direktivet är utformat för att ta itu med, men skulle skapa 
onödiga bördor och felriktade ansträngningar. Om någon medlemsstat finner det 
administrativt sett lämpligt att inbegripa andra medlemsstaters vatten i detta direktivs 
räckvidd (t.ex. där helt och hållet nationella vatten är få till antalet) får de möjlighet att göra 
det enligt detta ändringsförslag. Detta gör därför direktivet lämpligt för de geografiska 
omständigheterna i hela gemenskapen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 65
Skäl 13

(13) För att undvida dubbelarbete bör 
medlemsstaterna kunna använda befintlig 
kartläggning av översvämningsrisker och 
befintliga riskhanteringsplaner för 
översvämningar för att uppfylla kraven i 
detta direktiv.

(13) För att undvika dubbelarbete bör 
medlemsstaterna kunna använda befintliga 
synoptiska väderleksprognoser, befintlig 
kartläggning av översvämningsrisker och 
befintliga riskhanteringsplaner för 
översvämningar för att uppfylla kraven i 
detta direktiv.

Or. pl

Motivering

Förutom riskkartor och riskhanteringsplaner är väderleksprognoser viktiga för att garantera 
att lämpliga åtgärder vidtas i anslutning till översvämningar. Det viktiga är var och hur 
länge regnet faller och hur mycket regn som faller, särskilt under skyfall, som är 
huvudorsaken till översvämningar i Europa.

Synoptisk information om ett plötsligt omslag till varmare väder på senvintern i låglänta 
delar av Europa kan vara en användbar signal för medlemsstaterna i den delen av Europa att 
vidta åtgärder i syfte att minimera effekterna av översvämningar.

Ändringsförslag från Richard Seeber, Vittorio Prodi och Edite Estrela

Ändringsförslag 66
Skäl 13a (nytt)
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(13a) Gemensamma forskningscentret, som 
drivs av Europeiska kommissionen, håller 
på att utveckla ett europeiskt 
varningssystem för översvämningar som 
kan tillhandahålla simuleringar för 
medelstora översvämningar över hela 
Europa med en fördröjning på mellan 3 
och 10 dagar. Uppgifter från 
varningssystemet kan bidra till en ökad 
beredskap vid kommande översvämningar. 
Varningssystemet bör därför utvecklas 
vidare när testperioden är över. Man 
planerar att börja använda 
varningssystemet omkring 2010.

Or. en

Motivering

Europaparlamentet har avsevärt ökat budgeten för utvecklingen av det europeiska 
varningssystemet för översvämningar och EU:s medborgare bör därför kunna dra nytta av 
det så snart som möjligt. 

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 67
Skäl 13a (nytt)

(13a) Gemensamma forskningscentret, som 
drivs av Europeiska kommissionen, håller
på att utveckla ett europeiskt 
varningssystem för översvämningar som 
kan tillhandahålla simuleringar för 
medelstora översvämningar över hela 
Europa med en fördröjning på mellan 3 
och 10 dagar. Uppgifter från 
varningssystemet kan bidra till en ökad 
beredskap vid kommande översvämningar. 
Varningssystemet bör därför utvecklas 
vidare när testperioden är över. Man 
planerar att börja använda 
varningssystemet omkring 2010.

Or. en
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Motivering

Europaparlamentet har avsevärt ökat budgeten för utvecklingen av det europeiska 
varningssystemet för översvämningar och EU:s medborgare bör därför kunna dra nytta av 
det så snart som möjligt.

Ändringsförslag från Jillian Evans för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 68
Skäl 13a (nytt)

(13a) Hanteringen av översvämningar bör 
syfta till att skapa ett gemensamt ansvar 
och solidaritet inom avrinningsområdet. 
För att uppnå detta bör medlemsstaterna 
försöka att öka medvetandegraden och 
samarbetet bland alla berörda, även inom 
områden som inte är, eller är mindre, 
översvämningsbenägna men som kan bidra 
med sin markanvändning och sin praxis 
när det gäller översvämningar nedströms 
eller uppströms.

Or. en

Ändringsförslag från Richard Seeber, Vittorio Prodi och Edite Estrela

Ändringsförslag 69
Skäl 13b (nytt)

(13b) När det gäller kortsiktig 
prognostisering bör medlemsstaterna 
grunda sina planer på de bästa metoder 
som finns tillgängliga och modern teknik 
som t.ex. LAM-modellering (2–4 timmars 
prognostisering).

Or. en

Motivering

I syfte att skydda EU:s medborgare mot översvämningsrisker bör medlemsstaterna använda 
avancerad modelleringsteknik. 
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Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 70
Skäl 13b (nytt)

(13b) När det gäller kortsiktig 
prognostisering bör medlemsstaterna 
grunda sina planer på de bästa metoder 
som finns tillgängliga och modern teknik 
som t.ex. LAM-modellering (2–4 timmars 
prognostisering).

Or. en

Motivering

I syfte att skydda EU:s medborgare mot översvämningsrisker bör medlemsstaterna använda 
avancerad modelleringsteknik.

Ändringsförslag från Albert Jan Maat

Ändringsförslag 71
Skäl 14

(14) Framtagningen av förvaltningsplaner 
för avrinningsdistrikt enligt direktiv 
2000/60/EG och av riskhanteringsplaner 
för översvämningar enligt detta direktiv är 
moment som ingår i den integrerade 
förvaltningen av avrinningsområden. De 
två processerna bör därför använda de 
möjligheter till synergieffekter som därmed 
finns. Genomförandet av detta direktiv bör 
vara nära samordnat med direktiv 
2000/60/EG så att det blir så effektivt som 
möjligt och resurserna används på ett 
förnuftigt sätt.

utgår

Or. en

Motivering

Direktiv 2000/60/EG är inriktat på hanteringen av vattenkvaliteten och är därför inte alltid 
direkt kopplat till de mer kvantitetsrelaterade vattenhanteringsfrågor som tas upp i detta 
direktiv. Översvämningar kan t.ex. också orsakas av yttre faktorer som inte har någon 
koppling till direktiv 2000/60/EG. Det är därför inte lämpligt att hänvisa till 
direktiv 2000/60/EG.
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Ändringsförslag från Jillian Evans för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 72
Skäl 14

(14) Framtagningen av förvaltningsplaner 
för avrinningsdistrikt enligt direktiv 
2000/60/EG och av riskhanteringsplaner för 
översvämningar enligt detta direktiv är 
moment som ingår i den integrerade 
förvaltningen av avrinningsområden. De två 
processerna bör därför använda de 
möjligheter till synergieffekter som därmed 
finns. Genomförandet av detta direktiv bör 
vara nära samordnat med direktiv 
2000/60/EG så att det blir så effektivt som 
möjligt och resurserna används på ett 
förnuftigt sätt.

(14) Framtagningen av förvaltningsplaner 
för avrinningsdistrikt enligt direktiv 
2000/60/EG och av riskhanteringsplaner för 
översvämningar enligt detta direktiv är båda 
delar som ingår i den integrerade 
förvaltningen av avrinningsområden. De två 
processerna bör därför integreras 
fullständigt. Genomförandet av detta 
direktiv bör omedelbart integreras och 
synkroniseras med genomförandet av 
direktiv 2000/60/EG och vara förenligt med 
målen i detta direktiv så att det blir så 
effektivt som möjligt och resurserna används 
på ett förnuftigt sätt.

Or. en

Ändringsförslag från Albert Jan Maat

Ändringsförslag 73
Skäl 15

(15) Om vattenförekomster används för 
flera olika ändamål och former av 
mänsklig verksamhet (till exempel 
hantering av översvämningsrisker, ekologi, 
inlandssjöfart eller vattenkraft) och om 
dessa användningsområden påverkar 
vattenförekomsterna innehåller direktiv 
2000/60/EG klara och tydliga regler för hur 
sådana användningsområden och effekter 
skall hanteras och även eventuella 
undantag från målen att uppnå ”god 
status” eller ”ingen försämring” i artikel 
4.7.

utgår

Or. en



PE 371.879v01-00 22/111 AM\610916SV.doc
Extern översättning

SV

Motivering

Direktiv 2000/60/EG är inriktat på hanteringen av vattenkvaliteten och är därför inte alltid 
direkt kopplat till de mer kvantitetsrelaterade vattenhanteringsfrågor som tas upp i detta 
direktiv. Översvämningar kan t.ex. också orsakas av yttre faktorer som inte har någon 
koppling till direktiv 2000/60/EG. Det är därför inte lämpligt att hänvisa till 
direktiv 2000/60/EG.

Ändringsförslag från Jillian Evans för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 74
Skäl 15

(15) Om vattenförekomster används för flera 
olika ändamål och former av mänsklig 
verksamhet (till exempel hantering av 
översvämningsrisker, ekologi, inlandssjöfart 
eller vattenkraft) och om dessa 
användningsområden påverkar 
vattenförekomsterna innehåller direktiv 
2000/60/EG klara och tydliga regler för hur 
sådana användningsområden och effekter 
skall hanteras och även eventuella undantag 
från målen att uppnå ”god status” eller 
”ingen försämring” i artikel 4.7.

(15) Om vattenförekomster används för flera 
olika ändamål och former av mänsklig 
verksamhet (till exempel hantering av 
översvämningsrisker och ekologi) och om 
dessa användningsområden påverkar 
vattenförekomsterna innehåller artikel 4.7 i 
direktiv 2000/60/EG klara och tydliga regler 
för hur sådana användningsområden och 
effekter skall hanteras och även eventuella 
undantag från målen att uppnå ”god status” 
eller ”ingen försämring”.

Or. en

Ändringsförslag från Richard Seeber, Vittorio Prodi och Edite Estrela

Ändringsförslag 75
Skäl 15

(15) Om vattenförekomster används för 
flera olika ändamål och former av mänsklig 
verksamhet (till exempel hantering av 
översvämningsrisker, ekologi, inlandssjöfart 
eller vattenkraft) och om dessa 
användningsområden påverkar 
vattenförekomsterna innehåller direktiv 
2000/60/EG klara och tydliga regler för hur 
sådana användningsområden och effekter 
skall hanteras och även eventuella 
undantag från målen att uppnå ”god 
status” eller ”ingen försämring” i artikel 

(15) Om vattenförekomster används för 
konkurrerande former av mänsklig 
verksamhet (till exempel hantering av 
översvämningsrisker, ekologi, inlandssjöfart 
eller vattenkraft) som påverkar 
vattenförekomsterna innehåller direktiv 
2000/60/EG klara och tydliga regler för hur 
sådana användningsområden och effekter 
skall hanteras. Om rättigheter strider mot 
varandra måste alltid skyddet av 
människors liv och folkhälsan prioriteras 



AM\610916SV.doc 23/111 PE 371.879v01-00
Extern översättning

SV

4.7. framför miljöskyddet.

Or. en

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 76
Skäl 15

(15) Om vattenförekomster används för 
flera olika ändamål och former av mänsklig 
verksamhet (till exempel hantering av 
översvämningsrisker, ekologi, inlandssjöfart 
eller vattenkraft) och om dessa 
användningsområden påverkar 
vattenförekomsterna innehåller direktiv 
2000/60/EG klara och tydliga regler för hur 
sådana användningsområden och effekter 
skall hanteras och även eventuella 
undantag från målen att uppnå ”god 
status” eller ”ingen försämring” i artikel 
4.7.

(15) Om vattenförekomster används för 
konkurrerande former av mänsklig 
verksamhet (till exempel hantering av 
översvämningsrisker, ekologi, inlandssjöfart 
eller vattenkraft) som påverkar 
vattenförekomsterna innehåller direktiv 
2000/60/EG klara och tydliga regler för hur 
sådana användningsområden och effekter
skall hanteras. Om rättigheter strider mot 
varandra måste alltid skyddet av 
människors liv och folkhälsan prioriteras 
framför miljöskyddet.

Or. en

Ändringsförslag från Albert Jan Maat

Ändringsförslag 77
Skäl 18

(18) Eftersom målen för den föreslagna 
åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna och de därför, på 
grund av åtgärdens omfattning och effekter, 
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål.

(18) Eftersom målen för den föreslagna 
åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna och de därför, på 
grund av åtgärdens omfattning och effekter, 
bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan 
gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. 
I enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 
mål och bör överensstämma med de 
principer som beskrivs i skäl 11.

Or. en
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Motivering

Enligt proportionalitetsprincipen skall åtgärder vidtas på gemenskapsnivå i den mån 
översvämningar får gränsöverskridande konsekvenser. Hänvisningen till skäl 11 är i det 
sammanhanget relevant.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 78
Artikel 1

I det här direktivet fastställs 
rambestämmelser avsedda att minska 
riskerna för människors hälsa, miljön och 
den ekonomiska aktiviteten i samband med 
översvämningar i gemenskapen.

I det här direktivet fastställs 
rambestämmelser avsedda att minska 
riskerna för människors hälsa, miljön och 
den ekonomiska aktiviteten i samband med 
översvämningar i gemenskapen. De skall 
också fungera som stöd för uppnåendet av 
de miljömål som anges i befintlig 
gemenskapslagstiftning.

Or. en

Motivering

Översvämningar är i sig inte något hot mot miljön. Miljöskador på grund av översvämningar 
uppstår framför allt då människors egendom skadas och farliga kemikalier frigörs.
Människors verksamhet i områden som ofta drabbas av översvämningar ökar i stället risken 
för översvämningar och hanteringen av dessa kräver därför nya fysiska förändringar av 
vattensystemen. I nationella rapporter enligt artikel 5 i vattendirektivet gör myndigheterna 
bedömningen att fysiska förändringar av floder och sjöar leder till en markant försämring av 
vattenmiljön. I samma rapporter konstaterar man att dessa fysiska förändringar är ett av de 
främsta skälen till varför 50 procent av Europas floder och sjöar sannolikt inte klarar de 
rättsligt bindande målen i vattendirektivet att senast 2015 uppnå ”god ekologisk status”.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 79
Artikel 1

I det här direktivet fastställs 
rambestämmelser avsedda att minska 
riskerna för människors hälsa, miljön och 
den ekonomiska aktiviteten i samband med 
översvämningar i gemenskapen.

I det här direktivet fastställs 
rambestämmelser avsedda att minska 
riskerna för människors hälsa, miljön och 
den ekonomiska aktiviteten i samband med 
översvämningar i gemenskapen. Direktivet 
kommer att bidra till att de miljömål som 
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fastställs i den gällande lagstiftningen nås.

Or. pt

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten och Jules Maaten

Ändringsförslag 80
Artikel 1

I det här direktivet fastställs 
rambestämmelser avsedda att minska 
riskerna för människors hälsa, miljön och 
den ekonomiska aktiviteten i samband med 
översvämningar i gemenskapen.

Syftet med det här direktivet är att ange 
rambestämmelser för transnationellt 
samarbete i bedömningen och hanteringen 
av risker för människors hälsa, miljön och 
den ekonomiska aktiviteten i samband med 
översvämningar i gemenskapen.

Or. en

Motivering

”Hantering” är rätt term i fråga om politiken för översvämningsrisker. Begreppet lämnar 
utrymme för möjligheten att riskerna kan öka i vissa områden till förmån för andra områden 
där åtgärder sätts in vid översvämningar.

Direktivet bör utgöra en ram för transnationellt samarbete. Översvämningsrisker hanteras 
mest effektivt inom internationella avrinningsområden och av nationella och regionala 
myndigheter. Mervärdet på EU-nivå ligger i de transnationella aspekterna av internationella 
avrinningsområden, och EU bör därför endast reglera dessa typer av frågor.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 81
Artikel 1

I det här direktivet fastställs 
rambestämmelser avsedda att minska 
riskerna för människors hälsa, miljön och 
den ekonomiska aktiviteten i samband med 
översvämningar i gemenskapen.

I det här direktivet fastställs 
rambestämmelser avsedda att minska 
riskerna för människors hälsa, miljön och 
den ekonomiska aktiviteten i samband med 
översvämningar i gemenskapen. 
Rambestämmelserna avser även det 
internationella samarbete som behövs för 
att hantera dessa risker.

Or. nl
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi och Péter Olajos

Ändringsförslag 82
Artikel 1

I det här direktivet fastställs 
rambestämmelser avsedda att minska 
riskerna för människors hälsa, miljön och 
den ekonomiska aktiviteten i samband med 
översvämningar i gemenskapen.

Syftet med det här direktivet är att fastställa 
rambestämmelser för bedömningen och 
hanteringen av översvämningsrisker i syfte 
att minska de negativa konsekvenserna för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten i gemenskapen.

Or. en

Motivering

Direktivets syfte är inte bara att minska risken för översvämningar, utan också att hantera 
sådana risker.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 83
Artikel 2, stycke -1 (nytt)

Detta direktiv är tillämpligt för alla 
gränsöverskridande (gemensamma) 
avrinnings- och kustområden där de 
åtgärder för hanteringen av 
översvämningsrisker som vidtas av en 
medlemsstat kan påverka ett grannland så 
att det krävs samordning av samarbetet vid 
hanteringen av översvämningsrisker.

Or. en

Motivering

Samordning av hanteringen av gränsöverskridande vatten är ett område där 
gemenskapslagstiftningen kan ge mervärde. Att utvidga detta till helt inhemska vatten är inte 
förenligt med fördragets subsidiaritetsprincip och är inte någon proportionerlig lösning av 
det problem direktivet är tänkt att avhjälpa. Det skulle också skapa onödig belastning och 
utspridning av insatserna. Om en medlemsstat anser det administrativt praktiskt att kunna 
inlemma andra vatten i direktivets räckvidd (till exempel i de fall där det inte finns något 
större antal helt inhemska vatten) kan den göra det genom detta ändringsförslag. Direktivet 
är därför lämpligt för geografiska förhållanden inom hela gemenskapen.
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Ändringsförslag från Albert Jan Maat

Ändringsförslag 84
Artikel 2, stycke 1

I detta direktiv gäller, utöver definitionerna 
av flod, avrinningsområde, 
delavrinningsområde och 
avrinningsdistrikt i artikel 2 i direktiv 
2000/60/EG, följande definitioner:

I detta direktiv gäller följande definitioner:

Or. en

Motivering

Direktiv 2000/60/EG är direkt inriktat på förvaltning av vattenkvaliteten och är därför inte 
alltid aktuellt i fråga om de mer kvantitativt relaterade vattenfrågor som tas upp i det här 
direktivet. Översvämningar kan till exempel även orsakas av externa faktorer utan samband 
med direktiv 2000/60/EG. Hänvisningarna till definitionerna i direktiv 2000/60/EG är därför 
olämpliga.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 85
Artikel 2, punkt 1

1. översvämning: när mark, som normalt inte 
står under vatten, tillfälligt täcks med vatten.

1. översvämning: när mark, som normalt inte 
står under vatten eller inte är avsedd för 
vattenflöden, tillfälligt svämmas över på 
grund av inlandsytvatten.

Or. de

Motivering

Termen ”översvämning” bör definieras som när mark täcks med vatten som härrör från 
inlandsytvatten. Direktivets syfte får inte vara att även reglera effekterna av störtfloder och 
översvämningar som beror på dränering från bostadsområden. Inte heller skall vattenflöden 
över områden som är avsedda för detta, t.ex. poldrar, omfattas av begreppet översvämning.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 86
Artikel 2, punkt 1
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1. översvämning: när mark, som normalt 
inte står under vatten, tillfälligt täcks med 
vatten.

1. översvämning: när mark på grund av 
inlandsytvatten tillfälligt täcks med vatten.

Or. de

Motivering

Termen ”översvämning” bör definieras som när mark täcks med vatten som härrör från 
inlandsytvatten. Direktivets syfte får inte vara att även reglera effekterna av störtfloder och 
översvämningar som beror på dränering från bostadsområden. 

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten och Jules Maaten

Ändringsförslag 87
Artikel 2, punkt 1

1. översvämning: när mark, som normalt inte 
står under vatten, tillfälligt täcks med vatten.

1. översvämning: en händelse när mark, 
som normalt inte står under vatten och som 
inte är avsedd att vara täckt av vatten vid 
översvämningar, tillfälligt täcks med vatten.

Or. en

Motivering

En del av riskhanteringsåtgärderna kan vara att avsätta vissa områden för att ta upp 
översvämningar vid nödsituationer och därmed skydda andra områden.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 88
Artikel 2, punkt 1

1. översvämning: när mark, som normalt inte 
står under vatten, tillfälligt täcks med vatten.

1. översvämning: när mark som normalt inte 
står under vatten och som inte är avsedd att 
användas som källområdesmagasin vid 
översvämning tillfälligt svämmas över på 
grund av ytvatten.

Or. de

Motivering

De fall då mark täcks av stigande grundvatten och stigande vatten i kanalsystem bör inte 
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omfattas. Detsamma gäller för områden som är avsedda att användas som 
källområdesmagasin vid översvämning.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 89
Artikel 2, punkt 1

1. översvämning: när mark, som normalt inte 
står under vatten, tillfälligt täcks med vatten.

1. översvämning: när mark, som normalt inte 
står under vatten, tillfälligt täcks med vatten 
till följd av en nivåhöjning i eller 
riktningsändring för floder, bergsbäckar 
eller osammanhängande flöden eller havets 
inträngning i kustområden.

Or. es

Motivering

Definitionen av översvämning måste ändras så att den omfattar alla de fall då 
översvämningar kan inträffa i vissa Medelhavsregioner. Huvudorsaken till översvämningar 
är kortvariga, häftiga skyfall, vars effekter förvärras av branta sluttningar.

Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 90
Artikel 2, punkt 2

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. fr

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten och Jules Maaten

Ändringsförslag 91
Artikel 2, punkt 2

2. översvämningsrisk: sannolikheten för 
allvarligare översvämning sammantaget med 
de uppskattade skadorna på människors 
hälsa, miljön och den ekonomiska 
aktiviteten till följd av en sådan 
översvämning.

2. översvämningsrisk: sannolikheten för 
allvarligare översvämning sammantaget med 
de eventuella skadorna på människors hälsa, 
miljön och den ekonomiska aktiviteten till 
följd av en sådan översvämning.



PE 371.879v01-00 30/111 AM\610916SV.doc
Extern översättning

SV

Or. en

Ändringsförslag från Gyula Hegyi och Péter Olajos

Ändringsförslag 92
Artikel 2, punkt 2

2. översvämningsrisk: sannolikheten för 
allvarligare översvämning sammantaget 
med de uppskattade skadorna på 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten till följd av en sådan 
översvämning.

2. översvämningsrisk: kombinationen av 
sannolikheten för översvämning och 
eventuella negativa konsekvenser för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten till följd av en sådan 
översvämning.

Or. en

Motivering

Den nya definitionen följer vetenskaplig terminologi.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 93
Artikel 2, punkt 2

2. översvämningsrisk: sannolikheten för 
allvarligare översvämning sammantaget med 
de uppskattade skadorna på människors 
hälsa, miljön och den ekonomiska 
aktiviteten till följd av en sådan 
översvämning.

2. översvämningsrisk: sannolikheten för 
allvarligare översvämning sammantaget med 
de uppskattade skadorna på människors 
hälsa och liv, miljön och den ekonomiska 
aktiviteten till följd av en sådan 
översvämning.

Or. pl

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 94
Artikel 2, punkt 2a (ny)

2a. Cykler av översvämning och torka: 
termen ”översvämning” skall definieras så 
att hänsyn tas till existensen av ”cykler av 
översvämning och torka”, som betecknar 
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de fall, specifika för Medelhavsländerna, 
då situationer som uppkommer till följd av 
ett överskott på vatten (översvämning) 
omväxlar med säsongsmässig, årligen 
återkommande eller långvarig vattenbrist 
(torka). ”Torka” betyder således ett 
tillstånd av brist eller ingen tillgång på 
vatten. Torka skall i regel beskrivas och 
kvantifieras uttryckt i följande två 
variabler: genomsnittlig reservoar- eller 
akvifervattennivå och vattenkvalitet.

Or. es

Motivering

I ramdirektivet om vatten från 2000 gick man inte så långt som till att definiera torka. Torkan, 
som ständigt blir värre, särskilt i Medelhavsländerna, måste dock beaktas i lagstiftningen om 
förebyggande och hantering av översvämningar och måste följaktligen tas med i artikeln med 
definitioner, eftersom det kommer att finnas hänvisningar till ”cykler av översvämning och 
torka” i hela texten.

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 95
Artikel 2, punkt 2b (ny)

2b. Orsak: en process eller faktor som ger 
upphov till översvämning (regn, tidvatten, 
jordbävning, dammbrott osv.). 
Översvämningen kan ha en eller flera 
orsaker, som är antingen naturliga eller 
hänförliga till människors verksamhet.

Or. es

Motivering

Vid bedömning och hantering av översvämningar är det nödvändigt att avgränsa och 
analysera de utlösande orsakerna och att täcka in alla deras konsekvenser.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 96
Artikel 2, stycke 1a (nytt)
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Definitionerna i punkterna 1 och 2 skall 
gälla bergforsar, avbrutna strömdrag i 
Medelhavsområdet, floder samt 
havsöversvämningar i kustområden.

Or. en

Motivering

Upphovet till det aktuella förslaget till direktiv är de översvämningar som inträffat i några av 
Europas längsta floder och direktivet verkar ha tagits fram för att lösa denna typ av problem. 
I stora delar av Medelhavsområdet i Europa och i bergstrakter har dock allvarliga händelser 
orsakats av snabba översvämningar.

Denna typ av översvämningar ger inte några stora ekonomiska förluster, men har stått för de 
flesta mänskliga förlusterna. Detta till följd av att de är svåra att förutse, rör sig snabbt och 
har mycket hög kraft på grund av att de bär med sig stora föremål.

Ändringsförslag från Albert Jan Maat

Ändringsförslag 97
Artikel 3

För detta direktivs ändamål skall 
medlemsstaterna tillämpa artikel 3.1–3 och 
3.6 i direktiv 2000/60/EC.

utgår

Or. en

Motivering

Direktiv 2000/60/EG är direkt inriktat på förvaltning av vattenkvaliteten och är därför inte 
alltid aktuellt i fråga om de mer kvantitativt relaterade vattenfrågor som tas upp i det här 
direktivet. Översvämningar kan till exempel även orsakas av externa faktorer utan samband 
med direktiv 2000/60/EG. Hänvisningarna till bestämmelserna i direktiv 2000/60/EG är 
därför olämpliga.

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey och 
Jules Maaten

Ändringsförslag 98
Artikel 3

För detta direktivs ändamål skall 
medlemsstaterna tillämpa artikel 3.1–3 och 

För detta direktivs ändamål skall 
medlemsstaterna tillämpa artikel 3.1–3 och 
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3.6 i direktiv 2000/60/EC 3.5–6 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Om ett avrinningsområde sträcker sig utanför gemenskapens territorium skall de berörda 
medlemsstaterna sträva efter lämplig samordning med de aktuella icke-medlemsstaterna för 
att kunna uppnå målet för detta direktiv i hela avrinningsområdet.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 99
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a
I ett långsiktigt förebyggande arbete bör 
territoriet vårdas systematiskt för att 
motverka hotet från försämrade 
klimatbetingelser. Systematiska åtgärder 
för att öka säkerheten i 
avrinningsområdena genom längre 
retentionstider, geologisk säkerhet genom 
stabilisering av sluttningar och 
brandsäkerhet genom insamling och 
återvinning av skogsbiomassa, bör vidtas av 
medlemsstater och relevanta lokala 
institutioner. Gemenskapens initiativ bör 
stödja och samordna det förebyggande 
arbetet och de förberedelser som antas av 
medlemsstaterna samt regionala och lokala 
institutioner.
Den kortsiktiga beredskapen är också 
beroende av ett system för tidig varning 
som bygger på en bedömning av 
nederbördsmängder och typen av 
nederbörd som görs med hjälp av 
radarmeteorologisk utsändning i realtid 
som kan användas för alla 
avrinningsområden och ge kvantitativ 
information om mängd, typ och plats för 
förväntad nederbörd. Uppgifterna kan 
användas som underlag för en modell av 
avrinningsområdena med flödesdynamik 
och utgöra en kortsiktig varning för att 
dämpa konsekvenserna, för civilskydd och 
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för åtgärder för att skydda egendom.

Or. en

Motivering

En distinktion måste göras mellan kortsiktig och långsiktig beredskap och förebyggande 
åtgärder. Man bör även betona att det finns högteknologiska lösningar som kan bidra till att 
förebygga hemska katastrofer.

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten och Jules Maaten

Ändringsförslag 100
Artikel 4, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall, för varje 
avrinningsdistrikt eller del av internationellt 
avrinningsdistrikt på sitt territorium, göra en 
preliminärbedömning av 
översvämningsrisken i enlighet med punkt 2.

1. Medlemsstaterna skall, för varje 
internationellt avrinningsdistrikt på sitt 
territorium eller relevanta delar av detta, 
göra en preliminärbedömning av 
översvämningsrisken i enlighet med punkt 2.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 1 från samma ledamöter.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle och Lutz Goepel

Ändringsförslag 101
Artikel 4, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall, för varje 
avrinningsdistrikt eller del av internationellt 
avrinningsdistrikt på sitt territorium, göra en 
preliminärbedömning av 
översvämningsrisken i enlighet med punkt 2.

1. Medlemsstaterna skall, för varje 
avrinningsdistrikt som i sin helhet inte 
ligger inom deras territorium eller del av 
internationellt avrinningsdistrikt på deras
territorium, göra en preliminärbedömning av 
översvämningsrisken i enlighet med punkt 2.

Or. de

Motivering

För avrinningsdistrikt som i sin helhet ligger inom en medlemsstats territorium skall 
medlemsstaterna, med hänsyn till subsidiaritetsprincipen, själva göra en 
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preliminärbedömning av översvämningsrisken.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 102
Artikel 4, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall, för varje 
avrinningsdistrikt eller del av internationellt 
avrinningsdistrikt på sitt territorium, göra en 
preliminärbedömning av 
översvämningsrisken i enlighet med 
punkt 2.

1. Medlemsstaterna skall, för varje 
avrinningsdistrikt eller del av internationellt 
avrinningsdistrikt på sitt territorium, göra en 
preliminärbedömning i enlighet med 
punkt 2. Om motsvarande bedömningar 
redan har gjorts för ett avrinningsområde 
och risken bedöms vara allvarlig eller där 
detta utesluts, kan man avstå från en 
preliminärbedömning av 
översvämningsrisken.

Or. de

Motivering

En preliminärbedömning bör inte göras i de fall då medlemsstaterna redan före direktivets 
ikraftträdande fattat långtgående beslut om kartläggningen av områden som hotas av 
översvämning eller om utarbetandet av planer för hantering av översvämningsrisker och då 
dessa beslut har föregåtts av motsvarande riskbedömningar. Det är heller inte nödvändigt att 
bedöma alla aspekter som nämns i punkt 2 om den information som finns hos den ansvariga 
myndigheten är tillräckliga för att avgöra att en allvarlig översvämningsrisk föreligger i ett 
område. 

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle och Lutz Goepel

Ändringsförslag 103
Artikel 4, punkt 1, stycke 1a (nytt)

Befintliga bedömningar gäller som 
preliminärbedömningar och uppfyller 
rapporteringsskyldigheten enligt artikel 17.

Or. de

Motivering

För att undvika extraarbete i samband med en bedömning enligt detta direktiv bör befintliga 
bedömningar åberopas.
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Ändringsförslag från Vasco Graça MouraÄndringsförslag 104
Artikel 4, punkt 1, stycke 1a (nytt)

En medlemsstat som tidigare har 
genomfört undersökningar som behandlar 
samma område som 
preliminärbedömningen av 
översvämningsrisken skall underrätta 
kommissionen om detta och behöver 
följaktligen inte inkomma med en ny 
undersökning.

Or. pt

Motivering

Några medlemsstater har redan genomfört undersökningar som behandlar samma område 
som ”preliminärbedömningarna av översvämningsrisken”. Att undanta dem från kravet på 
att göra om undersökningarna eller lämna in dem i ett nytt utförande skulle bidra till att 
sänka kostnaderna och förenkla förfarandena.

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey och 
Jules Maaten

Ändringsförslag 105
Artikel 4, punkt 2

2. Preliminärbedömningen skall minst 
inbegripa följande:

2. Preliminärbedömningen skall göras för 
att fastställa potentiella risker på grundval 
av tillgängliga uppgifter eller uppgifter som 
lätt kan härledas från dessa. Bedömningen 
skall minst inbegripa följande:

a) En karta över avrinningsdistriktet med 
gränserna för avrinningsområden, 
delavrinningsområden och, vid behov, 
intilliggande kustområden, med topografi 
och markanvändning.

a) En karta över avrinningsdistriktet med 
gränserna för avrinningsområden, 
delavrinningsområden och, vid behov, 
intilliggande kustområden, med topografi 
och markanvändning.

b) En redogörelse för tidigare inträffade 
översvämningar.

b) En redogörelse för tidigare inträffade 
översvämningar och för de översvämningar 
som fortfarande utgör en risk.

c) En redogörelse för 
översvämningsprocesser och hur de 
påverkas av förändringar, inbegripet 

c) En redogörelse för 
översvämningsprocesser på senare tid och 
för sannolika översvämningstendenser i 
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översvämningsplaner som naturliga 
buffertzoner och existerande och 
kommande omdirigeringar av 
översvämningsvatten.

området i sig eller i områden uppströms 
respektive nedströms med hänsyn, i 
förekommande fall, till

d) En redogörelse för eventuella 
utvecklingsplaner som innebär förändrad 
markanvändning eller annan 
befolkningsfördelning och annan 
distribution av den ekonomiska aktiviteten 
som leder till ökad översvämningsrisk i 
själva området eller i regionerna uppströms 
eller nedströms.

i) vilken roll översvämmade slättområden 
fyller som naturliga 
retentionsområden/buffertar och för 
omdirigeringen av vatten vid 
översvämningar,

e) En bedömning av sannolikheten för 
framtida översvämningar baserad på 
hydrologiska uppgifter, typ av 
översvämning och beräkningar av 
effekterna av hur klimatförändrings- och 
markanvändningstrender.

ii) markanvändningsplaner och 
markanvändningstrender,

f) En prognos över konsekvenserna av 
framtida översvämningar för människors 
hälsa, miljön och den ekonomiska 
aktiviteten med beaktande av utvecklingen 
på lång sikt, även klimatförändringen.

iii) potentiella konsekvenser för människors 
hälsa, miljön och den ekonomiska 
aktiviteten med beaktande av, där så är 
genomförbart, utvecklingen på lång sikt, 
även klimatförändringen.

Or. en

Motivering

Den text som kommissionen lagt fram för punkt 2 innehåller alltför många detaljkrav. 
Ändringsförslaget syftar till att minska kraven till en nivå som är uppnåbar för 
medlemsstaterna samtidigt som man värnar om att tillräckligt många uppgifter tas fram.

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 106
Artikel 4, punkt 2, inledningen

2. Preliminärbedömningen skall minst 
inbegripa följande:

2. Preliminärbedömningen skall omfatta alla 
avrinningsområden, med prioritering av 
dem som är utsatta för stört risk, och minst 
inbegripa följande:

Or. es
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Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra den möjliga sammanblandningen mellan de 
åtgärder som bör prioriteras och resultaten av en delbedömning, eftersom 
försiktighetsprincipen skulle kunna undergrävas om man inte anlägger ett övergripande 
synsätt.

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 107
Artikel 4, punkt 2, led a

a) En karta över avrinningsdistriktet med 
gränserna för avrinningsområden, 
delavrinningsområden och, vid behov, 
intilliggande kustområden, med topografi 
och markanvändning.

a) En karta över avrinningsdistriktet med 
gränserna och särdragen för 
avrinningsområden, delavrinningsområden 
och, vid behov, intilliggande kustområden. 
Kartan skall visa topografi,
markanvändning och 
markanvändningstrender, vädermönster 
och förväntade effekter av 
klimatförändringen, befintliga 
vattenförsörjningsanläggningar och deras 
syfte, flod- och, i tillämpliga fall, 
kustarbeten samt planerad stads- och 
industribebyggelse.
Av kartan skall det även framgå vilken roll 
våtmarker och översvämningsplaner (om 
sådana finns) skulle kunna spela för att 
mildra effekterna av översvämningar.

Or. es

Motivering

Genom ändringsförslaget infogas fler detaljer som anses vara nödvändiga att ta med i 
grundläggande kartläggning av översvämningsrisken.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 108
Artikel 4, punkt 2, led a

a) En karta över avrinningsdistriktet med 
gränserna för avrinningsområden, 
delavrinningsområden och, vid behov, 

a) En karta över avrinningsdistriktet med 
gränserna för avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kustområden, 
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intilliggande kustområden, med topografi 
och markanvändning.

med topografi och markanvändning.

Or. en

Motivering

Människors verksamhet har en tendens att koncentreras till kustområden. Med tanke på att 
kustområden är särskilt utsatta för klimatförändringarnas troliga effekter bör alla 
kustområden utan undantag omfattas av den preliminära bedömningen av 
översvämningsrisker.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 109
Artikel 4, punkt 2, led a

a) En karta över avrinningsdistriktet med 
gränserna för avrinningsområden, 
delavrinningsområden och, vid behov, 
intilliggande kustområden, med topografi 
och markanvändning.

a) En karta över avrinningsdistriktet med 
gränserna för avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kustområden, 
med topografi och markanvändning.

Or. pt

Motivering

Med tanke på klimatförändringen och sannolikheten för att havsnivån kommer att stiga, är 
det viktigt att direktivet omfattar översvämningsrisker i kustområden.

Ändringsförslag från Jillian Evans för Verts/ALE-gruppen

Ändringsförslag 110
Artikel 4, punkt 2, led a

a) En karta över avrinningsdistriktet med 
gränserna för avrinningsområden, 
delavrinningsområden och, vid behov, 
intilliggande kustområden, med topografi 
och markanvändning.

a) En karta över avrinningsdistriktet med 
gränserna för avrinningsområden, 
delavrinningsområden och intilliggande 
kustområden, med topografi och 
markanvändning.

Or. en
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Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 111
Artikel 4, punkt 2, led a

a) En karta över avrinningsdistriktet med 
gränserna för avrinningsområden, 
delavrinningsområden och, vid behov, 
intilliggande kustområden, med topografi 
och markanvändning.

a) En karta över avrinningsdistriktet med 
gränserna för avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kustområden, 
med topografi och markanvändning.

Or. en

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 112
Artikel 4, punkt 2, led b

b) En redogörelse för tidigare inträffade 
översvämningar.

b) En redogörelse för tidigare inträffade 
betydande översvämningar som har haft en 
markant negativ inverkan på människors 
liv, ekonomiska verksamhet och miljön 
samt sannolikheten för liknande relevanta 
framtida händelser samt 
omdirigeringsvägar för sådana 
översvämningar och en bedömning av den 
negativa inverkan de haft.

Or. en

Motivering

För att utvärdera potentiella riskområden krävs det viktiga översvämningsuppgifter, även om 
översvämningen inte gett upphov till skador; i framtiden kan den göra det.

Ändringsförslag från Vasco Graça Moura

Ändringsförslag 113
Artikel 4, punkt 2, led b

b) En redogörelse för tidigare inträffade 
översvämningar.

b) En redogörelse för översvämningar som 
har inträffat under de senaste 30 åren och, 
i tillämpliga fall, risken för nya 
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översvämningar.

Or. pt

Motivering

Ändringsförslaget förenklar förfarandena. Det är meningslöst att redogöra för tidigare 
översvämningar om det inte finns en risk för att samma sak händer igen.

Ändringsförslag från Richard Seeber, Vittorio Prodi och Edite Estrela

Ändringsförslag 114
Artikel 4, punkt 2, led c

c) En redogörelse för 
översvämningsprocesser och hur de 
påverkas av förändringar, inbegripet 
översvämningsplaner som naturliga 
buffertzoner och existerande och 
kommande omdirigeringar av 
översvämningsvatten.

c) En redogörelse för 
översvämningsprocesser, inbegripet hur de 
påverkas av förändringar, framför allt 
sättningar i marken, och den funktion som 
översvämningsplaner fyller som naturliga 
buffertzoner samt en beskrivning av 
befintliga och framtida omdirigeringar av 
översvämningsvatten. 

Or. en

Motivering

Sättningar i marken måste beaktas eftersom de ökar risken vid översvämningar.

Ändringsförslag från Liam Aylward

Ändringsförslag 115
Artikel 4, punkt 2, led c

c) En redogörelse för 
översvämningsprocesser och hur de 
påverkas av förändringar, inbegripet
översvämningsplaner som naturliga 
buffertzoner och existerande och 
kommande omdirigeringar av 
översvämningsvatten.

c) En redogörelse för 
översvämningsprocesser, inbegripet hur de 
påverkas av förändringar, framför allt 
sättningar i marken, och den funktion som 
översvämningsplaner fyller som naturliga 
buffertzoner samt en beskrivning av 
befintliga och framtida omdirigeringar av 
översvämningsvatten.

Or. en
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Motivering

Sättningar i marken måste beaktas eftersom de ökar risken vid översvämningar.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 116
Artikel 4, punkt 2, led e

e) En bedömning av sannolikheten för 
framtida översvämningar baserad på 
hydrologiska uppgifter, typ av översvämning 
och beräkningar av effekterna av hur 
klimatförändrings- och
markanvändningstrender.

e) En bedömning av sannolikheten för 
framtida översvämningar baserad på 
hydrologiska uppgifter, typ av översvämning 
och beräkningar av effekterna av 
klimatförändringstrender.

Or. de

Motivering

Flera undersökningar visar att den kommande förändringen av markanvändningen endast 
kommer att påverka uppkomsten av extrema översvämningar i mycket liten utsträckning. 

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 117
Artikel 4, punkt 2, led e

e) En bedömning av sannolikheten för 
framtida översvämningar baserad på 
hydrologiska uppgifter, typ av översvämning 
och beräkningar av effekterna av hur 
klimatförändrings- och
markanvändningstrender.

e) En bedömning av sannolikheten för 
framtida översvämningar baserad på 
hydrologiska uppgifter, typ av översvämning 
och beräkningar av effekterna av 
klimatförändrings- och odlingstrender.

Or. de

Motivering

Den kommande odlingen av ett område bör omfattas av preliminärbedömningen av en 
översvämningsrisk, medan den framtida förändringen av övrig markanvändning endast i 
mycket begränsad utsträckning påverkar uppkomsten av extrema översvämningar.
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 118
Artikel 4, punkt 2, led f

f) En prognos över konsekvenserna av 
framtida översvämningar för människors 
hälsa, miljön och den ekonomiska 
aktiviteten med beaktande av utvecklingen 
på lång sikt, även klimatförändringen.

f) En prognos över konsekvenserna av 
framtida översvämningar för människors 
hälsa, miljön och den ekonomiska 
aktiviteten med beaktande av utvecklingen 
på lång sikt.

Or. de

Motivering

Att med utgångspunkt i klimatförändringen göra en prognos över konsekvenserna av framtida 
översvämningar för hälsan, miljön och ekonomin skulle bl.a. innebära ett utarbetande av 
scenarier för de olika miljöprodukterna. Med tanke på de uppgifter som för närvarande finns 
tillgängliga skulle dessa utsagor vara mycket spekulativa när det gäller 
delavrinningsområden och inte leda till användbara slutsatser.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle och Lutz Goepel

Ändringsförslag 119
Artikel 4, punkt 2, led f

f) En prognos över konsekvenserna av 
framtida översvämningar för människors 
hälsa, miljön och den ekonomiska 
aktiviteten med beaktande av utvecklingen 
på lång sikt, även klimatförändringen.

utgår

Or. de

Motivering

Eftersom konsekvenserna endast kan vara spekulativa då de beräknas på en tänkbar 
klimatförändring kan de inte ligga till grund för riskhanteringsplaner som eventuellt sträcker 
sig långt fram i tiden.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 120
Artikel 4, punkt 2, led fa (nytt)
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fa) Åtgärder för hantering av 
översvämningsrisker, särskilt åtgärder för 
att bygga infrastruktur, bör omfattas av en 
sund och öppen ekonomisk bedömning och 
miljöbedömning för att garantera 
långsiktig hållbarhet för medborgare och 
företag och med beaktande av principen om 
kostnadstäckning, inberäknat miljö- och 
resurskostnader.

Or. en

Motivering

I områden som riskerar att drabbas av översvämningar måste framväxten av ny verksamhet 
täcka kostnaderna för riskhanteringsåtgärder. Detta kan leda till att medborgare och företag 
i översvämningstäta områden vidtar förebyggande åtgärder för att minska skadorna. 
Kostnadstäckning och vem som skall ansvara för kostnaderna måste avgöras på nationell 
nivå.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 121
Artikel 4, punkt 2, led fa (nytt)

fa) Möjligheten att hejda en flodvågs 
utbredning genom planerad avledning av 
översvämningsvatten i syfte att minimera 
översvämningens effekter, dvs. skydda 
tätbefolkade områden, 
kulturminnesmärken, ekosystem, 
ekonomiska strukturer och infrastruktur.

Or. pl

Motivering

Εtt av målen för hanteringen av översvämningar är att begränsa effekterna av 
översvämningar. Kunskap om landskapet, befintliga hydrauliska anläggningar och 
flodbankar, tätbefolkade områden, kulturminnesmärken, ekosystem, ekonomiska strukturer 
och infrastruktur gör det möjligt att fatta beslut om att bryta skyddsvallar och leda in 
flodvågen i obefolkade områden (känt som ”avledning av översvämningsvatten”) i syfte att 
minimera översvämningens omfattning och effekter.
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Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 122
Artikel 4, punkt 2, led fa (nytt)

fa) För att göra det möjligt att anpassa 
hanteringen av översvämningsrisker även 
till Medelhavsregionens särskilda karaktär, 
skulle preliminärbedömningen av 
översvämningsrisken för den regionen 
kunna inbegripa en analys av ”cykler av 
översvämning och torka”, så att hänsyn tas 
till de effekter som uppstår när situationer 
som uppkommer till följd av ett överskott på 
vatten (översvämning) omväxlar med 
säsongsmässig, årligen återkommande eller 
långvarig vattenbrist (torka).

Or. es

Motivering

När det gäller motiveringen och direktivets syften hänvisas till floder i Nord- och 
Centraleuropa, men uppmärksamheten bör även riktas mot de allvarliga översvämningar som 
inträffar i avrinningsområden i Medelhavsområdet, som paradoxalt nog och till skillnad från 
övriga Europa även drabbas av långvariga torrperioder.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 123
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstater kan ansöka om 
undantag från artikel 4.2 och från 
artiklarna 5, 6, 7, 8 och 9, som grundar sig 
på den artikeln, när det gäller 
avrinningsområden som i sin helhet är 
belägna på deras territorium, om de kan 
visa att de bosatta på deras territorium, den 
ekonomiska verksamheten och miljön ges 
ett skydd motsvarande det som fastställs i 
de artiklarna.

Or. nl
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Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 124
Artikel 5

1. Alla avrinningsområden, 
delavrinningsområden eller kuststräckor
som täcks av avrinningsområden skall delas 
in i följande kategorier, på grundval av 
preliminärbedömningen enligt artikel 4:

1. Alla områden som täcks av ett 
avrinningsdistrikt skall delas in i följande 
kategorier, på grundval av 
preliminärbedömningen enligt artikel 4:

a) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker inte existerar eller 
troligen inte kommer att uppstå, eller där de 
potentiella konsekvenserna för människors 
hälsa, miljön eller den ekonomiska 
aktiviteten anses vara acceptabla.

a) Områden där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker inte existerar eller 
troligen inte kommer att uppstå, eller där de 
potentiella konsekvenserna för människors 
hälsa, miljön eller den ekonomiska 
aktiviteten anses vara acceptabla.

b) Avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka där 
potentiella allvarligare översvämningsrisker 
existerar eller troligen kommer att uppstå.

b) Områden där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker existerar eller troligen 
kommer att uppstå.

2. Kategoriseringen enligt punkt 1 av ett 
internationellt avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller en kuststräcka
inom ett internationellt avrinningsdistrikt 
skall samordnas mellan de berörda 
medlemsstaterna.

2. Kategoriseringen enligt punkt 1 av ett 
område inom ett internationellt 
avrinningsdistrikt skall samordnas mellan de 
berörda medlemsstaterna.

Or. nl

Motivering

Inom en del av ett avrinningsområde kan det finnas några områden där en översvämningsrisk 
föreligger och andra där ingen allvarligare risk finns.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 125
Artikel 5, punkt 1
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1. Alla avrinningsområden, 
delavrinningsområden eller kuststräckor 
som täcks av avrinningsområden skall delas 
in i följande kategorier, på grundval av 
preliminärbedömningen enligt artikel 4:

1. Alla avrinningsområden inom ett 
avrinningsdistrikt skall delas in i följande 
kategorier, på grundval av 
preliminärbedömningen enligt artikel 4:

a) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker inte existerar eller 
troligen inte kommer att uppstå, eller där de 
potentiella konsekvenserna för människors 
hälsa, miljön eller den ekonomiska 
aktiviteten anses vara acceptabla.

a) Avrinningsområden där potentiella 
allvarligare översvämningsrisker inte 
existerar eller troligen inte kommer att 
uppstå, eller där de potentiella 
konsekvenserna för människors hälsa, 
miljön eller den ekonomiska aktiviteten 
anses vara acceptabla.

b) Avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka där 
potentiella allvarligare översvämningsrisker 
existerar eller troligen kommer att uppstå.

b) Avrinningsområden där potentiella 
allvarligare översvämningsrisker existerar 
eller troligen kommer att uppstå.

Or. de

Motivering

Förslaget till direktiv strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt subsidiaritetsprincipen skall 
EU-bestämmelser begränsas till gränsöverskridande avrinningsområden där bestämmelser 
behövs. Kustskyddet skiljer sig avsevärt från skyddet mot inlandsöversvämningar. Inom 
kustskyddet görs inte riskbedömningen utifrån översvämningsscenarier beräknade på 
säsongsvariationer, utan där bedöms de basvattennivåer som kustländerna stämt av med 
varandra och regelbundet ser över. Därför är direktivet inte tillämpligt på kustskydd. 
Formuleringarna ”delavrinningsområde” och ”kuststräcka” skall därför strykas.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 126
Artikel 5, punkt 1

1. Alla avrinningsområden, 
delavrinningsområden eller kuststräckor 
som täcks av avrinningsområden skall 
delas in i följande kategorier, på grundval 
av preliminärbedömningen:

1. För alla avrinningsområden och alla 
kustområden som inte är förbundna med 
ett avrinningsdistrikt fastställs följande 
delområden, på grundval av artikel 4:

a) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker inte existerar eller 
troligen inte kommer att uppstå, eller där de 
potentiella konsekvenserna för människors 
hälsa, miljön eller den ekonomiska 
aktiviteten anses vara acceptabla.

a) Delar av avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor där 
potentiella allvarligare översvämningsrisker 
inte existerar eller troligen inte kommer att 
uppstå, eller där de potentiella 
konsekvenserna för människors hälsa, 
miljön eller den ekonomiska aktiviteten 
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anses vara acceptabla.

b) Avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka där 
potentiella allvarligare översvämningsrisker 
existerar eller troligen kommer att uppstå.

b) Delar av avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor där 
potentiella allvarligare översvämningsrisker 
existerar eller troligen kommer att uppstå.

Or. de

Motivering

Fastställandet av delområden syftar till att skapa klarhet. Efter en första kartläggning av alla 
avrinningsområden bör riskkartor enligt artikel 7 endast utarbetas för de delar av ett 
avrinningsområde där det finns en verklig risk, t.ex. genom bebyggelse. Det är inte motiverat 
att utarbeta riskkartor för omfattande avrinningsområden eller delavrinningsområden utan 
potentiell risk.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 127
Artikel 5, punkt 1, led a

a) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker inte existerar eller 
troligen inte kommer att uppstå, eller där de 
potentiella konsekvenserna för människors 
hälsa, miljön eller den ekonomiska 
aktiviteten anses vara acceptabla.

a) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker inte existerar eller 
troligen inte kommer att uppstå, eller där de 
potentiella konsekvenserna för människors 
hälsa, miljön eller den ekonomiska 
aktiviteten anses vara acceptabla, med 
hänsyn till förutsebar markanvändning och 
förutsebara klimatförändringar.

Or. en

Motivering

Områden där ändrad markanvändning planeras eller förutsebara förändringar i 
nederbördsmängd och nederbördsmönster förväntas på grund av klimatförändringar bör 
omfattas av en mer detaljerad bedömning för att adekvat planeringsunderlag skall kunna tas 
fram.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 128
Artikel 5, punkt 1, led a
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a) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare
översvämningsrisker inte existerar eller 
troligen inte kommer att uppstå, eller där de 
potentiella konsekvenserna för människors 
hälsa, miljön eller den ekonomiska 
aktiviteten anses vara acceptabla.

a) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker inte existerar eller inte 
kommer att uppstå, med hänsyn till 
förutsebar markanvändning och 
förutsebara klimatförändringar.

Or. en

Motivering

Med nuvarande dubbeltydiga formuleringar garanteras inte någon gemensam EU-täckande 
strategi för urval av avrinningsområden som skall tas med på kartor över 
översvämningsrisker och i riskhanteringsplaner. Områden där ändrad markanvändning 
planeras (till exempel nya bostäder, övergång från lättare till intensivt jordbruk) eller 
förutsebara förändringar i nederbördsmängd och nederbördsmönster förväntas på grund av 
klimatförändringar bör omfattas av en mer detaljerad bedömning för att adekvat 
planeringsunderlag skall kunna tas fram.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 129
Artikel 5, punkt 1, led a

a) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker inte existerar eller 
troligen inte kommer att uppstå, eller där de 
potentiella konsekvenserna för människors 
hälsa, miljön eller den ekonomiska 
aktiviteten anses vara acceptabla.

a) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker inte existerar eller inte 
kommer att uppstå, med hänsyn till 
förutsebar markanvändning och 
förutsebara klimatförändringar.

Or. en

Motivering

Med nuvarande dubbeltydiga formuleringar garanteras inte någon gemensam EU-täckande 
strategi för urval av avrinningsområden som skall tas med på kartor över 
översvämningsrisker och i riskhanteringsplaner. Områden där ändrad markanvändning 
planeras (till exempel nya bostäder, övergång från lättare till intensivt jordbruk) eller 
förutsebara förändringar i nederbördsmängd och nederbördsmönster förväntas på grund av 
klimatförändringar bör omfattas av en mer detaljerad bedömning för att adekvat 
planeringsunderlag skall kunna tas fram.
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Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 130
Artikel 5, punkt 1, led a

a) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker inte existerar eller 
troligen inte kommer att uppstå, eller där de 
potentiella konsekvenserna för människors 
hälsa, miljön eller den ekonomiska 
aktiviteten anses vara acceptabla.

a) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker inte existerar eller där 
de potentiella konsekvenserna för 
människors hälsa, miljön eller den 
ekonomiska aktiviteten anses vara 
acceptabla.

Or. en

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 131
Artikel 5, punkt 1, led b

b) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker existerar eller troligen 
kommer att uppstå.

b) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker existerar eller troligen 
kommer att uppstå, med hänsyn till 
förutsebar markanvändning och 
förutsebara klimatförändringar.

Or. en

Motivering

Områden där förändringar av markanvändningen planeras eller där förutsebara 
förändringar av regnmängderna och regnmönstren förväntas på grund av klimatförändringar 
bör genomgå en mer omfattande bedömning, så att korrekt information om planeringen 
garanteras. 

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 132
Artikel 5, punkt 1, led b

b) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker existerar eller troligen

b) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker existerar eller kommer 
att uppstå, med hänsyn till förutsebar 
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kommer att uppstå. markanvändning och förutsebara 
klimatförändringar.

Or. en

Motivering

Den nuvarande oklara ordalydelsen skulle inte garantera ett gemensamt synsätt i hela EU 
beträffande urval av avrinningsområden för vilka kartor över områden med 
översvämningsrisker och planer för hantering av översvämningsrisker skall utarbetas. 
Områden där förändringar av markanvändningen planeras (t.ex. nya bostadsområden, 
övergång från extensivt till intensivt jordbruk) eller områden där förutsebara förändringar av 
regnmängderna eller regnmönstren förväntas på grund av klimatförändringar bör genomgå 
en mer omfattande bedömning, så att korrekt information om planeringen garanteras.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 133
Artikel 5, punkt 1, led b

b) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker existerar eller troligen
kommer att uppstå.

b) Avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker existerar eller kommer 
att uppstå, med hänsyn till förutsebar 
markanvändning och förutsebara 
klimatförändringar.

Or. en

Motivering

Den nuvarande oklara ordalydelsen skulle inte garantera ett gemensamt synsätt i hela EU 
beträffande urval av avrinningsområden för vilka kartor över områden med 
översvämningsrisker och planer för hantering av översvämningsrisker skall utarbetas. 
Områden där förändringar av markanvändningen planeras (t.ex. nya bostadsområden, 
övergång från extensivt till intensivt jordbruk) eller områden där förutsebara förändringar av 
regnmängderna eller regnmönstren förväntas på grund av klimatförändringar bör genomgå 
en mer omfattande bedömning, så att korrekt information om planeringen garanteras.

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten och Jules Maaten

Ändringsförslag 134
Artikel 5, punkt 1a (ny)
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1a. Om det är lämpligt får medlemsstaterna 
ta med kuststräckor i bedömningen av 
delavrinningsområdet.

Or. en

Motivering

I analogi med direktiv 2000/60/EG bör medlemsstaterna ha möjlighet att ta med 
översvämningsrisker längs kuststräckor och floder i bedömningen.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 135
Artikel 5, punkt 2

2. Kategoriseringen enligt punkt 1 av ett 
internationellt avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller en kuststräcka 
inom ett internationellt avrinningsdistrikt 
skall samordnas mellan de berörda 
medlemsstaterna.

2. Kategoriseringen enligt punkt 1 av ett 
gränsöverskridande avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller en kuststräcka 
inom ett internationellt avrinningsdistrikt 
skall samordnas mellan de berörda 
medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 5.1.

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 136
Artikel 6, punkt 1a (ny)

1a. För att täcka in perioden före den 
tidpunkten skall kommissionen, medan 
medlemsstaterna fullbordar sina 
preliminärbedömningar, offentliggöra 
förebyggande åtgärder och uppmuntra 
erfarenhetsutbyten i fråga om 
förebyggande och hantering av 
översvämningar, i syfte att se till att 
ytterligare incidenter och katastrofer så 
långt som möjligt kan förhindras.
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Or. es

Motivering

Med tanke på de olika EU-regionernas mångskiftande karaktär och det omedelbara behovet 
av att förse de mer utsatta områdena med verktyg för förebyggande och hantering, bör 
kommissionen verka för och uppmuntra ett utbyte av goda rutiner, eftersom detta utan tvekan 
skulle vara mycket användbart fram till dess att preliminärplanerna fullbordats.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle och Lutz Goepel

Ändringsförslag 137
Artikel 6, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se över och, vid 
behov, uppdatera preliminärbedömningen 
senast 2018 och därefter vart sjätte år.

2. Medlemsstaterna skall se över och, vid 
behov, uppdatera preliminärbedömningen 
senast 2018 och därefter vart tionde år.

Or. de

Motivering

Det krävs stora insatser för att utarbeta och bedöma riskkartor och riskhanteringsplaner. 
Beslutade åtgärder skall därför ses över enligt samma intervall som anges för översvämning 
med hög sannolikhet i artikel 7.2. Även enligt proportionalitetsprincipen skall 
granskningsintervallet förlängas till tio år. 

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 138
Artikel 6, punkt 2, stycke 1a (nytt)

Medlemsstaterna skall garantera att 
relevanta uppgifter om gemensamma 
avrinningsområden överförs i syfte att 
uppfylla denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 139
Artikel 7, punkt 1
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1. Medlemsstaterna skall på regional nivå 
(den region där avrinningsdistriktet är 
beläget) utarbeta översvämningskartor och 
vägledande kartor over 
översvämningsskador, nedan kallade 
riskkartor, för de typer av 
avrinningsområden, delavrinningsområden 
och kuststräckor som beskrivs i artikel 5.1 
b.

1. Medlemsstaterna skall på regional nivå 
(den region där avrinningsdistriktet är 
beläget) utarbeta kartor över potentiella 
översvämningsrisker för de typer av 
avrinningsområden som beskrivs i artikel 
5.1 b. För de områden där risken för 
skador är särskilt hög skall dessutom 
riskkartor utarbetas.

Or. de

Motivering

Det behövs en gradering mellan kartor över potentiella översvämningsrisker och riskkartor, 
och riskkartor bör endast utarbetas för områden där skadepotentialen är särskilt hög.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 140
Artikel 7, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall på regional nivå 
(den region där avrinningsdistriktet är 
beläget) utarbeta översvämningskartor och 
vägledande kartor over 
översvämningsskador, nedan kallade 
riskkartor, för de typer av 
avrinningsområden, delavrinningsområden 
och kuststräckor som beskrivs i artikel 5.1 
b.

1. Medlemsstaterna skall på regional nivå 
(den region där avrinningsdistriktet är 
beläget) utarbeta kartor över potentiella 
översvämningsrisker för de typer av 
avrinningsområden som beskrivs i artikel 
5.1 b. För de områden där risken för 
skador är särskilt hög skall dessutom 
riskkartor utarbetas.

Or. de

Motivering

Förslaget till direktiv strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt subsidiaritetsprincipen skall 
EU-bestämmelser begränsas till gränsöverskridande avrinningsområden där bestämmelser 
behövs. Kustskyddet skiljer sig avsevärt från skyddet mot inlandsöversvämningar. Inom 
kustskyddet görs inte riskbedömningen utifrån översvämningsscenarier beräknade på 
säsongsvariationer, utan där bedöms de basvattennivåer som kustländerna stämt av med 
varandra och regelbundet ser över. Därför är direktivet inte tillämpligt på kustskydd. 
Formuleringarna ”delavrinningsområde” och ”kuststräcka” skall därför strykas.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 141
Artikel 7, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall på regional nivå 
(den region där avrinningsdistriktet är 
beläget) utarbeta översvämningskartor och 
vägledande kartor over
översvämningsskador, nedan kallade 
riskkartor, för de typer av 
avrinningsområden, delavrinningsområden 
och kuststräckor som beskrivs i artikel 5.1 
b.

1. Medlemsstaterna skall med hjälp av det 
lämpligaste kriteriet för de delar av 
avrinningsområden, delavrinningsområden 
och kuststräckor som anges i artikel 5.1 b 
utarbeta översvämningskartor och 
vägledande kartor över
översvämningsskador, nedan kallade 
riskkartor.

Or. de

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 5.1.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle och Lutz Goepel

Ändringsförslag 142
Artikel 7, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall på regional nivå 
(den region där avrinningsdistriktet är 
beläget) utarbeta översvämningskartor och 
vägledande kartor over
översvämningsskador, nedan kallade 
riskkartor, för de typer av
avrinningsområden, delavrinningsområden 
och kuststräckor som beskrivs i artikel 5.1 b.

1. Medlemsstaterna skall på regional nivå 
(den region där avrinningsdistriktet är 
beläget), om avrinningsdistriktet i sin 
helhet inte ligger inom deras territorium, 
utarbeta översvämningskartor och 
vägledande kartor över
översvämningsskador, nedan kallade 
riskkartor, för de typer av 
avrinningsområden, delavrinningsområden 
och kuststräckor som beskrivs i artikel 5.1 b.

Or. de

Motivering

För avrinningsdistrikt som i sin helhet ligger inom en medlemsstats territorium skall 
medlemsstaterna, med hänsyn till subsidiaritetsprincipen, själva göra en 
preliminärbedömning av översvämningsrisken.
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Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle och Lutz Goepel

Ändringsförslag 143
Artikel 7, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall på regional nivå 
(den region där avrinningsdistriktet är 
beläget) utarbeta översvämningskartor och 
vägledande kartor over
översvämningsskador, nedan kallade 
riskkartor, för de typer av 
avrinningsområden, delavrinningsområden 
och kuststräckor som beskrivs i artikel 5.1 b.

1. Medlemsstaterna skall på regional nivå 
(den region där avrinningsdistriktet är 
beläget) utarbeta översvämningskartor och 
vägledande kartor över
översvämningsskador, nedan kallade 
riskkartor, för de typer av 
avrinningsområden, delavrinningsområden 
och kuststräckor som beskrivs i artikel 5.1 b. 
Befintliga riskkartor gäller som riskkartor 
enligt denna artikel och motsvarar 
rapporteringsskyldigheten enligt artikel 17.

Or. de

Motivering

För att undvika extraarbete i samband med utarbetandet av riskkartor enligt detta direktiv 
bör befintliga riskkartor åberopas.

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 144
Artikel 7, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall på regional nivå 
(den region där avrinningsdistriktet är 
beläget) utarbeta översvämningskartor och 
vägledande kartor over
översvämningsskador, nedan kallade 
riskkartor, för de typer av 
avrinningsområden, delavrinningsområden 
och kuststräckor som beskrivs i artikel 5.1 b.

1. Medlemsstaterna skall på regional nivå 
(den region där avrinningsdistriktet är 
beläget) utarbeta översvämningskartor och 
vägledande kartor över
översvämningsskador, nedan kallade 
riskkartor, för de typer av 
avrinningsområden, delavrinningsområden 
och kuststräckor som beskrivs i artikel 5.1 b, 
och skall använda riskkartorna till att 
avveckla direkta eller indirekta stöd som 
ökar översvämningsriskerna.

Or. en
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Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten och Jules Maaten

Ändringsförslag 145
Artikel 7, punkt 2

2. Riskkartorna skall omfatta de geografiska 
områden som kan komma att översvämmas 
vid följande scenarier:

2. Riskkartorna skall omfatta de geografiska 
områden som kan komma att översvämmas 
vid följande scenarier:

a) Tioårsflod (översvämningar som 
återkommer ca en gång vart tionde år).

a) Översvämning med hög sannolikhet.

b) Hundraårsflod (översvämningar som 
återkommer ca en gång vart hundrade år).

b) Översvämning med medelhög 
sannolikhet.

c) Översvämning med låg sannolikhet 
(extrem händelse).

c) Översvämning med låg sannolikhet 
(extrem händelse).

För varje scenario skall följande redovisas: För varje scenario skall följande redovisas, 
om så är lämpligt:

a) Beräknat vattendjup. a) Beräknat vattendjup.
b) Flödeshastighet, om så är lämpligt. b) Flödeshastighet.

c) Områden som skulle kunna drabbas av 
flodbankserosion och 
slamströmsavlagringar.

c) Områden som skulle kunna drabbas av 
flodbankserosion och 
slamströmsavlagringar.

Or. en

Motivering

Det bör vara upp till medlemsstaterna att besluta vad de anser vara hög, medelhög eller låg 
sannolikhet. Praxis har redan fastställts om att definitionerna av sannolikheten för dessa 
händelser kan variera också inom en medlemsstat beroende på skillnaderna i 
översvämningsrisk mellan olika områden.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 146
Artikel 7, punkt 2, stycke 1, led a

a) Tioårsflod (översvämningar som 
återkommer ca en gång vart tionde år).

utgår

Or. de
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Motivering

Tioårsfloder, dvs. översvämningar som antas återkomma vart tionde år, är mycket sällan 
relevanta i samband med riskbedömningen.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 147
Artikel 7, punkt 2, stycke 1, led a

a) Tioårsflod (översvämningar som 
återkommer ca en gång vart tionde år).

a) Översvämningar som antas återkomma
en gång per 10–30 år.

Or. de

Motivering

I de flesta medlemsstater finns inget behov av att kartlägga de i praktiken generellt mindre 
relevanta översvämningar som återkommer ca vart tionde år. Medlemsstaterna bör därför 
ges ett visst spelrum att själva besluta om undersökningsintervall och det mest sannolika 
intervallet för en återkommande översvämning.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 148
Artikel 7, punkt 2, stycke 2, inledningen

För varje scenario skall följande redovisas: För scenariot enligt punkt 1 b skall följande 
redovisas:

Or. de

Motivering

Uppgifter som beräknat vattendjup och flödeshastighet är endast relevanta för 
översvämningar som normalt återkommer vart hundrade år. För s.k. extrema händelser 
(översvämningar som återkommer vart tusende år) kan dessa uppgifter i praktiken inte 
beräknas på ett seriöst sätt utan är rent spekulativa.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 149
Artikel 7, punkt 2, stycke 2, led aa (nytt)
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aa) Katastrofsituationens varaktighet samt 
synoptiska uppgifter (trycksystemens läge, 
beräknad regnmängd och regnintensitet).

Or. pl

Motivering

Förutom riskkartor och riskhanteringsplaner är väderleksprognoser viktiga för att garantera 
att lämpliga åtgärder vidtas i anslutning till översvämningar. Det viktiga är var och hur 
länge regnet faller och hur mycket regn som faller, särskilt under skyfall, som är 
huvudorsaken till översvämningar i Europa.

Synoptisk information om ett plötsligt omslag till varmare väder på senvintern i låglänta 
delar av Europa kan vara en användbar signal för medlemsstaterna i den delen av Europa att 
vidta åtgärder i syfte att minimera effekterna av översvämningar.

Prognoser om snabbrörliga väderfronter är väsentlig information för medlemsstater som kan 
utsättas för effekterna av cykloner och stormar. Sådana prognoser gör det möjligt för dem att 
vidta förebyggande åtgärder mot översvämningar i kustområden, särskilt i låglänta områden 
(t.ex. i Nederländerna).

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 150
Artikel 7, punkt 2, stycke 2, led c

c) Områden som skulle kunna drabbas av 
flodbankserosion och 
slamströmsavlagringar.

c) Områden som skulle kunna drabbas av 
erosion av flodterrasser och sluttningar i 
floddalar samt av flodbankserosion och 
slamströmsavlagringar.

Or. pl

Motivering

I den tidigare versionen hänvisades endast till skador i kustområden, medan de flesta 
översvämningar i Europa drabbar floddalar. Under översvämningar skadas alla delar av en 
dal – bädd, flodterrasser och sluttningar.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 151
Artikel 7, punkt 2, stycke 2, led c

c) Områden som skulle kunna drabbas av c) Områden som skulle kunna drabbas av 
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flodbankserosion och 
slamströmsavlagringar.

flodbankserosion och 
slamströmsavlagringar, om så är lämpligt.

Or. de

Motivering

Framför allt i det alpina området finns det längs varje flod ett flertal områden med risk för 
flodbankserosion och slamströmsavlagringar. Det vore irrelevant att specificera alla dessa 
områden. Endast de områden där denna företeelse innebär en risk bör specificeras.

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 152
Artikel 7, punkt 2, stycke 2, led c

c) Områden som skulle kunna drabbas av 
flodbankserosion och
slamströmsavlagringar.

c) Områden som skulle kunna drabbas av 
morfologiska förändringar såsom
flodbankserosion eller
slamströmsavlagringar.

Or. es

Motivering

De morfologiska förändringar som skulle kunna stå i samband med hantering av 
översvämningar är inte begränsade till erosion och slamströmsavlagringar (andra exempel 
är jordskred, jordskorpesänkning, plötslig ojämnhet i marken på grund av seismisk rörelse 
osv.).

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 153
Artikel 7, punkt 2, stycke 2, led ca (nytt)

ca) Områden som kan fungera som 
upptagningsområden eller buffertzoner vid 
översvämningar.

Or. nl

Motivering

Områden med en potentiellt värdefull funktion som upptagningsområden eller buffertzoner 
kan bebyggas och förlorar då denna funktion. Det är viktigt att sådana områden tas med i de 



AM\610916SV.doc 61/111 PE 371.879v01-00
Extern översättning

SV

riskhanteringsplaner som skall utarbetas i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 154
Artikel 7, punkt 2, stycke 2, led ca (nytt)

ca) Starkt sluttande områden som kan 
drabbas av översvämningar med hög 
strömningshastighet och stora mängder 
slam.

Or. es

Motivering

Det är också nödvändigt att ta med översvämningar i Medelhavsområden som främst 
orsakas av korta störtskurar och skyfall. Konsekvenserna av dessa förvärras av branta 
sluttningar.

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 155
Artikel 7, punkt 2, stycke 2, led ca (nytt)

ca) Ämnen som potentiellt kan orsaka 
översvämningar och kan finnas i det 
område som är utmärkt på riskkartan.

Or. es

Motivering

I syfte att bedöma översvämningar och hantering av dem måste ämnen som orsakar 
översvämningar definieras och analyseras, samt samtliga effekter av dem. De bör nämnas i 
riskhanteringsplanerna och också visas på riskkartorna.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 156
Artikel 7, punkt 2, stycke 2, led ca (nytt)

(ca) Översvämningsplaner och andra 
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naturliga områden som kan fungera som 
buffertzoner nu och i framtiden.

Or. en

Motivering

Outvecklade områden som kan översvämmas naturligt (t.ex. översvämningsplaner) och 
fungera som värdefulla vattenupptagningsområden kan komma att föreslås för utveckling om 
de inte finns med i riskkartorna eller riskhanteringsplanerna. De skulle då förlora sin viktiga 
funktion att minska översvämningsrisken, eller försvagas i denna funktion, och de nya 
fastigheter som byggs upp där skulle utsättas för risker. Det är därför viktigt att bestämmelser 
om ”icke-förstöring” omfattar dessa områden, så att riskerna inte ökar. 

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 157
Artikel 7, punkt 2, stycke 2, led ca (nytt)

(ca) Översvämningsplaner och andra 
naturliga områden som kan fungera som 
buffertzoner nu och i framtiden.

Or. en

Motivering

Översvämningsplanerna fungerar som värdefulla vattenupptagningsområden och kan komma 
att föreslås för utveckling om de inte finns med i riskkartorna eller riskhanteringsplanerna. 
Det är därför viktigt att bestämmelser om ”icke-förstöring” omfattar dessa områden, så att 
riskerna inte ökar. De måste därför nämnas i kartorna och planerna.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 158
Artikel 7, punkt 2, stycke 2, led ca (nytt)

(ca) Översvämningsplaner och andra 
naturliga områden som kan fungera som 
bufferzoner nu och i framtiden.

Or. en
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Motivering

Outvecklade områden som kan översvämmas naturligt (t.ex. översvämningsplaner) och 
fungera som värdefulla vattenupptagningsområden kan komma att föreslås för utveckling om 
de inte finns med i riskkartorna eller riskhanteringsplanerna. De skulle då förlora sin viktiga 
funktion att minska översvämningsrisken, eller försvagas i denna funktion, och de nya 
fastigheter som byggs upp där skulle utsättas för risker. Det är därför viktigt att bestämmelser 
om ”icke-förstöring” omfattar dessa områden, så att riskerna inte ökar. Det är därför 
nödvändigt att dessa områden och deras funktion tas med/beaktas i de riskkartor och
riskhanteringsplaner som skall utarbetas enligt detta direktiv. 

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 159
Artikel 7, punkt 2, stycke 2, led cb (nytt)

cb) Resurser som finns tillgängliga för att 
hantera risknivåerna i de tre scenarier som 
anges i leden a, b och c i första stycket.

Or. es

Motivering

De resurser som finns tillgängliga (räddningstjänst, medicinska enheter i området m.m.) för 
att hantera översvämningar enligt de olika risknivåerna bör anges både i 
riskhanteringsplanerna och på riskkartorna.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer och Anja Weisgerber

Ändringsförslag 160
Artikel 7, punkt 3

3. De vägledande kartorna över 
översvämningsskador skall visa potentiella 
skador i samband med översvämning vid 
scenarierna i punkt 2; skadorna skall 
uttryckas i följande termer:

3. Riskkartorna skall visa potentiella 
översvämningsrelaterade risker enligt de 
scenarier som beskrivs i punkt 2 b och 
punkt 2 c och med hänsyn till följande:

a) Antal potentiellt drabbade invånare. a) Antal potentiellt drabbade invånare.

b) Potentiell ekonomisk skada i området. b) Potentiell ekonomisk skada i området.

c) Potentiella skador på miljön.

Or. de
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Motivering

Att utarbeta riskkartor för tre olika scenarier och med hänsyn till alla delar som nämns i 
punkterna 2 och 4 innebär ett omfattande arbete som inte är nödvändigt i avrinningsområden 
med låg skadepotential. För att undersöka potentiella miljöskador krävs det komplicerade 
beräkningsmetoder och modeller som det är oerhört kostsamt att genomföra på ett 
heltäckande sätt, och dessa kostnader står inte i någon som helst proportion till 
informationsvinsten.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 161
Artikel 7, punkt 3

3. De vägledande kartorna över 
översvämningsskador skall visa potentiella 
skador i samband med översvämning vid 
scenarierna i punkt 2; skadorna skall 
uttryckas i följande termer:

3. De vägledande kartorna över 
översvämningsskador skall visa potentiella 
negativa konsekvenser i samband med 
översvämning vid scenarierna i punkt 2; 
skadorna skall uttryckas i följande termer:

a) Antal potentiellt drabbade invånare. a) Antal potentiellt drabbade invånare.

b) Potentiell ekonomisk skada i området. b) Potentiell ekonomisk skada i området.
c) Potentiella skador på miljön. c) Tekniska anläggningar som avses i 

bilaga I till rådets direktiv 96/61/EG av 
den 24 september 1996 om samordnande 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar1 och som omfattas av rådets 
direktiv 96/82/EG av den 9 december 1996 
om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga olyckshändelser där 
farliga ämnen ingår2 vilka kan orsaka 
oavsiktliga föroreningar vid 
översvämningar i områden som skyddas 
och registreras i enlighet med artikel 6 i 
direktiv 2000/60/EG.
___________
1 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26. Direktivet ändrades 
senast genom förordning (EG) nr 166/2006 
(EUT L 33, 4.2.2006, s. 1).
1 EGT L 10, 14.1.1997, s. 13. Direktivet ändrades 
senast genom direktiv 2003/105/EG (EUT L 345, 
31.12.2003, s. 97).

Or. en
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Motivering

Riskkartorna bör visa de anläggningar som kan orsaka oavsiktliga miljöföroreningar till följd 
av översvämning. De redskap som skall användas för att identifiera anläggningar med 
potentiell risk är klassificeringarna i det ovannämnda Seveso II-direktivet och 
IPPC-direktivet. Skyddade områden som anges i ramdirektivet för vatten bör också anges i 
översvämningskartorna. 

Ändringsförslag från Vasco Graça Moura

Ändringsförslag 162
Artikel 7, punkt 3, led b

b) Potentiell ekonomisk skada i området. b) Potentiell skada på ekonomiska 
verksamheter i området.

Or. pt

Motivering

Att ange omfattningen av skadan i ekonomiska termer kan vara för mycket begärt. Att ta bort 
detta krav skulle göra det lättare att utarbeta riskkartor för översvämningar. Det bör vara 
tillräckligt att beskriva de ekonomiska verksamheter som kan komma att drabbas.

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 163
Artikel 7, punkt 3, led b

b) Potentiell ekonomisk skada i området. b) Potentiell ekonomisk skada i området 
uppdelad i verksamhetssektorer.

Or. es

Motivering

Beroende på sannolikheten för scenario a, b eller c är det tydligt att en översvämning inte 
kommer att få samma konsekvenser för jordbruket, industrianläggningar eller infrastruktur 
inom tjänster (el, kommunikation, telefontjänster). Det skulle vara bra om de uppgifter som 
skall anges på riskkartorna från början gjorde det möjligt att delad upp de potentiella 
skadorna på olika sektorer inom vilka verksamhet bedrivs i området.
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Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten och Jules Maaten

Ändringsförslag 164
Artikel 7, punkt 3, led b och led c

b) Potentiell ekonomisk skada i området. b) Ekonomisk verksamhet som potentiellt 
kan påverkas i området.

c) Potentiella skador på miljön. c) Potentiella negativa effekter på miljön.

Or. en

Motivering

Det är mycket svårt, eller t.o.m. omöjligt, att uttrycka effekterna av en översvämning i 
ekonomiska termer. Av det skälet bör orden ”skada” och ”skador” undvikas.

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 165
Artikel 7, punkt 3, led c

c) Potentiella skador på miljön. c) Potentiella skador på miljön och risker 
för människors hälsa.

Or. es

Motivering

Om översvämningar, med tanke på de anläggningar som finns i området, sannolikt kan 
orsaka särskilda miljöproblem som t.ex. förorening av vatten bör denna risk tas med på 
kartan från början.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle och Lutz Goepel

Ändringsförslag 166
Artikel 7, punkt 3, led c

c) Potentiella skador på miljön. utgår

Or. de

Motivering

För att undersöka potentiella miljöskador krävs det komplicerade beräkningsmetoder och 
modeller som det är oerhört kostsamt att genomföra på ett heltäckande sätt, och dessa 
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kostnader står inte i någon som helst proportion till den informationsvinst som detta skulle 
kunna leda till.

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 167
Artikel 7, punkt 3, led c

c) Potentiella skador på miljön. c) Potentiella skador på miljön, inklusive 
områden som anses som skyddade områden 
i enlighet med artikel 6 i 
direktiv 2000/60/EG med beaktande av 
plats för föroreningspunkter eller 
spridningskällor för föroreningar och 
därtill knutna risker för ekosystem i vatten 
och mark vid översvämningar.

Or. en

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 168
Artikel 7, punkt 3, led ca (nytt)

(ca) Identifiering av riskområden för 
översvämningar med hög täthet och 
översvämningar som innehåller slam. 

Or. en

Motivering

Det är absolut nödvändigt att identifiera riskområden för översvämningar med hög täthet och 
slamöversvämningar. Dessa typer av översvämningar är mycket farliga för människor och 
egendom och måste analyseras från både hydraulisk och geomorfologisk synpunkt.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 169
Artikel 7, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna skall fastställa de 
platser där risken för översvämningar är 



PE 371.879v01-00 68/111 AM\610916SV.doc
Extern översättning

SV

förhöjd. Denna information skall beaktas 
vid planering av markanvändning.

Or. es

Motivering

Det finns alltid särskilda platser där risken är förhöjd. Informationen om detta bör användas,
så att planeringen av markanvändningen förbättras inom utvecklingen av jordbruket, 
industrin och stadsplaneringen samt vid planering av infrastruktur.

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 170
Artikel 7, punkt 3a (ny)

3a. Med tanke på regionernas särskilda 
egenskaper får medlemsstaterna, om de 
anser det lämpligt, ta upp särskilda 
bestämmelser på riskkartorna.

Or. es

Motivering

I direktivet fastställs vissa grundläggande bestämmelser som skall följas. Det kan dock vara 
mycket bra om de enskilda medlemsstaterna får fastställa särskilda åtgärder för områden 
med särskilda egenskaper.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle och Lutz Goepel

Ändringsförslag 171
Artikel 8, punkt 2

2. De skall ses över, och vid behov 
uppdateras, senast den 22 december 2019 
och därefter vart sjätte år.

2. De skall ses över, och vid behov 
uppdateras, senast den 22 december 2019 
och därefter vart tionde år.

Or. de

Motivering

Det krävs stora insatser för att utarbeta och bedöma riskkartor och riskhanteringsplaner. 
Beslutade åtgärder skall därför ses över enligt samma intervall som anges för översvämning 
med hög sannolikhet i artikel 7.2. Även enligt proportionalitetsprincipen skall 
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granskningsintervallet förlängas till tio år. 

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Ändringsförslag 172
Artikel 9, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
punkterna 2 och 3, utarbeta och genomföra
riskhanteringsplaner på regional nivå (den 
region där avrinningsdistriktet är beläget) för 
de typer av avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor som 
beskrivs i artikel 5.1 b.

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
punkterna 2 och 3, upprätta
riskhanteringsplaner på regional nivå (den 
region där avrinningsdistriktet är beläget) för 
de typer av avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor, 
eller delar därav, som beskrivs i artikel 5.1 
b. Om så är lämpligt får kuststräckor 
integreras i planerna för 
delavrinningsområden eller, om 
kuststräckorna inte är sammanbundna med 
ett avrinningsområde, får de behandlas 
separat.

Or. en

Motivering

Genomförandet av de bakomliggande investeringsplanerna och politiken för fysisk planering 
bör inte omfattas av gemenskapslagstiftningen. Om genomförandet av sådana planer och 
program omfattades av gemenskapslagstiftningen skulle troligen länderna upprätta planer 
med mycket låga ambitioner, eftersom de är rädda för överträdelseförfaranden om de inte 
inser att en plan innehåller mer långtgående åtgärder.

Det är i stället mer effektivt att koncentrera sig på insyn i genomförandeprocessen. Planerna 
bör därför innehålla följande:

1 Målen för hantering av översvämningsrisker.
2 En förteckning över åtgärder.
3 Information om hur framsteg skall övervakas.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 173
Artikel 9, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
punkterna 2 och 3, utarbeta och genomföra 

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
punkterna 2 och 3, utarbeta och genomföra 
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riskhanteringsplaner på regional nivå (den 
region där avrinningsdistriktet är beläget) för 
de typer av avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor
som beskrivs i artikel 5.1 b.

riskhanteringsplaner på regional nivå (den
region där avrinningsdistriktet är beläget) för 
de typer av avrinningsområden som beskrivs 
i artikel 5.1 b.

Or. de

Motivering

Förslaget till direktiv strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt subsidiaritetsprincipen skall 
EU-bestämmelser begränsas till gränsöverskridande avrinningsområden där bestämmelser 
behövs. Kustskyddet skiljer sig avsevärt från skyddet mot inlandsöversvämningar. Inom 
kustskyddet görs inte riskbedömningen utifrån översvämningsscenarier beräknade på 
säsongsvariationer, utan där bedöms de basvattennivåer som kustländerna stämt av med 
varandra och regelbundet ser över. Därför är direktivet inte tillämpligt på kustskydd. 
Formuleringarna ”delavrinningsområde” och ”kuststräcka” skall därför strykas.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle och Lutz Goepel

Ändringsförslag 174
Artikel 9, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
punkterna 2 och 3, utarbeta och genomföra 
riskhanteringsplaner på regional nivå (den 
region där avrinningsdistriktet är beläget) för 
de typer av avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor som 
beskrivs i artikel 5.1 b.

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
punkterna 2 och 3, utarbeta och genomföra 
riskhanteringsplaner på regional nivå (den 
region där avrinningsdistriktet är beläget), 
om avrinningsdistriktet i sin helhet inte 
ligger inom deras territorium, för de typer 
av avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor som 
beskrivs i artikel 5.1 b.

Or. de

Motivering

För avrinningsdistrikt som i sin helhet ligger inom en medlemsstats territorium skall 
medlemsstaterna, med hänsyn till subsidiaritetsprincipen, själva göra en 
preliminärbedömning av översvämningsrisken.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle och Lutz Goepel

Ändringsförslag 175
Artikel 9, punkt 1
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1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
punkterna 2 och 3, utarbeta och genomföra 
riskhanteringsplaner på regional nivå (den 
region där avrinningsdistriktet är beläget) för 
de typer av avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor som 
beskrivs i artikel 5.1 b.

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
punkterna 2 och 3, utarbeta och genomföra 
riskhanteringsplaner på regional nivå (den 
region där avrinningsdistriktet är beläget) för 
de typer av avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor som 
beskrivs i artikel 5.1 b. Befintliga planer för 
hantering av översvämningsrisker gäller 
som planer enligt denna artikel och 
uppfyller rapporteringsskyldigheten enligt 
artikel 17.

Or. de

Motivering

För att undvika extraarbete i samband med utarbetandet av planer för hantering av 
översvämningsrisker bör befintliga planer för hantering av översvämningsrisker åberopas.

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 176
Artikel 9, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
punkterna 2 och 3, utarbeta och genomföra
riskhanteringsplaner på regional nivå (den 
region där avrinningsdistriktet är beläget) för 
de typer av avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor som 
beskrivs i artikel 5.1 b.

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
punkterna 2 och 3, anta riskhanteringsplaner 
på regional nivå (den region där 
avrinningsdistriktet är beläget) för de typer 
av avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor som 
beskrivs i artikel 5.1 b samt i enlighet med 
de mål som fastställs i artiklarna 1 och 4 i 
direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 177
Artikel 9, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
punkterna 2 och 3, utarbeta och genomföra 
riskhanteringsplaner på regional nivå (den 
region där avrinningsdistriktet är beläget) för 

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
punkterna 2 och 3, utarbeta och genomföra 
riskhanteringsplaner på regional nivå (den 
region där avrinningsdistriktet är beläget) för 



PE 371.879v01-00 72/111 AM\610916SV.doc
Extern översättning

SV

de typer av avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor som 
beskrivs i artikel 5.1 b.

de typer av avrinningsområden, 
delavrinningsområden, kuststräckor och 
stadsområden som beskrivs i artikel 5.1 b.

Or. pl

Motivering

I skäl 8 i förslaget tas översvämningar i städer upp, och detta bör därför också tas upp i den 
verkställande delen av direktivet.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 178
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna 
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde, stadsområde eller 
kuststräcka, främst i syfte att minska 
sannolikheten för översvämning och lindra 
de potentiella konsekvenserna av 
översvämningen för människors hälsa, 
miljön och den ekonomiska aktiviteten; 
medlemsstaterna skall därvid beakta 
vattenförvaltning, markskötsel, fysisk 
planering, markanvändning och naturskydd

Or. pl

Motivering

I skäl 8 i förslaget tas översvämningar i städer upp, och detta bör därför också tas upp i den 
verkställande delen av direktivet.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 179
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
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konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna 
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd

konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna 
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd. 
Människors utnyttjande av 
översvämningsområden bör anpassas till de 
fastställda översvämningsriskerna.

Or. en

Motivering

Översvämningar är naturliga fenomen. Översvämningar utgör risker endast för människors 
verksamhet eller vid utnyttjande av översvämningsområden. Att minimera de potentiella 
konsekvenserna av översvämningar måste därför också innebära att människors verksamhet 
anpassas till de befintliga översvämningsriskerna.

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 180
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna 
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd

2. Medlemsstaterna skall i nära samarbete 
med de lokala och regionala 
myndigheterna fastställa lämplig 
omfattning av riskförebyggande åtgärder 
och lämpliga skyddsnivåer för varje 
avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka, främst i syfte att minska 
sannolikheten för översvämning och lindra 
de potentiella konsekvenserna av 
översvämningen för människors hälsa, 
miljön och den ekonomiska aktiviteten; 
medlemsstaterna skall därvid beakta 
vattenförvaltning, markskötsel, fysisk 
planering, markanvändning och naturskydd

Or. en
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Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten och Jules Maaten

Ändringsförslag 181
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna 
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd

2. Medlemsstaterna skall fastställa målen för 
hantering av översvämningsrisker för varje 
avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka, eller del därav; 
medlemsstaterna skall därvid beakta 
vattenförvaltning, markskötsel, fysisk 
planering, markanvändning och naturskydd

Or. en

Motivering

Konsekvens av ändringsförslaget till artikel 1 från samma författare. Meningen ”främst i 
syfte att … den ekonomiska aktiviteten” kan utgå, eftersom den upprepar definitionen av 
översvämningsrisk i artikel 2.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 182
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna 
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna 
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd

Or. de
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Motivering

Förslaget till direktiv strider mot subsidiaritetsprincipen. Enligt subsidiaritetsprincipen skall 
EU-bestämmelser begränsas till gränsöverskridande avrinningsområden där bestämmelser 
behövs. Kustskyddet skiljer sig avsevärt från skyddet mot inlandsöversvämningar. Inom 
kustskyddet görs inte riskbedömningen utifrån översvämningsscenarier beräknade på 
säsongsvariationer, utan där bedöms de basvattennivåer som kustländerna stämt av med 
varandra och regelbundet ser över. Därför är direktivet inte tillämpligt på kustskydd. 
Formuleringarna ”delavrinningsområde” och ”kuststräcka” skall därför strykas.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 183
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna 
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd.

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten, och skall 
företrädesvis använda icke strukturella 
initiativ och vid behov minska 
sannolikheten för översvämning. I 
samband med dessa åtgärder skall man
beakta vattenförvaltning, markskötsel, fysisk 
planering, markanvändning och naturskydd.

Or. en

Motivering

Översvämningar är naturliga händelser i floders rörlighet och spelar en viktig roll. Vikten av 
att företrädesvis använda icke strukturella åtgärder måste därför betonas. Detta innebär att 
översvämningsrisken kan minskas genom att sårbarheten minskas. Först när dessa åtgärder 
visar sig vara otillräckliga bör man vidta strukturella åtgärder för att minska sannolikheten 
för översvämning.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 184
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 2. Medlemsstaterna skall i nära samarbete 
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skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna 
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd

med de lokala och regionala 
myndigheterna fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna 
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att garantera att de lokala myndigheterna deltar så mycket som 
möjligt. Dessa känner i allmänhet bättre till vad som är nödvändigt för att hantera 
vattenavrinning. 

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 185
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna 
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön, egendomar och 
den ekonomiska aktiviteten; 
medlemsstaterna skall därvid beakta 
vattenförvaltning, markskötsel, fysisk 
planering, markanvändning och naturskydd

Or. en

Motivering

Skydd av egendomar är en viktig del av riskhanteringen och bör nämnas här.
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Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 186
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna 
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämplig 
hantering av översvämningsrisker för varje 
avrinningsområde, delavrinningsområde 
eller kuststräcka, främst i syfte att minska 
sannolikheten för översvämning och lindra 
de potentiella konsekvenserna av 
översvämningen för människors hälsa, 
miljön och den ekonomiska aktiviteten; 
medlemsstaterna skall därvid beakta 
vattenförvaltning, markskötsel, fysisk 
planering, markanvändning och naturskydd

Or. fr

Motivering

Termen ”skyddsnivå” är för snäv, medan ”hantering av översvämningsrisker” omfattar 
förebyggande åtgärder, skydd och beredskap såsom anges i artikel 9.3.

Ändringsförslag från María del Pilar Ayuso González

Ändringsförslag 187
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd.

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska de uppskattade 
skadorna på människors hälsa, miljön och 
den ekonomiska aktiviteten och, om så är 
möjligt, sannolikheten för översvämning. 
Medlemsstaterna skall vid genomförandet 
av aktuella åtgärder beakta 
vattenförvaltning, markskötsel, fysisk 
planering, markanvändning och naturskydd.

Or. es

Motivering

Det är ibland inte möjligt att minska sannolikheten för översvämningar. Det vore mer 
realistiskt om medlemsstaterna koncentrerade sina insatser på att minska de skador som 
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orsakas av översvämningar.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi och Péter Olajos

Ändringsförslag 188
Artikel 9, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna 
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd.

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
skyddsnivåer för varje avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka, 
främst i syfte att minska sannolikheten för 
översvämning och lindra de potentiella 
konsekvenserna av översvämningen för 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten; medlemsstaterna 
skall därvid beakta vattenförvaltning, 
markskötsel, fysisk planering, 
markanvändning och naturskydd samt 
kostnad och nytta. När det gäller 
gemensamma avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor 
skall medlemsstaterna samarbeta vid 
uppfyllandet av ovan nämnda skyldigheter.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att garantera samarbete mellan medlemsstaterna när det gäller 
fastställande av skyddsnivåer för gemensamma avrinningsområden. Detta är en särskilt viktig 
garanti för länder som ligger nedströms. De villkor som skall beaktas vid genomförandet av 
ovan nämnda åtgärder bör dessutom utvidgas till åtgärdernas lönsamhet.

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 189
Artikel 9, punkt 2a (ny)

2a. Stadsplanering är en fråga för varje 
medlemsstat och därför bör deras regionala 
och lokala styrande organ samt nationella 
myndigheter i sina planer föreskriva 
förebyggande eller förbättrande åtgärder, 
så att riskområden underkastas lämplig 
stadsplanering eller fysisk planering, så att 
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särskilda mål följs för att på ett 
miljömässigt sätt integrera floder i städers 
centrum, så att program genomförs för att 
återskapa vatten- och skogstillgångar, 
bevara flodstränder eller skapa 
medvetenhet bland allmänheten, samt 
andra mål.

Or. es

Motivering

Med tanke på det stora antalet översvämningar i centrum av städer bör ovanstående punkt 
införas.

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 190
Artikel 9, punkt 3

3. Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder för hur de skyddsnivåer som 
fastställs i enlighet med punkt 2 skall 
uppnås.

3. Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder för hur omfattningen av de 
riskförebyggande åtgärder och de 
skyddsnivåer som fastställs i enlighet med 
punkt 2 skall uppnås samt en tidsplan för 
genomförandet av dessa åtgärder.

Planerna skall behandla alla faser av 
riskhanteringen, men främst förebyggande 
åtgärder, skydd och beredskap, och skall ta 
hänsyn till de olika avrinningsområdenas 
eller delavrinningsområdenas särdrag.

Planerna skall behandla alla faser av 
riskhanteringen, men främst förebyggande 
åtgärder, skydd och beredskap, inklusive 
översvämningsprognoser och system för 
tidig varning, och skall ta hänsyn till de 
olika avrinningsområdenas eller 
delavrinningsområdenas särdrag.

Planerna skall innehålla en bedömning av 
den miljömässiga och ekonomiska 
effektiviteten hos tekniska skyddsåtgärder 
vid översvämningar och den naturliga 
upptagningspotentialen vid 
översvämningar för befintliga 
översvämningsplaner eller sådana som 
skall renoveras. Planerna skall främja 
lämplig markanvändning och lämpliga 
metoder inom jordbruk och skogsbruk i 
hela avrinningsdistriktet.
Åtgärderna för hantering av 
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översvämningsrisker får inbegripa åtgärder 
för kostnadstäckning, så att ekonomisk 
verksamhet i områden med 
översvämningsrisker står för kostnaderna 
för översvämningsskydd och nödåtgärder 
samt miljö- och resurskostnader, och 
bestämmelser får fastställas om att 
personer som bor i områden med 
översvämningsrisker efter bästa förmåga 
skall vidta försiktighetsåtgärder för att 
minska skador.

Or. en

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 191
Artikel 9, punkt 3, stycke 1

3. Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder för hur de skyddsnivåer som 
fastställs i enlighet med punkt 2 skall 
uppnås.

3. Riskhanteringsplanerna skall genomföras 
med utgångspunkt från ett integrerat 
synsätt, varvid andra instrument såsom 
lagstiftning och program, som kan 
användas, skall beaktas. De skall innehålla 
åtgärder för hur de skyddsnivåer som 
fastställs i enlighet med punkt 2 skall 
uppnås.

Or. es

Motivering

Hela direktivet, och särskilt metoderna för att genomföra riskhanteringsplanerna, bör 
grundas på en integrerad riskhantering som syftar till att samordna de mål, metoder och den 
teknik som tas upp i de olika gemenskapsinstrumenten och nationella instrumenten. Ett sätt 
att åstadkomma detta skulle vara att använda uppgifter som samlats in av INSPIRE-systemet 
eller GEO (en grupp för satellitbaserade observationer av jorden).

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 192
Artikel 9, punkt 3, stycke 1

3. Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder för hur de skyddsnivåer som 

3. Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder som fungerar tillsammans med 
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fastställs i enlighet med punkt 2 skall 
uppnås.

naturliga förfaranden som t.ex. underhåll 
och/eller renovering av 
översvämningsplaner för att i möjligaste 
mån återlämna områden till floderna samt 
främja lämplig markanvändning och 
lämpliga metoder inom jordbruk och 
skogsbruk i hela avrinningsområdet.

Or. en

Motivering

Outvecklade områden som kan översvämmas naturligt (t.ex. översvämningsplaner) och 
fungera som värdefulla vattenupptagningsområden bör beaktas i riskhanteringsplanerna.

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten och Jules Maaten

Ändringsförslag 193
Artikel 9, punkt 3, stycke 1

3. Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder för hur de skyddsnivåer som 
fastställs i enlighet med punkt 2 skall 
uppnås.

3. Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder för hur de mål för riskhantering
som fastställs i enlighet med punkt 2 skall 
uppnås och metoder för hur genomförandet 
av dessa åtgärder skall övervakas.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 9.1. av samma författare.

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 194
Artikel 9, punkt 3, stycke 1

3. Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder för hur de skyddsnivåer som 
fastställs i enlighet med punkt 2 skall 
uppnås.

3. Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder för hur de mål för riskhantering
som fastställs i enlighet med punkt 2 skall 
uppnås och metoder för hur genomförandet 
av dessa åtgärder skall övervakas. I princip 
måste åtgärder för hantering av
översvämningsrisker vara kostnadseffektiva 
och begränsas till åtgärder som innebär 
socialt godtagbara kostnader.
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Or. en

Motivering

Principer om kostnadseffektivitet och åtgärder som innebär socialt godtagbara kostnader 
måste införas i detta direktiv. Dessa principer är självklara för alla medlemsstater när de 
hanterar nationella problem rörande översvämningsrisker, men de tillämpas inte alltid när 
det gäller gränsöverskridande problem rörande översvämningsrisker. Den första principen 
om kostnadseffektivitet finns även med i direktiv 2000/60/EG. De båda principerna utgör 
tillsammans en grund för att använda och utveckla sociala lönsamhetsanalyser. Det faktum 
att de anges som principer och inte som skyldigheter garanterar att undantag är möjliga i 
motiverade fall och för åtgärder med oviktiga konsekvenser.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 195
Artikel 9, punkt 3, stycke 1

Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder för hur de skyddsnivåer som 
fastställs i enlighet med punkt 2 skall 
uppnås.

Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder som

a) fungerar tillsammans med naturliga 
förfaranden som t.ex. underhåll och/eller 
renovering av översvämningsplaner för att 
i möjligaste mån återlämna områden till 
floderna samt främja lämplig 
markanvändning och lämpliga metoder 
inom jordbruk och skogsbruk i hela 
avrinningsområdet,
b) garanterar en genomförbar ekologisk 
och ekonomisk hantering av 
översvämningsrisker med beaktande av 
kostnadstäckning för tjänster för hantering 
av översvämningar för användare, 
inklusive miljökostnader,
c) bidrar till hantering av översvämningar i 
regioner uppströms och nedströms, eller 
åtminstone inte påverkar 
översvämningsriskerna på ett sådant sätt 
att regioner uppströms och nedströms får 
bära oproportionerligt stora kostnader för 
att nå en rimlig omfattning av 
förebyggande åtgärder och en rimlig 
skyddsnivå,
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d) beaktar effektiviteten hos den 
infrastruktur för översvämningsskydd som 
byggts upp av människor, inklusive den 
ekonomiska och miljömässiga 
effektiviteten.

Or. en

Motivering

a) Outvecklade områden som kan översvämmas naturligt (t.ex. översvämningsplaner) och 
fungera som värdefulla vattenupptagningsområden kan komma att föreslås för utveckling om 
de inte finns med i riskkartorna eller riskhanteringsplanerna. De skulle då förlora sin viktiga 
funktion att minska översvämningsrisken, eller försvagas i denna funktion, och de nya 
fastigheter som byggs upp där skulle utsättas för risker. Det är därför viktigt att bestämmelser 
om ”icke-förstöring” omfattar dessa områden, så att riskerna inte ökar. Det är därför 
nödvändigt att dessa områden och deras funktion tas med/beaktas i de riskkartor och 
riskhanteringsplaner som skall utarbetas enligt detta direktiv.

b)–c) Åtgärder för hantering av översvämningsrisker är en viktig tjänst för medborgarna och 
företagen, och kostnaderna för den måste täckas för att vara till långsiktig nytta för 
samhället. I områden som ofta drabbas för översvämningar måste utvecklingen av nya 
verksamheter för människor bära kostnaderna för dessa åtgärder, liksom kostnader för miljö 
och resurser uppströms och nedströms. Nivån på kostnadstäckningen och vem som skall bära 
dessa kostnader skall beslutas på nationell nivå, men detta måste vara öppet för insyn.

d) De traditionella strategierna för riskhantering, vilka oftast grundas på teknisk 
infrastruktur, har för det mesta inte kunnat ge den långsiktiga trygghet som utlovats och har 
negativa effekter på vattenmiljön. Effektiviteten måste bedömas ingående om 
översvämningsrisker skall kunna hanteras på ett korrekt sätt.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 196
Artikel 9, punkt 3, stycke 2

Planerna skall behandla alla faser av 
riskhanteringen, men främst förebyggande 
åtgärder, skydd och beredskap, och skall ta 
hänsyn till de olika avrinningsområdenas 
eller delavrinningsområdenas särdrag.

Planerna skall behandla alla faser av 
riskhanteringen, men främst förebyggande 
åtgärder, skydd, beredskap, åtgärder vid 
nödsituationer och för återställande, och 
skall ta hänsyn till de olika 
avrinningsområdenas eller 
delavrinningsområdenas särdrag.

Or. en
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Motivering

Riskhanteringsplaner för översvämningar bör också omfatta åtgärder vid nödsituationer(dvs. 
att ta fram lämpliga åtgärdsplaner vid nödsituationer och samordnad räddningstjänst i 
samband med översvämningar) och för återställande (dvs. hjälp med att återgå till normala 
förhållanden så snart som möjligt och att mildra både de sociala och de ekonomiska 
konsekvenserna för människor, egendomar och miljön).

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 197
Artikel 9, punkt 3, stycke 2

Planerna skall behandla alla faser av 
riskhanteringen, men främst förebyggande 
åtgärder, skydd och beredskap, och skall ta 
hänsyn till de olika avrinningsområdenas 
eller delavrinningsområdenas särdrag.

Planerna skall behandla alla faser av 
riskhanteringen, men främst förebyggande 
åtgärder, skydd och beredskap, och skall ta 
hänsyn till de olika avrinningsområdenas 
eller delavrinningsområdenas särdrag. 
Planerna skall också innehålla bedömning 
av räddningsinsatser och åtgärder för 
återställande.

Or. en

Motivering

Även om riskhanteringsplanerna främst skall vara inriktade på förebyggande åtgärder, skydd 
och beredskap, kan en ingående bedömning av räddningsinsatser och åtgärder för 
återställande bidra till att skapa medvetenhet om vad brist på förebyggande åtgärder kostar.

Ändringsförslag från Vasco Graça Moura

Ändringsförslag 198
Artikel 9, punkt 3, stycke 2

Planerna skall behandla alla faser av 
riskhanteringen, men främst förebyggande 
åtgärder, skydd och beredskap, och skall ta 
hänsyn till de olika avrinningsområdenas 
eller delavrinningsområdenas särdrag.

Planerna skall behandla alla faser av 
riskhanteringen, men främst förebyggande 
åtgärder, skydd, beredskap, 
minimeringsåtgärder och 
räddningsinsatser, och skall ta hänsyn till 
de olika avrinningsområdenas eller 
delavrinningsområdenas särdrag.

Or. pt
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Motivering

Det är viktigt att från början föreskriva minimeringsåtgärder och räddningsinsatser för att se 
till att planerna fungerar efter översvämningar.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 199
Artikel 9, punkt 3, stycke 2

Planerna skall behandla alla faser av 
riskhanteringen, men främst förebyggande 
åtgärder, skydd och beredskap, och skall ta 
hänsyn till de olika avrinningsområdenas 
eller delavrinningsområdenas särdrag.

Planerna skall behandla alla faser av
riskhanteringen, men främst förebyggande 
åtgärder, skydd och beredskap, agerande i 
nödsituationer och återhämtning, och skall 
ta hänsyn till de olika avrinningsområdenas 
eller delavrinningsområdenas särdrag.

Or. en

Motivering

Riskhanteringsplanerna skall även omfatta åtgärder för att bemöta nödsituationer (dvs. att 
genomföra lämpliga planer för agerande i nödsituationer och samordnade åtgärder av 
räddningstjänster vid översvämningar) och återhämtning (dvs. bidra till en återgång till 
normala förhållanden så snabbt som möjligt och mildra såväl de sociala som de ekonomiska 
följderna för människor, fast egendom och miljön). Alla skyddssystem vid översvämningar 
misslyckas vid något tillfälle, särskilt till följd av de oförutsägbara effekterna av 
klimatförändringen. Det är nödvändigt att man är beredd på ett misslyckande, och agerande i 
nödsituationer och återhämtningsåtgärder måste ingå i riskhanteringsplanerna.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 200
Artikel 9, punkt 3, stycke 2

Planerna skall behandla alla faser av 
riskhanteringen, men främst förebyggande 
åtgärder, skydd och beredskap, och skall ta 
hänsyn till de olika avrinningsområdenas 
eller delavrinningsområdenas särdrag.

Planerna skall behandla alla faser av 
riskhanteringen, men främst förebyggande 
åtgärder, skydd, beredskap och åtgärder för 
att minimera konsekvenserna av 
översvämningar, och skall ta hänsyn till de 
olika avrinningsområdenas eller 
delavrinningsområdenas särdrag.

Or. pl
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Motivering

Att minimera konsekvenserna av naturkatastrofer, däribland översvämningar, tas upp i 
EU-dokumentet om inrättande av ett snabbinsats- och beredskapsinstrument för allvarliga 
olyckshändelser (KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006). Detta 
är viktigt för att begränsa förlusterna och se till att miljön, ekonomin och infrastrukturen 
återgår till det tillstånd de var i innan översvämningen.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 201
Artikel 9, punkt 3, stycke 2

Planerna skall behandla alla faser av 
riskhanteringen, men främst förebyggande 
åtgärder, skydd och beredskap, och skall ta 
hänsyn till de olika avrinningsområdenas 
eller delavrinningsområdenas särdrag.

Planerna skall behandla alla faser av 
riskhanteringen, men främst förebyggande 
åtgärder, skydd och beredskap, agerande i 
nödsituationer och återhämtning, och skall 
ta hänsyn till de olika avrinningsområdenas 
eller delavrinningsområdenas särdrag.

Or. en

Motivering

Riskhanteringsplanerna skall även omfatta åtgärder för att bemöta nödsituationer (dvs. att 
genomföra lämpliga planer för agerande i nödsituationer och samordnade åtgärder av 
räddningstjänster vid översvämningar) och återhämtning (dvs. bidra till en återgång till 
normala förhållanden så snabbt som möjligt och mildra såväl de sociala som de ekonomiska 
följderna för människor, fast egendom och miljön). Alla skyddssystem vid översvämningar 
misslyckas vid något tillfälle, särskilt till följd av de oförutsägbara effekterna av 
klimatförändringen. Det är nödvändigt att man är beredd på ett misslyckande, och agerande i 
nödsituationer och återhämtningsåtgärder måste ingå i riskhanteringsplanerna.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 202
Artikel 9, punkt 3, stycke 2a (nytt)

Medlemsstaterna skall se till att floder så 
långt det är möjligt kan behålla sin 
naturliga bana. Om den naturliga banan 
inte kan följas skall medlemsstaterna se till 
att områden på deras territorium avsätts för 
floderna som ersättning för förlusten. 
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Or. nl

Motivering

Principen om att floderna inte skall omdirigeras skrivs in.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 203
Artikel 9, punkt 3, stycke 2a (nytt)

Följande åtgärder skall prioriteras i 
riskhanteringsplanerna:
a) åtgärder som omfattar naturliga 
processer, såsom underhåll och/eller 
återställande av flodslätter för att ge 
floderna extra utrymme där detta är möjligt 
och främja lämplig markanvändning och 
lämpliga jordbruks- och 
skogsbruksmetoder inom 
avrinningsdistriktet,
b) åtgärder som bidrar till förvaltningen av 
floder i regioner uppströms och nedströms, 
eller som åtminstone inte påverkar 
översvämningsriskerna på ett sådant sätt 
att regioner uppströms eller nedströms 
ådrar sig oproportionerliga kostnader för 
att nå en lämplig nivå av riskförebyggande 
och skydd,
c) åtgärder som beaktar effektiviteten av 
befintliga konstgjorda infrastrukturer för 
att skydda mot översvämningar, inklusive 
deras ekonomiska och miljömässig 
effektivitet.

Or. en

Motivering

Vattenhållningsfunktionen hos outvecklade områden, såsom skogar, är värdefull för att 
avhjälpa översvämningsrisker och måste beaktas vid utarbetandet av riskhanteringsplanerna 
– i synnerhet eftersom de traditionella hanteringsstrategierna för översvämningar, som 
huvudsakligen bygger på tekniska infrastrukturer, ofta är ineffektiva och kan orsaka 
allvarliga problem längre nedströms.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 204
Artikel 9, punkt 3, stycke 2a (nytt)

Riskhanteringsplanen skall omfatta 
åtgärder för att förhindra oavsiktliga 
föroreningar till följd av översvämningar 
från de tekniska installationer som anges i 
bilaga I till rådets direktiv 96/61/EG och 
som omfattas av rådets direktiv 96/82/EG.

Or. en

Motivering

Eftersom översvämningar ofta följs av oavsiktliga miljöföroreningar från industri- och 
jordbruksanläggningar samt andra anläggningar i det berörda området måste sannolika 
föroreningskällor beaktas i riskhanteringsplanerna. Verktygen för att identifiera 
installationer som utgör en potentiell risk är klassificeringarna i de ovannämnda Seveso II-
och IPPC-direktiven.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 205
Artikel 9, punkt 3a (ny)

3a. Åtgärder för riskhantering, särskilt 
åtgärder för att bygga infrastrukturer, bör 
vara föremål för välgrundade och öppna 
ekonomiska och miljömässiga 
bedömningar för att garantera den 
långsiktiga genomförbarheten för de 
tjänster som tillhandahålls medborgarna, 
med beaktande av principen om 
kostnadstäckning, inklusive miljömässiga 
och resursmässiga kostnader.

Or. en
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Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 206
Artikel 9, punkt 3a (ny)

3a. I riskhanteringsplanerna skall 
föreskrivas samordning mellan olika 
administrativa organ med ansvar för 
översvämningar (vattenmyndigheter, 
myndigheter för fysisk planering, 
stadsplanering och civilförsvar).

Or. es

Motivering

I riskhanteringsplanerna måste det föreskrivas samordning mellan olika myndigheter, i 
synnerhet civilförsvarsmyndigheter.

Ändringsförslag från Vasco Graça Moura

Ändringsförslag 207
Artikel 9, punkt 4

4. Riskhanteringsåtgärder som vidtas i en 
medlemsstat får inte innebära ökade 
översvämningsrisker i grannländerna.

utgår

Or. pt

Motivering

Det vore bättre om denna punkt togs upp i en artikel som omfattar internationella åtgärder 
för hantering av översvämningar.

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 208
Artikel 9, punkt 4

4. Riskhanteringsåtgärder som vidtas i en 
medlemsstat får inte innebära ökade 
översvämningsrisker i grannländerna.

4. I enlighet med solidaritetsprincipen bör 
åtgärder i områden uppströms eller 
nedströms, om så är möjligt, ingå i 
riskhanteringsplanerna. 
Riskhanteringsåtgärder eller andra åtgärder
som vidtas i en medlemsstat får inte 
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innebära ökade översvämningsrisker i 
grannländerna.

Or. en

Ändringsförslag från Frederika Brepoels

Ändringsförslag 209
Artikel 9, punkt 4

4. Riskhanteringsåtgärder som vidtas i en 
medlemsstat får inte innebära ökade 
översvämningsrisker i grannländerna.

4. Riskhanteringsåtgärder som vidtas i en 
medlemsstat får i princip inte innebära 
ökade översvämningsrisker uppströms eller 
nedströms i andra länder som delar samma 
avrinningsområde eller 
delavrinningsområden.

Or. en

Motivering

Denna artikel bör omformuleras så att detta anges som en princip för att undvika problem 
med eventuella överträdelseförfaranden för mycket små och oviktiga negativa 
gränsöverskridande effekter, och för att undvika att det blir omöjligt att komma överens om 
kompensation för negativa gränsöverskridande effekter till följd av vissa åtgärder som har 
överenskommits mellan grannländerna. Det måste finnas ett gemensamt samförstånd om hur 
gränsöverskridande effekter skall bedömas av de medlemsstater som delar 
avrinningsområden.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 210
Artikel 9, punkt 4a (ny)

4a. Om det i medlemsstaterna finns 
(internationellt samordnade) 
förvaltningsplaner som är lämpliga för att 
nå målen enligt artikel 1 och artikel 9.2 
behövs det inga nya planer enligt kapitel IV 
i direktivet.

Or. de
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Motivering

För många internationella vatten finns det redan samordnade översvämningsrelaterade 
handlingsplaner som uppfyller målen enligt detta direktiv. Dessa befintliga planer måste äga 
bestånd och undantas från de formella bestämmelserna enligt direktivet.

Ändringsförslag från Vittorio Prodi

Ändringsförslag 211
Artikel 9, punkt 4a (ny)

4a. Följande specifika åtgärder skall ingå i 
riskhanteringsplanerna:
a) processer, såsom underhåll och/eller 
återställande av flodslätter för att ge 
floderna extra utrymme där detta är möjligt 
och främja lämplig markanvändning och 
lämpliga jordbruks- och 
skogsbruksmetoder inom 
avrinningsdistriktet,
b) åtgärder som bidrar till förvaltningen av 
floder i regioner uppströms och nedströms, 
eller som åtminstone inte påverkar 
översvämningsriskerna på ett sådant sätt 
att regioner uppströms eller nedströms 
ådrar sig oproportionerliga kostnader för 
att nå en lämplig nivå av riskförebyggande 
och skydd,
c) åtgärder som beaktar effektiviteten av 
befintliga konstgjorda infrastrukturer för 
att skydda mot översvämningar, inklusive 
deras ekonomiska och miljömässig 
effektivitet.

Or. en

Motivering

Flodslätternas vikt och funktion bör betonas, liksom kostnaderna för riskhanteringsåtgärder 
och infrastrukturer.
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Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 212
Artikel 9, punkt 4a (ny)

4a. Om en medlemsstat har för avsikt att 
göra betydande ändringar av 
genomförandeåtgärderna eller den tidsplan 
som fastställts för genomförandet mellan 
de översynsintervaller som föreskrivs i 
artikel 11.2, skall de vidta lämpliga 
åtgärder för att garantera samordning med 
andra medlemsstater inom ett 
internationellt avrinningsdistrikt samt se 
till att allmänheten informeras och görs 
delaktig.

Or. en

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Ändringsförslag 213
Artikel 10, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall skicka en 
interimsrapport till kommissionen med en 
redogörelse för hur genomförandet av de 
planerade åtgärderna går; rapporten skall
lämnas inom tre år efter det att en 
riskhanteringsplan offentliggörs eller 
uppdateras.

utgår

Or. en

Motivering

Denna punkt har infogats i artikel 9.3. Se även ändringsförslaget till denna punkt som har 
utarbetats av samma författare.

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Ändringsförslag 214
Artikel 11, punkt 2
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2. Förvaltningsplanerna för 
översvämningsrisker skall ses över och 
uppdateras senast 2021 och därefter vart 
sjätte år.

2. Förvaltningsplanerna för 
översvämningsrisker skall ses över och 
uppdateras senast 2021 och därefter vart 
tionde år.

Or. de

Motivering

Det krävs stora insatser för att utarbeta och bedöma riskkartor och riskhanteringsplaner. 
Beslutade åtgärder skall därför ses över enligt samma intervall som anges för översvämning 
med hög sannolikhet i artikel 7.2. Även enligt proportionalitetsprincipen skall 
granskningsintervallet förlängas till tio år. 

Ändringsförslag från Elisabeth Jeggle, Lutz Goepel

Ändringsförslag 215
Artikel 12, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att en enda 
riskhanteringsplan utarbetas för 
avrinningsdistrikt som i sin helhet ligger på 
deras territorium.

utgår

Or. de

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen bevaras här den nationella behörigheten, eftersom det 
rör flodområden som uteslutande finns på nationellt territorium.

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Ändringsförslag 216
Artikel 12

Transnationellt samarbete
1. Medlemsstaterna skall se till att en enda 
riskhanteringsplan utarbetas för 
avrinningsdistrikt som i sin helhet ligger på 
deras territorium.
2. Om ett internationellt avrinningsdistrikt i 2. Om ett internationellt avrinningsdistrikt i 
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sin helhet ligger inom gemenskapen, skall 
medlemsstaterna samordna sig i syfte att 
utarbeta en enda internationell 
riskhanteringsplan.

sin helhet ligger inom gemenskapen, skall 
medlemsstaterna samordna sig i syfte att
utarbeta en enda internationell 
riskhanteringsplan, eller en uppsättning 
riskhanteringsplaner som samordnas inom 
det internationella avrinningsdistriktet, i 
den omfattning som är lämpligast.

Om någon sådan plan inte utarbetas skall 
medlemsstaterna utarbeta 
riskhanteringsplaner för åtminstone de delar 
av det internationella avrinningsdistriktet 
som ligger på deras territorium.

Om någon sådan plan inte utarbetas skall 
medlemsstaterna utarbeta 
riskhanteringsplaner för åtminstone de delar 
av det internationella avrinningsdistriktet 
som ligger på deras territorium.

3. För internationella avrinningsdistrikt som 
delvis ligger utanför gemenskapen och som 
inte omfattas av någon internationell 
riskhanteringsplan som inkluderar tredje 
land, skall medlemsstaterna utarbeta sådana 
planer som omfattar åtminstone de delar av 
det internationella avrinningsdistriktet som 
ligger på de berörda medlemsstaternas 
territorium.

3. För internationella avrinningsdistrikt som 
delvis ligger utanför gemenskapen skall 
medlemsstaterna sträva efter att utarbeta en 
gemensam internationell 
riskhanteringsplan eller en uppsättning 
riskhanteringsplaner som samordnas inom 
det internationella avrinningsdistriktet i 
lämpligast möjliga omfattning. Om detta 
inte är möjligt skall medlemsstaterna 
utarbeta planer för hantering av 
översvämningsrisker som omfattar 
åtminstone de delar av det internationella 
avrinningsdistriktet som ligger på de berörda 
medlemsstaternas territorium.

3a. När en medlemsstat identifierar ett 
problem som inverkar på riskhanteringen 
av dess vatten, men som medlemsstaten i 
fråga inte kan lösa, kan den rapportera 
detta till kommissionen och eventuella 
berörda medlemsstater och komma med 
rekommendationer för att lösa problemet.
Kommissionen skall besvara alla rapporter 
om rekommendationer från 
medlemsstaterna inom sex månader.

Or. en

Motivering

Direktivet bör tillhandahålla en ram för gränsöverskridande samarbete. Översvämningsrisker 
hanteras effektivast inom internationella avrinningssystem och av nationella och regionala 
myndigheter. Det är inom den gränsöverskridande aspekten som EU kan tillföra mervärde, så 
detta direktiv bör endast behandla den typen av frågor.
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Ändringsförslag från Albert Jan Maat

Ändringsförslag 217
Artikel 12, punkt 2

2. Om ett internationellt avrinningsdistrikt i 
sin helhet ligger inom gemenskapen, skall 
medlemsstaterna samordna sig i syfte att 
utarbeta en enda internationell
riskhanteringsplan.

Om någon sådan plan inte utarbetas skall 
medlemsstaterna utarbeta 
riskhanteringsplaner för åtminstone de delar 
av det internationella avrinningsdistriktet 
som ligger på deras territorium.

2. Om ett internationellt avrinningsdistrikt i 
sin helhet ligger inom gemenskapen, skall 
medlemsstaterna samordna sig i syfte att 
utarbeta en eller flera internationella 
riskhanteringsplaner.

Om några sådana planer inte utarbetas skall 
medlemsstaterna utarbeta 
riskhanteringsplaner för åtminstone de delar 
av det internationella avrinningsdistriktet 
som ligger på deras territorium.

Or. en

Motivering

Det bör stå medlemsstaterna fritt att välja de effektivaste åtgärderna vid samordningen av 
riskhanteringsplanerna. Därför bör det även vara möjligt att utarbeta mer än en 
riskhanteringsplan.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 218
Artikel 12, punkt 2, stycke 1

2. Om ett internationellt avrinningsdistrikt i 
sin helhet ligger inom gemenskapen, skall 
medlemsstaterna samordna sig i syfte att 
utarbeta en enda internationell 
riskhanteringsplan.

2. Om ett internationellt avrinningsdistrikt i 
sin helhet ligger inom gemenskapen, skall 
medlemsstaterna samordna sig i syfte att 
utarbeta en enda sammanhängande
internationell riskhanteringsplan.

Or. pl

Motivering

Synkroniserade och sammanhängande åtgärder behövs för att få till stånd en mångsidig 
internationell riskhanteringsplan och för att i händelse av en nödsituation genomföra 
homogena, samordnade åtgärder, liksom förebyggande åtgärder, skydd och beredskap, samt 
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åtgärder för att minimera konsekvenserna av översvämningar. 

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 219
a1rtikel 12, punkt 2, stycke 2

Om någon sådan plan inte utarbetas skall 
medlemsstaterna utarbeta 
riskhanteringsplaner för åtminstone de delar 
av det internationella avrinningsdistriktet 
som ligger på deras territorium.

Om någon sådan plan inte utarbetas skall 
medlemsstaterna utarbeta 
riskhanteringsplaner för åtminstone de delar 
av det internationella avrinningsdistriktet 
som ligger på deras territorium. Vid 
utarbetandet av sådana planer skall 
medlemsstaterna samråda med de 
medlemsstater som ligger i det 
internationella avrinningsområdet, de skall 
meddela dessa medlemsstaters 
ståndpunkter och beakta konsekvenserna 
av deras planer för de angränsande 
medlemsstaterna.

Or. nl

Motivering

Samråd måste alltid äga rum, även om det inte finns någon gemensam plan.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi, Péter Olajos

Ändringsförslag 220
Artikel 12, punkt 2, stycke 2

Om någon sådan plan inte utarbetas skall 
medlemsstaterna utarbeta 
riskhanteringsplaner för åtminstone de delar 
av det internationella avrinningsdistriktet 
som ligger på deras territorium.

Om någon sådan plan inte utarbetas skall 
medlemsstaterna utarbeta 
riskhanteringsplaner för åtminstone de delar 
av det internationella avrinningsdistriktet 
som ligger på deras territorium, och 
samtidigt garantera att 
riskhanteringsstrategierna samordnas 
mellan de medlemsstater som delar ett 
internationellt avrinningsdistrikt.

Or. en
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Motivering

Samordning bör vara ett minimikrav även i de fall där medlemsstaterna inte kan utarbeta en 
enda plan.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi, Péter Olajos

Ändringsförslag 221
Artikel 12, punkt 3

3. För internationella avrinningsdistrikt som 
delvis ligger utanför gemenskapen och som 
inte omfattas av någon internationell 
riskhanteringsplan som inkluderar tredje 
land, skall medlemsstaterna utarbeta sådana 
planer som omfattar åtminstone de delar av 
det internationella avrinningsdistriktet som 
ligger på de berörda medlemsstaternas 
territorium.

3. För internationella avrinningsdistrikt som 
delvis ligger utanför gemenskapen och som 
inte omfattas av någon internationell 
riskhanteringsplan som inkluderar tredje 
land, skall medlemsstaterna utarbeta sådana 
planer som omfattar åtminstone de delar av 
det internationella avrinningsdistriktet som 
ligger på de berörda medlemsstaternas 
territorium i enlighet med punkt 2.

Or. en

Motivering

Genom en hänvisning till punkt 2 i samma artikel klargörs det att medlemsstaterna skall 
samordna utarbetandet av en plan för sina egna delar av det internationella 
avrinningsdistriktet även om förhandlingar med andra tredjeländer inte leder till att en 
övergripande riskhanteringsplan utarbetas.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 222
Artikel 13, punkt 1

1. De första riskkartorna och efterföljande 
uppdateringar, i enlighet med artikel 8, skall 
utarbetas i samordning med och, om så är 
lämpligt, integreras i de översyner som 
föreskrivs i artikel 5.2 i direktiv 
2000/60/EG.

1. De första riskkartorna och efterföljande 
uppdateringar, i enlighet med artikel 8, skall 
vid behov utarbetas i samordning med och i 
förekommande fall integreras i de översyner 
som föreskrivs i artikel 5.2 i direktiv 
2000/60/EG.

Or. de
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Motivering

Ett ömsesidigt informationsutbyte bör alltid eftersträvas i planeringen. En mer långtgående 
sammankoppling är dock kontraproduktiv. De två planeringsprocesserna skulle bara 
blockera varandra på grund av de skilda målsättningarna samt läget när det gäller deltagare 
och intressen. Det är utan tvekan lämpligt att utnyttja de synergier som följer av arbetet med 
förvaltningsplanerna enligt vattenramdirektivet. Detta gäller dock endast användningen av 
gemensamma rapporteringsunderlag. Därför är minst denna ändring nödvändig.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 223
Artikel 13, punkt 1

1. De första riskkartorna och efterföljande 
uppdateringar, i enlighet med artikel 8, skall 
utarbetas i samordning med och, om så är 
lämpligt, integreras i de översyner som 
föreskrivs i artikel 5.2 i direktiv 
2000/60/EG.

1. De första riskkartorna och efterföljande 
uppdateringar, i enlighet med artikel 8, skall 
utarbetas i samordning med integreras i de 
översyner som föreskrivs i artikel 5.2 i 
direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Parallell riskhantering och planering för avrinningsdistrikt inom ramdirektivet för vatten bör 
undvikas för att minska byråkrati och dubbel rapportering. Detta är centralt för att uppnå 
”bättre lagstiftning”.

Ändringsförslag från Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Ändringsförslag 224
Artikel 13, punkt 1 och 2

1. De första riskkartorna och efterföljande 
uppdateringar, i enlighet med artikel 8, skall 
utarbetas i samordning med och, om så är 
lämpligt, integreras i de översyner som 
föreskrivs i artikel 5.2 i direktiv 
2000/60/EG.

1. De första riskkartorna och efterföljande 
uppdateringar, i enlighet med artikel 8, skall 
utarbetas i samordning med och kan
integreras i de översyner som föreskrivs i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

2. De första riskhanteringsplanerna och 
efterföljande uppdateringar, i enlighet med 
artikel 10, skall utarbetas i samordning med 
och, om så är lämpligt, integreras i de

2. De första riskhanteringsplanerna och 
efterföljande uppdateringar, i enlighet med 
artikel 10, skall utarbetas i samordning med 
och kan integreras i de
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översyner av förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt som föreskrivs i artikel 
13.7 i direktiv 2000/60/EG.

översyner av förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt som föreskrivs i artikel 
13.7 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Det bör alltid göras en samordning med direktiv 2000/60/EG. Integreringen bör dock förbli
valfri. Medlemsstaterna kan också välja att ha en separat plan.

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 225
Artikel 13, punkt 1 och 2

1. De första riskkartorna och efterföljande 
uppdateringar, i enlighet med artikel 8, skall 
utarbetas i samordning med och, om så är 
lämpligt, integreras i de översyner som 
föreskrivs i artikel 5.2 i direktiv 
2000/60/EG.

1. De första riskkartorna och efterföljande 
uppdateringar, i enlighet med artikel 8, skall 
från den dag då detta direktiv träder i kraft 
utarbetas i samordning med och integreras i 
de översyner som föreskrivs i artikel 5.2 i 
direktiv 2000/60/EG.

2. De första riskhanteringsplanerna och 
efterföljande uppdateringar, i enlighet med 
artikel 10, skall utarbetas i samordning med 
och, om så är lämpligt, integreras i de
översyner av förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt som föreskrivs i artikel 
13.7 i direktiv 2000/60/EG.

2. De första riskhanteringsplanerna och 
efterföljande uppdateringar, i enlighet med 
artikel 10, skall från den dag då detta 
direktiv träder i kraft utarbetas i samordning 
med och integreras i de
översyner av förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt som föreskrivs i artikel 
13.7 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 226
Artikel 13, punkt 2

2. De första riskhanteringsplanerna och 
efterföljande uppdateringar, i enlighet med 
artikel 10, skall utarbetas i samordning med 
och, om så är lämpligt, integreras i de 
översyner av förvaltningsplaner för 

2. De första riskhanteringsplanerna och 
efterföljande uppdateringar, i enlighet med 
artikel 10, skall utarbetas i samordning med 
och integreras i de
översyner av förvaltningsplaner för 
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avrinningsdistrikt som föreskrivs i artikel 
13.7 i direktiv 2000/60/EG.

avrinningsdistrikt som föreskrivs i artikel 
13.7 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Man bör undvika att parallellt anta riskhanteringsplaner för översvämningar och sådana 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som föreskrivs i ramdirektivet för vatten, för att 
undvika byråkrati och dubbelrapportering. Detta är ett avgörande steg för ”bättre 
lagstiftning”.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 227
Artikel 13, punkt 2

2. De första riskhanteringsplanerna och 
efterföljande uppdateringar, i enlighet med 
artikel 10, skall utarbetas i samordning med 
och, om så är lämpligt, integreras i de 
översyner av förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt som föreskrivs i artikel 
13.7 i direktiv 2000/60/EG.

2. De första riskhanteringsplanerna och 
efterföljande uppdateringar, i enlighet med 
artikel 10, skall utarbetas i samordning med 
och integreras i de översyner av 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som 
föreskrivs i artikel 13.7 i direktiv 
2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Man bör undvika att parallellt anta riskhanteringsplaner för översvämningar och sådana 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som föreskrivs i ramdirektivet för vatten, för att 
undvika byråkrati och dubbelrapportering. Detta är ett avgörande steg för ”bättre 
lagstiftning”.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 228
Artikel 13, punkt 2

2. De första riskhanteringsplanerna och 
efterföljande uppdateringar, i enlighet med 
artikel 10, skall utarbetas i samordning med 
och, om så är lämpligt, integreras i de 

2. De första riskhanteringsplanerna och 
efterföljande uppdateringar i enlighet med 
artikel 10 skall om nödvändigt samordnas
med och vid behov integreras i de översyner 
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översyner av förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt som föreskrivs i artikel 
13.7 i direktiv 2000/60/EG.

av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
som föreskrivs i artikel 13.7 i 
direktiv 2000/60/EG.

Or. de

Motivering

Ett ömsesidigt informationsutbyte bör alltid eftersträvas i planeringen. En mer långtgående 
sammankoppling är dock kontraproduktiv. De två planeringsprocesserna skulle bara 
blockera varandra på grund av de skilda målsättningarna samt läget när det gäller deltagare 
och intressen. Det är utan tvekan lämpligt att utnyttja de synergier som följer av arbetet med 
förvaltningsplanerna enligt vattenramdirektivet. Detta gäller dock endast användningen av 
gemensamma rapporteringsunderlag. Därför är minst denna ändring nödvändig.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Ändringsförslag 229
Artikel 13, punkt 3

3. Medlemsstaterna skall se till att alla 
berörda parters aktiva medverkan enligt 
artikel 14 i det här direktivet samordnas med 
parternas aktiva medverkan enligt artikel 14 
i direktiv 2000/60/EG.

3. Medlemsstaterna skall se till att alla 
berörda parters aktiva medverkan enligt 
artikel 14 i det här direktivet vid behov
samordnas med parternas aktiva medverkan 
enligt artikel 14 i direktiv 2000/60/EG.

Or. de

Motivering

Ett ömsesidigt informationsutbyte bör alltid eftersträvas i planeringen. En mer långtgående 
sammankoppling är dock kontraproduktiv. De två planeringsprocesserna skulle bara 
blockera varandra på grund av de skilda målsättningarna samt läget när det gäller deltagare 
och intressen. Det är utan tvekan lämpligt att utnyttja de synergier som följer av arbetet med 
förvaltningsplanerna enligt vattenramdirektivet. Detta gäller dock endast användningen av 
gemensamma rapporteringsunderlag. Därför är minst denna ändring nödvändig.

Ändringsförslag från Vasco Graça Moura

Ändringsförslag 230
Artikel 12, punkt 3a (ny)

3a. Åtgärder för riskhantering som 
vidtagits i en medlemsstat får inte öka 
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översvämningsriskerna i de angränsande 
länderna.

Or. pt

Motivering

Denna punkt omfattar mer direkt internationella avrinningsdistrikt. Åtgärder som vidtagits av 
medlemsstaterna får inte skada de angränsande länderna. Det faktum att man delar ett 
avrinningsdistrikt bör innebära att gemensamma åtgärder vidtas för att se till att man har en 
gemensam strategi.

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 231
Artikel 13, punkt 3a (ny)

3a. Medlemsstaterna skall ta hänsyn till 
krav på hållbar hantering av 
översvämningsrisker när alla andra 
relevanta politiska åtgärder utformas och 
genomförs.

Or. en

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 232
Artikel 14, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 
preliminärbedömningen av 
översvämningsriskerna, riskkartorna och 
riskhanteringsplanerna blir tillgängliga för 
allmänheten.

1. Medlemsstaterna skall se till att 
preliminärbedömningen av 
översvämningsriskerna, riskkartorna och 
riskhanteringsplanerna blir tillgängliga för 
allmänheten i enlighet med 
Århuskonventionen.

Or. pl

Motivering

Tillämpning av Århuskonventionen på gemenskapens institutioner och organ, och i 
förlängningen på EU-medborgarna, kommer att garantera tillgång till information, 
allmänhetens deltagande i beslutsfattandet och möjlighet till rättslig prövning i miljöfrågor, 



AM\610916SV.doc 103/111 PE 371.879v01-00
Extern översättning

SV

vilket inbegriper översvämningar och konsekvenserna av dem.

Ändringsförslag från Albert Jan Maat

Ändringsförslag 233
Artikel 14, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall se till att alla 
berörda parter medverkar aktivt i 
utarbetandet, översynen och uppdateringen 
av de riskhanteringsplaner som avses i 
kapitel IV.

2. Medlemsstaterna skall se till att alla 
berörda parter medverkar aktivt i 
utarbetandet, översynen och uppdateringen 
av de riskhanteringsplaner som avses i 
kapitel IV, med hänsyn till de rådgivande 
och styrande instanser som redan finns.

Or. en

Motivering

För att undvika onödiga nya instanser och byråkrati bör redan existerande rådgivande och 
styrande instanser få en aktiv roll i framställningen av riskbedömningar, kartor över 
översvämningsrisker och planer för hantering av översvämningsrisker.

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 234
Artikel 14, punkt 2, stycke 1a (ny)

På begäran skall det ges tillgång till 
bakgrundsdokument och information som 
använts vid utarbetandet av förslag till 
kartor över översvämningsrisker och 
förslag till planer för hantering av 
översvämningsrisker.

Or. en

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 235
Artikel 14, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna skall informera och
aktivt engagera allmänheten för att 
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garantera hög beredskap som ett led i 
planerna för hantering av 
översvämningsrisker, i syfte att minimera 
skadeverkan av översvämningar.

Or. en

Motivering

Många negativa effekter av översvämningar kan minimeras om samhället känner till riskerna 
och har beredskap att hantera översvämningar på ett samordnat sätt.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 236
Artikel 14, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna skall informera och 
aktivt engagera allmänheten för att 
garantera hög beredskap som ett led i 
planerna för hantering av 
översvämningsrisker, i syfte att minimera 
skadeverkan av översvämningar.

Or. en

Motivering

Många negativa effekter av översvämningar kan minimeras om samhället känner till riskerna 
och har beredskap att hantera översvämningar på ett samordnat sätt.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 237
Artikel 14, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna skall informera och 
aktivt engagera allmänheten för att 
garantera hög beredskap som ett led i 
planerna för hantering av 
översvämningsrisker, i syfte att minimera 
skadeverkan av översvämningar.

Or. en
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Motivering

Många negativa effekter av översvämningar kan minimeras om samhället känner till riskerna 
och har beredskap att hantera översvämningar på ett samordnat sätt.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 238
Artikel 16a (ny)

Artikel 16a
1. Medlemsstaterna kan besluta att avstå 
från att göra en preliminärbedömning av 
översvämningsrisken enligt artikel 4 för de 
avrinningsområden och kuststräckor för 
vilka det senast den [ikraftträdandedatum] 
konstaterades att potentiella allvarligare 
översvämningsrisker existerar eller troligen 
kommer att uppstå, vilket innebär att de 
skall definieras som områden enligt 
artikel 5.1 b.
2. Medlemsstaterna kan besluta att 
använda riskkartor som föreligger senast 
den [ikraftträdandedatum], om dessa kartor 
uppfyller kraven enligt artikel 7.
3. Medlemsstaterna kan besluta att avstå 
från att utarbeta riskhanteringsplaner 
enligt artikel 9 om de planer som föreligger 
senast den [ikraftträdandedatum] är 
lämpliga för att nå målen enligt 
artiklarna 1 och 9.
4. Medlemsstaterna skall informera 
kommissionen om sina beslut enligt 
punkterna 1, 2 och 3 när det gäller de 
tidsfrister som anges i artikel 5.3, 
artikel 8.1 och artikel 11.1.

Or. de

Motivering

Den nya artikel 16a binder samman reglerna för erkännande av det förarbete som gjorts i 
medlemsstaterna på ett sådant sätt att även ett förarbete som visserligen inte motsvarar den 
exakta formuleringen i direktivet men som ändå uppfyller syftet med åtgärderna kan 
erkännas. För många internationella vatten finns det redan samordnade 
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översvämningsrelaterade handlingsplaner som uppfyller målen enligt detta direktiv. Dessa 
befintliga planer måste äga bestånd och undantas från de formella bestämmelserna enligt 
direktivet.

Ändringsförslag från Antonios Trakatellis

Ändringsförslag 239
Artikel 17

Medlemsstaterna skall skicka sina 
preliminärbedömningar av 
översvämningsriskerna, riskkartor och 
riskhanteringsplaner till kommissionen 
senast tre månader efter att de är klara.

Medlemsstaterna skall skicka sina 
preliminärbedömningar av 
översvämningsriskerna, riskkartor och 
riskhanteringsplaner, inbegripet 
gränsöverskridande översvämningsrisker,
till kommissionen senast tre månader efter 
att de är klara.

Or. el

Motivering

Det måste uttryckligen föreskrivas att gränsöverskridande översvämningsrisker skall 
inbegripas, vilka kan uppstå både i angränsande medlemsstater och i angränsande stater som 
inte är medlemmar i EU.

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 240
Bilaga, Avsnitt A, punkt 2

2. Riskkartorna enligt kapitel III, och de 
slutsatser som kan dras av kartorna.

2. Riskkartorna enligt kapitel III, och de 
slutsatser som kan dras av kartorna, med 
uppgift om olika risknivåer i enlighet med 
artikel 7.

Or. es

Motivering

Ett förtydligande som endast syftar till att ange de risknivåer som fastställs i texten till 
förslaget till direktiv.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 241
Bilaga, Avsnitt A, punkt 2

2. Riskkartorna enligt kapitel III, och de 
slutsatser som kan dras av kartorna.

2. Riskkartorna enligt kapitel III, och de 
slutsatser som kan dras av kartorna. En 
beskrivning av möjliga alternativa metoder 
att kontrollera flodvågor.

Or. pl

Motivering

Förutom tillgång till riskkartor är det viktigt att känna till landskapet och plaster för 
hydrauliska anläggningar, översvämningsplaner, tätbefolkade områden, kulturmonument,
ekosystem, ekonomisk verksamhet och infrastruktur.

Flodvågor är svåra att kontrollera, men beslut kan fattas rationellt om att bryta skyddsvallar 
och att leda flodvågen till obebodda områden (s.k. omdirigering av översvämning) för att 
minska omfattningen och konsekvenserna av översvämningar.

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 242
Bilaga, Avsnitt A, punkt 3

3. En beskrivning av den lämliga skyddsnivå
som fastställts i enlighet med artikel 9.2.

3. En beskrivning av den lämpliga nivå på 
riskförebyggande och skydd som fastställts i 
enlighet med artikel 9.2.

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 243
Bilaga, Avsnitt A, punkt 3a (ny)

3a. En identifiering av alla relevanta 
politiska åtgärder och finansiella 
mekanismer som behöver integreras för att 
garantera hållbar hantering av 
översvämningsrisker.
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Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 244
Bilaga, Avsnitt A, punkt 3b (ny)

3b. En bedömning av hur olika politiska 
alternativ påverkar de drabbade 
vattenförekomsternas ekologiska status och 
vilka ekonomiska konsekvenser de får, med 
hänsyn till de totala resurs- och 
miljökostnaderna. 

Or. en

Ändringsförslag från Albert Jan Maat

Ändringsförslag 245
Bilaga, Avsnitt A, punkt 4

4. En beskrivning av vilka åtgärder som 
krävs för att uppnå lämplig skyddsnivå, 
inklusive åtgärder som har vidtagits i 
enlighet med artikel 9, och 
översvämningsrelaterade åtgärder som har 
vidtagits inom ramen för andra 
gemenskapsrättsakter.

4. En beskrivning av vilka åtgärder som 
krävs för att uppnå lämplig skyddsnivå.

Or. en

Motivering

För att effektiviteten skall öka bör onödiga beskrivningar undvikas.

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 246
Bilaga, Avsnitt A, punkt 4

4. En beskrivning av vilka åtgärder som 
krävs för att uppnå lämplig skyddsnivå, 

4. En beskrivning av vilka åtgärder som 
krävs för att uppnå lämplig nivå på 
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inklusive åtgärder som har vidtagits i 
enlighet med artikel 9, och 
översvämningsrelaterade åtgärder som har 
vidtagits inom ramen för andra 
gemenskapsrättsakter.

riskförebyggande och skydd, inklusive 
åtgärder som har vidtagits i enlighet med 
artikel 9, åtgärder som skall integreras i 
och rapporteras vid sidan av 
”åtgärdsprogrammet” i de 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
som avses i direktiv 2000/60/EG, åtgärder 
för kostnadstäckning och 
översvämningsrelaterade åtgärder som har 
vidtagits inom ramen för andra 
gemenskapsrättsakter.

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 247
Bilaga, Avsnitt A, punkt 4a (ny)

4a. Prioritering av åtgärder som främjar 
skadeförebyggande i enlighet med målen i 
direktiv 2000/60/EG om ”förebyggande av 
försämring” och/eller ”god ekologisk, 
kemisk och kvantitativ status”, till exempel 
följande:
- Skydda våtmarker och 
översvämningsområden.
- Återställa förstörda våtmarker och 
översvämningsområden (inklusive 
slingrande flodlopp), särskilt sådana som 
på nytt förbinder floderna med deras 
översvämningsområden.
- Ta bort föråldrade infrastrukturer som 
skapats av människor för 
översvämningsskydd i floder.
- Förhindra fler byggen (infrastrukturer, 
bostäder osv.) i översvämningsområden.
- Stödja hållbara metoder för 
markutnyttjande i avrinningsområden, för 
att förbättra den naturliga 
vattendämningen och 
grundvattenbildningen.
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- Kräva tillstånd eller registrering för 
aktiviteter i översvämningsområden.

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 248
Bilaga, Avsnitt A, punkt 4b (ny)

4b. En bedömning av hur 
riskhanteringsåtgärder mot 
översvämningar direkt eller indirekt 
påverkar grundvattnets kemiska 
sammansättning.

Or. en

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 249
Bilaga, Avsnitt A, punkt 4c (ny)

4c. En beskrivning av alla behöriga 
myndigheters medverkan.

Or. en

Ändringsförslag från María Isabel Salinas García

Ändringsförslag 250
Bilaga, Avsnitt A, punkt 6

6. En beskrivning av samordningen när det 
gäller internationella avrinningsdistrikt och 
av samordningen med direktiv 2000/60/EG, 
och en förteckning över behöriga 
myndigheter.

6. En beskrivning av samordningen när det 
gäller internationella avrinningsdistrikt och 
av samordningen med direktiv 2000/60/EG 
och andra direktiv, åtgärder eller program 
rörande bedömning och hantering av risker 
på grund av naturliga ämnen och 
människors verksamhet, och en förteckning 
över behöriga myndigheter.
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Or. es

Motivering

Hela direktivet, och särskilt metoderna för att genomföra riskhanteringsplanerna, bör 
grundas på en integrerad riskhantering som syftar till att samordna de mål, metoder och den 
teknik som tas upp i de olika gemenskapsinstrumenten och nationella instrumenten.

Ändringsförslag från Albert Jan Maat

Ändringsförslag 251
Bilaga, Avsnitt A, punkt 6

6. En beskrivning av samordningen när det 
gäller internationella
avrinningsdistrikt och av samordningen 
med direktiv 2000/60/EG, och en
förteckning över behöriga myndigheter.

utgår

Or. en

Motivering

Direktiv 2000/60/EG är inriktat på förvaltning av vattenkvalitet och har därför inte alltid 
samband med de mer kvantitetsrelaterade vattenförvaltningsfrågor som behandlas i det här 
direktivet. Att hänvisa till en samordning med direktiv 2000/60/EG är därför onödigt.

Ändringsförslag från Jillian Evans

Ändringsförslag 252
Bilaga, Avsnitt B, punkt 2

2. En utvärdering av vilka framsteg som har 
gjorts i arbetet med att uppnå skyddsnivån.

2. En utvärdering av vilka framsteg som har 
gjorts i arbetet med att uppnå nivån på 
riskförebyggande och skydd.

Or. en


