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Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 25
Betragtning 8 a (ny)

(8a) Medlemsstaterne og Fællesskabet bør 
tage bestemmelserne om bæredygtig styring 
af oversvømmelsesrisici i betragtning ved 
fastlæggelsen og gennemførelsen af alle 
deres politikker, herunder transportpolitik, 
fysisk planlægning og byudvikling samt 
industrialiserings-, landbrugs-, 
samhørigheds-, energi- og 
forskningspolitik.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslaget fra førstebehandlingen. Der er omfattende 
dokumentation for, at fejlagtig fysisk planlægning, byudvikling samt industrialiseringspolitik 
har stor andel i forøgelsen af oversvømmelsesrisikoen. Hvis styringen af risikoen for 
oversvømmelser skal være effektiv, kræves det, at den integreres i andre relevante politikker i 
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overensstemmelse med princippet for integreret vandområdeforvaltning. Styringen skal i høj 
grad samordnes med andre foranstaltninger, der kan have indvirkning på styring af risikoen 
for oversvømmelser, samt med foranstaltninger, der potentielt berøres af styring af 
oversvømmelsesrisikoen.

Ændringsforslag af Jill Evans

Ændringsforslag 26
Betragtning 11

(11) For at kunne tilvejebringe et effektivt 
informationsværktøj og et solidt grundlag 
for prioritering og yderligere tekniske, 
finansielle og politiske afgørelser om styring 
af risikoen for oversvømmelser må der 
udarbejdes kort over faren for 
oversvømmelser og kort over risikoen for 
oversvømmelser, som viser de potentielle 
negative følger, der er forbundet med 
forskellige oversvømmelsesscenarier.

(11) For at kunne tilvejebringe et effektivt 
informationsværktøj og et solidt grundlag 
for prioritering og yderligere tekniske, 
finansielle og politiske afgørelser om styring 
af risikoen for oversvømmelser må der 
udarbejdes kort over faren for 
oversvømmelser og kort over risikoen for 
oversvømmelser, som viser de potentielle 
negative følger, der er forbundet med 
forskellige oversvømmelsesscenarier. I 
denne forbindelse bør medlemsstaterne 
genoverveje direkte eller indirekte tilskud 
til aktiviteter, der resulterer i en forøgelse 
af risikoen for oversvømmelser.

Or. en

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 27
Betragtning 12

(12) Med henblik på at undgå og reducere de 
negative følger af oversvømmelser i de 
pågældende områder er det hensigtsmæssigt 
at opstille risikostyringsplaner for 
oversvømmelser. Årsagerne til og følgerne 
af oversvømmelser varierer i Fællesskabets 
forskellige lande og regioner. 
Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
bør derfor tage hensyn til de særlige forhold 
i det område, de omfatter, og indeholde 
skræddersyede løsninger afhængigt af 
behovene og prioriteterne i disse områder og 
samtidig sikre relevant samordning inden for 

(12) Med henblik på at undgå og reducere de 
negative følger af oversvømmelser i de 
pågældende områder er det hensigtsmæssigt 
at opstille risikostyringsplaner for 
oversvømmelser. Årsagerne til og følgerne 
af oversvømmelser varierer i Fællesskabets 
forskellige lande og regioner. 
Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
bør derfor tage hensyn til de særlige forhold 
i det område, de omfatter, og indeholde 
skræddersyede løsninger afhængigt af 
behovene og prioriteterne i disse områder og 
samtidig sikre relevant samordning inden for 
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vandområdedistrikterne. vandområdedistrikterne. 
Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
bør endvidere tage hensyn til industri- og 
landbrugsfaciliteter samt for andre mulige 
forureningskilder i det pågældende område 
for at undgå en sådan forurening.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslaget fra førstebehandlingen (ændringsforslag 18). 
Oversvømmelser er naturfænomener. Oversvømmelser udgør udelukkende en risiko for 
menneskelige aktiviteter eller anvendelser, der gennemføres på flodsletter. Da 
oversvømmelser ofte ledsages af uforsætlig miljøforurening som følge af industri- og 
landbrugsfaciliteter samt andre faciliteter i det pågældende område, bør der i 
risikostyringsplaner for oversvømmelser tages hensyn til mulige forureningskilder.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 28
Betragtning 12

(12) Med henblik på at undgå og reducere de 
negative følger af oversvømmelser i de 
pågældende områder er det hensigtsmæssigt 
at opstille risikostyringsplaner for 
oversvømmelser. Årsagerne til og følgerne 
af oversvømmelser varierer i Fællesskabets 
forskellige lande og regioner. 
Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
bør derfor tage hensyn til de særlige forhold 
i det område, de omfatter, og indeholde 
skræddersyede løsninger afhængigt af 
behovene og prioriteterne i disse områder og 
samtidig sikre relevant samordning inden for 
vandområdedistrikterne.

(12) Med henblik på at undgå og reducere de 
negative følger af oversvømmelser i de 
pågældende områder er det hensigtsmæssigt 
at opstille risikostyringsplaner for 
oversvømmelser. Årsagerne til og følgerne 
af oversvømmelser varierer i Fællesskabets 
forskellige lande og regioner. 
Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
bør derfor tage hensyn til de særlige forhold 
i det område, de omfatter, og indeholde 
skræddersyede løsninger afhængigt af 
behovene og prioriteterne i disse områder og 
samtidig sikre relevant samordning inden for 
vandområdedistrikterne. Medlemsstaterne 
bør navnlig undlade at iværksætte 
foranstaltninger, som øger risikoen for 
oversvømmelser i andre medlemsstater, og 
de bør sørge for at finde 
kompensationsområder inden for deres eget 
område for begrænsninger som følge af 
vandløbets naturlige forløb. 

Or. nl



PE 384.516v01-00 4/24 AM\651527DA.doc

DA

Begrundelse

Genindsættelse i ændret form af ændring 47, der vedtoges ved førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 29
Betragtning 13

(13) Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser bør fokusere på 
forebyggelse, sikring og beredskab. 
Elementerne i risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser bør revideres med jævne 
mellemrum og, hvis det er nødvendigt, 
ajourføres under hensyntagen til 
klimaændringernes sandsynlige indvirkning 
på forekomsten af oversvømmelser.

(13) Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser bør fokusere på 
forebyggelse, sikring, beredskab og
katastrofeindsats. Elementerne i 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
bør revideres med jævne mellemrum og, 
hvis det er nødvendigt, ajourføres under 
hensyntagen til klimaændringernes 
sandsynlige indvirkning på forekomsten af 
oversvømmelser.

Or. pt

Begrundelse

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser bør ligeledes omfatte foranstaltninger, der 
omhandler gennemførelse af hensigtsmæssige katastrofeindsatsplaner i samarbejde med 
civilforsvarstjenester. 

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 30
Betragtning 14

(14) Solidaritetsprincippet er meget vigtigt i 
forbindelse med styring af risikoen for 
oversvømmelser. I lyset heraf bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at søge en 
retfærdig deling af ansvar, når der i 
fællesskab træffes foranstaltninger 
vedrørende styring af risikoen for 
oversvømmelser langs vandveje, som 
kommer alle til gode.

(14) Solidaritetsprincippet er meget vigtigt i 
forbindelse med styring af risikoen for 
oversvømmelser. I lyset heraf bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at træffe 
fælles foranstaltninger, som kommer alle til 
gode. Der bør herigennem søges en 
retfærdig deling af ansvar.

Or. nl
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Begrundelse

I betragtning 14 i den fælles holdning tilskyndes medlemsstaterne til at søge en retfærdig 
deling af ansvar på tværs af grænserne for foranstaltninger, der træffes i fællesskab, og som 
har indvirkning på to eller flere lande. Hovedvægten bliver her lagt på en retfærdig deling af 
ansvar, ikke på en indsats til identifikation af mulige fælles foranstaltninger. Et væsentligt 
gavnligt aspekt af direktivet bør være, at medlemsstaterne heri tilskyndes til at søge 
foranstaltninger på tværs af grænserne, som får indvirkning på to eller flere lande. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 31
Betragtning 14

(14) Solidaritetsprincippet er meget vigtigt i 
forbindelse med styring af risikoen for 
oversvømmelser. I lyset heraf bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at søge en 
retfærdig deling af ansvar, når der i 
fællesskab træffes foranstaltninger 
vedrørende styring af risikoen for 
oversvømmelser langs vandveje, som 
kommer alle til gode.

(14) Solidaritetsprincippet er meget vigtigt i 
forbindelse med styring af risikoen for 
oversvømmelser. I lyset heraf bør 
medlemsstaterne tilskyndes til at søge en 
retfærdig deling af ansvar, når der i 
fællesskab træffes foranstaltninger 
vedrørende styring af risikoen for 
oversvømmelser langs vandveje, som 
kommer alle til gode. Solidaritetsprincippet 
betyder ligeledes, at medlemsstaterne 
samarbejder om udarbejdelsen af planer og 
iværksættelsen af foranstaltninger, og at 
medlemsstaterne undlader at træffe 
foranstaltninger, der øger risikoen for 
oversvømmelser i en anden medlemsstat, 
medmindre en sådan foranstaltning træffes 
som led i en plan, der er udarbejdet i 
fællesskab. 

Or. nl

Begrundelse

I overensstemmelse med den fælles holdning og bl.a. med ændringsforslag 219 fra 
førstebehandlingen.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 32
Betragtning 16
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(16) Udarbejdelse af vandområdeplaner i 
henhold til direktiv 2000/60/EF og 
risikostyringsplaner for oversvømmelser i 
henhold til dette direktiv indgår i integreret 
vandområdeforvaltning. De to forløb bør 
derfor udnytte muligheden for fælles 
synergier og fordele under hensyntagen til 
de miljømål, der er fastsat i direktiv 
2000/60/EF, og sikre effektivitet og 
forsvarlig ressourceanvendelse, idet de 
kompetente myndigheder og 
forvaltningsenhederne dog vil kunne være 
forskellige i henhold til dette direktiv og 
direktiv 2000/60/EF.

(16) Udarbejdelse af vandområdeplaner i 
henhold til direktiv 2000/60/EF og 
risikostyringsplaner for oversvømmelser i 
henhold til dette direktiv indgår i integreret 
vandområdeforvaltning. De to forløb bør 
derfor udnytte muligheden for fælles 
synergier og fordele under hensyntagen til 
de miljømål, der er fastsat i direktiv 
2000/60/EF, og sikre effektivitet og 
forsvarlig ressourceanvendelse. 

Or. en

Begrundelse

Styring af risici for oversvømmelser udgør et væsentligt aspekt i integreret 
vandområdeforvaltning som fastslået i direktiv 2000/60/EF. For at udnytte muligheden for 
fælles synergier og fordele mellem direktiverne og sikre effektivitet og forsvarlig 
ressourceanvendelse, bør forvaltningsenheden være den samme i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag af Jill Evans

Ændringsforslag 33
Betragtning 17

(17) I de tilfælde, hvor vandområder 
anvendes flersidigt til forskellige former for 
bæredygtige menneskelige aktiviteter (f.eks. 
styring af risikoen for oversvømmelser, 
miljøbeskyttelse, sejlads på indre vandveje 
eller vandkraft), og hvor en sådan 
anvendelse påvirker vandområderne, 
indeholder direktiv 2000/60/EF 
bestemmelser om klare og gennemskuelige 
procedurer for sådanne anvendelser og 
virkninger, herunder eventuelle undtagelser 
fra målet om "god tilstand" eller "ingen 
forringelse" i direktivets artikel 4.

(17) I de tilfælde, hvor vandområder 
anvendes flersidigt til forskellige former for 
bæredygtige menneskelige aktiviteter (f.eks. 
styring af risikoen for oversvømmelser, 
miljøbeskyttelse, sejlads på indre vandveje 
eller vandkraft), og hvor en sådan 
anvendelse påvirker vandområderne, 
indeholder direktiv 2000/60/EF 
bestemmelser om klare og gennemskuelige 
procedurer for sådanne anvendelser og 
virkninger, herunder eventuelle undtagelser 
fra målet om "god tilstand" eller "ingen 
forringelse" i direktivets artikel 4. Princippet 
om omkostningsdækning, herunder 
dækning af miljø- og 
ressourceomkostninger, bør finde 
anvendelse på foranstaltninger til 
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risikostyring af oversvømmelser og 
infrastruktur i overensstemmelse med 
direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 34
Artikel 1

Formålet med dette direktiv er at fastlægge 
en ramme for vurdering og styring af 
oversvømmelsesrisici med henblik på at 
mindske de negative følger for menneskers 
sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk 
aktivitet som følge af oversvømmelser i 
Fællesskabet.

Formålet med dette direktiv er at fastlægge 
en ramme for vurdering og styring af 
oversvømmelsesrisici med henblik på at 
mindske de negative følger for menneskers 
sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk 
aktivitet som følge af oversvømmelser i 
Fællesskabet. Direktivet vil ligeledes 
bidrage til opnåelsen af de miljømål, som er 
fastlagt i den gældende 
fællesskabslovgivning.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslaget fra førstebehandlingen (tidligere ændringsforslag 27). 
Det er af afgørende betydning, at rammerne for styringen af oversvømmelsesrisici 
understøtter opnåelsen af målsætninger i anden fællesskabslovgivning.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 35
Artikel 3, stk. 3, afsnit 1

2. Med henblik på gennemførelsen af dette 
direktiv kan medlemsstaterne dog

2. Med henblik på gennemførelsen af dette 
direktiv kan medlemsstaterne dog udpege 
andre ansvarlige myndigheder end dem, 
der er udpeget i medfør af artikel 3, stk. 2, i 
direktiv 2000/60/EF.

a) udpege andre ansvarlige myndigheder end 
dem, der er udpeget i medfør af artikel 3, 
stk. 2, i direktiv 2000/60/EF



PE 384.516v01-00 8/24 AM\651527DA.doc

DA

b) afgrænse visse kystområder eller 
individuelle vandløbsoplande og henlægge 
dem under en anden forvaltningsenhed end 
dem, de er underlagt i henhold til artikel 3, 
stk. 1, i direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Styring af risici for oversvømmelser udgør et væsentligt aspekt i integreret 
vandområdeforvaltning, som fastslået i direktiv 2000/60/EF. For at udnytte muligheden for 
fælles synergier og fordele mellem de to direktiver og sikre effektivitet og forsvarlig 
ressourceanvendelse, bør der anvendes den samme forvaltningsenhed i henhold til dette 
direktiv.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 36
Artikel 4, stk. 2, litra a

a) topografiske kort i passende skala, der 
også viser arealanvendelsen, over 
vandområdedistriktet, herunder grænserne 
for vandløbsoplandene, deloplande og, når 
det er relevant, tilknyttede kystområder

a) topografiske kort i passende skala, der 
også viser arealanvendelsen, over 
vandområdedistriktet, herunder grænserne 
for vandløbsoplandene, deloplande og 
tilknyttede kystområder

Or. en

Begrundelse

Menneskelige aktiviteter er koncentreret i kystområderne, som er særligt udsatte for 
klimaændringernes sandsynlige virkninger. Alle kystområder bør derfor være omfattet af den 
foreløbige oversvømmelsesrisikovurdering.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 37
Artikel 4, stk. 2, litra b 

b) en beskrivelse af de oversvømmelser, der 
har fundet sted tidligere og har forårsaget 
omfattende skader på menneskers sundhed, 
miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter, 
og som sandsynligvis vil kunne gentage sig i 

b) en beskrivelse af de oversvømmelser, der 
har fundet sted tidligere og har forårsaget 
omfattende skader på menneskers sundhed, 
miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter, 
og som sandsynligvis vil kunne gentage sig i 
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fremtiden, herunder en beskrivelse af 
oversvømmelsernes omfang og 
strømningsveje samt en vurdering af de 
skader, der er sket

fremtiden, herunder en beskrivelse af 
oversvømmelsernes omfang, deres 
følsomhed over for ændringer, især 
jordsætninger, en vurdering af de skader, 
der er sket og den rolle, som flodsletter 
spiller som naturligt overløb og buffer for 
oversvømmelser, samt en beskrivelse af 
tidligere og fremtidig bortledning

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslaget fra førstebehandlingen (ændringsforslag 34). De 
ubebyggede områder, der kan oversvømmes naturligt (f.eks. flodsletter), har en værdifuld 
overløbsfunktion. De skal tages i betragtning i planlægningsprocessen i henhold til dette 
direktiv. Der skal tages højde for jordsætninger, da disse forværrer oversvømmelsesrisikoen.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 38
Artikel 4, stk. 2, litra d a (nyt)

da) en vurdering af effektiviteten af de 
eksisterende menneskeskabte 
infrastrukturer til oversvømmelsessikring 
under hensyntagen til deres reelle kapacitet 
til at forebygge skader og deres økonomiske 
og miljømæssige effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslaget fra førstebehandlingen (ændringsforslag 36). Da 
oversvømmelsesniveauet stiger, kan diger, dæmninger og andre traditionelle 
infrastrukturforanstaltninger ikke yde beskyttelse mod oversvømmelse, og der er sågar større 
risiko for, at de bryder sammen. Effektiviteten af den eksisterende infrastruktur skal derfor 
vurderes grundigt, og denne vurdering skal ligeledes omfatte miljø- og 
ressourceomkostningerne.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 39
Artikel 6, stk. 4, litra c a (nyt)
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ca) flodsletter og andre naturområder, der 
kan fungere som overløbsområder eller 
bufferområder nu eller fremover.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslaget fra førstebehandlingen (ændringsforslag 156). De 
ubebyggede områder, der kan oversvømmes naturligt (f.eks. flodsletter), og som har en 
værdifuld overløbsfunktion, kunne blive mål for udviklingsbestræbelser, såfremt de ikke er 
omfattet af oversvømmelsesrisikokort og risikostyringsplaner for oversvømmelser. Deres 
vigtige rolle til begrænsning af oversvømmelsesrisikoen ville i så fald være udelukket eller 
begrænset, og de nye aktiver, der måtte være blevet placeret der, ville være udsat for risiko. 
Det er derfor nødvendigt at medtage eller tage højde for disse områder og disse områders 
funktioner i de relevante oversvømmelsesrisikokort og risikostyringsplaner for 
oversvømmelser, der skal udarbejdes i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag af Edite Estrela, Karin Scheele og Christa Prets

Ændringsforslag 40
Artikel 6, stk. 5, litra b a (nyt)

ba) omfang af erklæret kulturarv

Or. en

Begrundelse

Kort over oversvømmelsesrisikoen skal ligeledes indeholde oplysninger om omfanget af 
kulturarv, herunder arkæologi, for bedre at beskytte kulturarv mod konsekvenser af 
naturkatastrofer.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 41
Artikel 6, stk. 5, litra c

c) anlæg som omhandlet i bilag I til Rådets 
direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening1, der vil kunne forårsage 
forureningsuheld i tilfælde af 
oversvømmelse, og potentielt berørte 
beskyttede områder som defineret i bilag IV, 

c) anlæg som omhandlet i bilag I til Rådets 
direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om 
integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening1, der vil kunne forårsage 
forureningsuheld i tilfælde af 
oversvømmelse, og potentielt berørte 
beskyttede områder som defineret i bilag IV, 
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punkt 1, nr. i), iii) og v), til direktiv 
2000/60/EF

punkt 1, til direktiv 2000/60/EF 

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslaget fra førstebehandlingen (ændringsforslag 49). Det 
register over beskyttede områder, der kræves i henhold til artikel 6 i direktiv 2000/60/EF, bør 
ligeledes omfatte næringsstoffølsomme områder og områder, der er udpeget til økonomisk 
vigtige akvatiske arter. I overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 2000/60/EF skal 
medlemsstaterne følge en kombineret fremgangsmåde vedrørende emissioner fra punktkilder 
og diffuse kilder.

Ændringsforslag af Jill Evans

Ændringsforslag 42
Artikel 6, stk. 5, litra d

d) andre oplysninger, som medlemsstaterne 
finder nyttige, såsom angivelse af områder, 
hvor der kan forekomme oversvømmelser 
med et stort indhold af sediment og debris.

d) oplysninger om andre potentielle 
punktkilder og diffuse kilder til forurening, 
hvor dette er relevant, og andre oplysninger, 
som medlemsstaterne finder nyttige, såsom 
angivelse af områder, hvor der kan 
forekomme oversvømmelser med et stort 
indhold af sediment og debris.

Or. en

Begrundelse

Andre punktkilder end dem, der er omfattet af direktivet om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening, skal udelades, hvis der foreligger oplysninger i medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Jill Evans

Ændringsforslag 43
Artikel 6, stk. 6

6. Medlemsstaterne kan beslutte, at hvis der 
er tale om kystområder, hvor der er 
etableret et tilstrækkeligt 
beskyttelsesniveau, skal udarbejdelsen af 
kort over faren for oversvømmelse 
begrænses til det scenario, der er 

udgår
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omhandlet i stk. 3, litra a).

Or. en

Begrundelse

En begrænsning af omfanget af kort over faren for oversvømmelse til udelukkende at omfatte 
ekstreme oversvømmelser vil ikke yde tilstrækkelig beskyttelse af befolkning, erhvervsliv eller 
ejendom, som krævet i henhold til dette direktiv. Da kystområderne er særligt udsatte for 
klimaændringernes sandsynlige virkninger, skal kort over risikoen for oversvømmelser 
udarbejdes for alle scenarier.

Ændringsforslag af Jill Evans

Ændringsforslag 44
Artikel 6, stk. 7

7. Medlemsstaterne kan beslutte, at hvis der 
er tale om områder, hvor oversvømmelsen 
stammer fra grundvandsforekomster, skal 
udarbejdelsen af kort over faren for 
oversvømmelse begrænses til det scenario, 
der er omhandlet i stk. 3, litra a).

udgår

Or. en

Begrundelse

En begrænsning af omfanget af kort over faren for oversvømmelse til udelukkende at omfatte 
ekstreme oversvømmelser vil ikke yde tilstrækkelig beskyttelse af befolkning, erhvervsliv eller 
ejendom, som krævet i henhold til dette direktiv. Oversvømmelser, der stammer fra 
grundvandsforekomster, forekommer hyppigere og hyppigere og bliver stadigt kraftigere, og 
for at beskytte befolkningen, erhvervslivet og ejendomme bør der udarbejdes kort over 
risikoen for oversvømmelse for alle scenarier.

Ændringsforslag af Jill Evans

Ændringsforslag 45
Artikel 7, stk. 1

1. På grundlag af de kort, der er nævnt i 
artikel 6, udarbejder medlemsstaterne 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, der 
samordnes på vandområdedistrikt- eller 
forvaltningsenhedsniveau, jf. artikel 3, stk. 

1. På grundlag af de kort, der er nævnt i 
artikel 6, udarbejder og gennemfører 
medlemsstaterne risikostyringsplaner for 
oversvømmelser, der samordnes på 
vandområdedistrikt- eller 
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2, litra b), for de områder, der er udpeget i 
henhold til artikel 5, stk. 1, og de områder, 
der er omfattet af artikel 13, stk. 1, litra b), i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 i 
nærværende artikel.

forvaltningsenhedsniveau, jf. artikel 3, stk. 
2, litra b), for de områder, der er udpeget i 
henhold til artikel 5, stk. 1, og de områder, 
der er omfattet af artikel 13, stk. 1, litra b), i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3 i 
nærværende artikel. 

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af Kommissionens oprindelige ordlyd for at præcisere, at der foreligger en 
forpligtelse til ikke blot at udarbejde planer, men ligeledes at gennemføre disse planer.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 46
Artikel 7, stk. 2

2. Medlemsstaterne fastsætter passende mål 
for styring af oversvømmelsesrisiciene for 
de områder, der er udpeget i henhold til 
artikel 5, stk. 1, og de områder, der er 
omfattet af artikel 13, stk. 1, litra b), med 
særlig vægt på at mindske de potentielle 
negative følger af oversvømmelser for 
menneskers sundhed, miljø, kulturarv og 
økonomiske aktiviteter, og, hvis dette anses 
for relevant, med sigte på ikke-strukturelle 
initiativer og/eller nedbringelse af 
sandsynligheden for oversvømmelse.

2. Medlemsstaterne fastsætter passende mål 
for styring af oversvømmelsesrisiciene for 
de områder, der er udpeget i henhold til 
artikel 5, stk. 1, og de områder, der er 
omfattet af artikel 13, stk. 1, litra b), med 
særlig vægt på at mindske de potentielle 
negative følger af oversvømmelser for 
menneskers sundhed, miljø, kulturarv og 
økonomiske aktiviteter, og med sigte på
ikke-strukturelle initiativer og/eller 
nedbringelse af sandsynligheden for 
oversvømmelse. Menneskers anvendelse af 
flodsletter bør tilpasses de 
oversvømmelsesrisici, der er udpeget.

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslaget fra førstebehandlingen. Det er nødvendigt med et skift 
væk fra det traditionelle kortsigtede paradigme om tekniske 
oversvømmelsessikringsforanstaltninger, der ofte har svigtet, til en altomfattende integreret 
styring af risikoen for oversvømmelser, der skal gennemføres i vandløbsoplande, idet ikke-
bygningsmæssige, naturrelaterede foranstaltninger tillægges større betydning. Bæredygtig 
styring af oversvømmelsesrisici tager fat om årsagerne til oversvømmelserne og deres 
ødelæggende virkninger og ikke blot symptomerne.
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Ændringsforslag af Jill Evans

Ændringsforslag 47
Artikel 7, stk. 3, afsnit 1 og 2

3. Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal omfatte foranstaltninger, der tager sigte 
på at nå de mål, der er opstillet i henhold til 
stk. 2, og skal omfatte elementerne i bilagets 
del A.

3. Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal omfatte foranstaltninger, der når de 
mål, der er opstillet i henhold til stk. 2, og 
skal omfatte elementerne i bilagets del A.

Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal tage relevante aspekter i betragtning, 
såsom: omkostninger og fordele, 
oversvømmelsesomfang, afløbsveje og 
arealer, der kan virke som overløb ved 
oversvømmelser, miljømålene i artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EF, jordbunds- og 
vandforvaltning, fysisk planlægning, 
arealanvendelse, naturbevaring, sejlads og 
havneinfrastruktur.

Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal tage relevante aspekter i betragtning, 
såsom: omkostninger og fordele, 
oversvømmelsesomfang og den rolle, som 
flodsletter spiller som naturligt overløb og 
buffer for oversvømmelser, samt en 
beskrivelse af tidligere og fremtidig 
bortledning, miljømålene i artikel 1 og 4 i 
direktiv 2000/60/EF, målsætningerne i 
Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 
om beskyttelse af vilde fugle1 og Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter2, jordbunds- og vandforvaltning, 
fysisk planlægning, arealanvendelse, 
naturbevaring, sejlads og havneinfrastruktur.
1 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. Direktivet er 
senest ændret ved forordning (EF) nr. 
807/2003 (EFT L 122 af 16.5.2003, s. 36).
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Direktivet er 
senest ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 
(EFT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

Or. en

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 1 i vandrammedirektivet og målsætningerne i direktivet om vilde 
fugle og direktivet om naturtyper er ligeledes relevante.
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Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 48
Artikel 7, stk. 3, afsnit 1

3. Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal omfatte foranstaltninger, der tager 
sigte på at nå de mål, der er opstillet i 
henhold til stk. 2, og skal omfatte 
elementerne i bilagets del A.

3. Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser skal nå de 
sikringsniveauer, der er opstillet i henhold 
til stk. 2, og omfatte foranstaltninger, der er 
baseret på naturlige processer såsom 
vedligeholdelse og/eller genskabelse af 
flodsletter for, hvor det er muligt, at 
tilbageføre områderne til vandløbene og at 
fremme hensigtsmæssig arealanvendelse og 
land- og skovbrugspraksis i hele 
vandløbsoplandet. 

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslaget fra førstebehandlingen (tidligere ændringsforslag 57). 
Jf. begrundelse til artikel 7, stk. 2 (Lienemann).

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 49
Artikel 7, stk. 3, afsnit 2

Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal tage relevante aspekter i betragtning, 
såsom: omkostninger og fordele, 
oversvømmelsesomfang, afløbsveje og 
arealer, der kan virke som overløb ved 
oversvømmelser, miljømålene i artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EF, jordbunds- og 
vandforvaltning, fysisk planlægning, 
arealanvendelse, naturbevaring, sejlads og 
havneinfrastruktur.

Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal tage relevante aspekter i betragtning, 
såsom: omkostninger og fordele, 
oversvømmelsesomfang og den rolle, som 
flodsletter spiller som naturligt overløb og 
buffer for oversvømmelser, samt en 
beskrivelse af tidligere og fremtidig 
bortledning, målene i artikel 1 og 4 i 
direktiv 2000/60/EF, målsætningerne i 
Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 
om beskyttelse af vilde fugle1 og Rådets 
direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om 
bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter2, jordbunds- og vandforvaltning, 
fysisk planlægning, arealanvendelse, 
naturbevaring, sejlads og havneinfrastruktur.
1 EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. Direktivet er 
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senest ændret ved forordning (EF) nr. 
807/2003 (EFT L 122 af 16.5.2003, s. 36).
2 EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. Direktivet er 
senest ændret ved Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 
(EFT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslaget fra førstebehandlingen (ændringsforslag 53 og 54). De 
ubebyggede områder, der kan oversvømmes naturligt (f.eks. flodsletter), har en værdifuld 
overløbsfunktion. De kunne blive mål for udviklingsbestræbelser, såfremt de ikke er omfattet 
af risikostyringsplaner for oversvømmelser.. Deres vigtige rolle til begrænsning af 
oversvømmelsesrisikoen ville i så fald være udelukket eller begrænset, og de nye aktiver, der 
måtte være blevet placeret der, ville være udsat for risiko. Bestemmelserne i artikel 1 i 
vandrammedirektivet og målsætningerne i direktivet om vilde fugle og direktivet om 
naturtyper er ligeledes relevante.

Ændringsforslag af Edite Estrela

Ændringsforslag 50
Artikel 7, stk. 3, afsnit 3

Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal omfatte alle aspekter af risikostyring 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring og 
beredskab, herunder 
oversvømmelsesprognoser og systemer for 
tidlig varsling, og hensyntagen til de særlige 
forhold, der gør sig gældende for de 
forskellige vandløbsoplande eller 
deloplande. I risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser kan også indgå kontrolleret 
oversvømmelse af visse områder i tilfælde af
oversvømmelse.

Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal omfatte alle aspekter af risikostyring 
med særlig vægt på forebyggelse, sikring og 
beredskab og katastrofeindsats, herunder 
oversvømmelsesprognoser og systemer for 
tidlig varsling, og hensyntagen til de særlige 
forhold, der gør sig gældende for de 
forskellige vandløbsoplande eller 
deloplande. I risikostyringsplaner for 
oversvømmelser kan også indgå kontrolleret 
oversvømmelse af visse områder i tilfælde af 
oversvømmelse.

Or. pt
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Begrundelse

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser bør ligeledes omfatte foranstaltninger, der 
omhandler gennemførelse af hensigtsmæssige katastrofeindsatsplaner i samarbejde med 
civilforsvarstjenester. 

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 51
Artikel 7, stk. 3 a (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslaget fra førstebehandlingen (ændringsforslag 60). Da 
oversvømmelsesniveauet stiger, kan traditionelle infrastrukturforanstaltninger ikke yde 
beskyttelse mod oversvømmelse, og der er sågar større risiko for, at de bryder sammen. 
Effektiviteten af den eksisterende infrastruktur skal derfor vurderes grundigt, og denne 
vurdering skal ligeledes omfatte miljø- og ressourceomkostningerne. Hvis det er hensigten, at 
nye foranstaltninger til styring af oversvømmelser skal medføre fordele for samfundet, er det 
nødvendigt, at de underkastes en grundig økonomisk vurdering, der ligeledes skal omfatte 
miljø- og ressourceomkostninger.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 52
Artikel 7, stk. 4

4. De risikostyringsplaner for 
oversvømmelser, der udarbejdes i en 
medlemsstat, må ikke omfatte 
foranstaltninger, der ved deres omfang og 

4. Af hensyn til solidaritetsprincippet skal 
foranstaltninger i områder opstrøms eller 
nedstrøms tages i betragtning i 
risikostyringsplanerne vedrørende 
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virkninger væsentligt forøger 
oversvømmelsesrisikoen i andre lande 
opstrøms eller nedstrøms inden for samme 
vandløbsopland eller delopland, medmindre 
disse foranstaltninger er samordnet, og de 
berørte medlemsstater har aftalt en løsning 
inden for rammerne af artikel 8.

oversvømmelser, hvis dette er nødvendigt. 
De risikostyringsplaner for oversvømmelser, 
der udarbejdes i en medlemsstat, må ikke 
omfatte foranstaltninger, der ved deres
omfang og virkninger væsentligt forøger 
oversvømmelsesrisikoen i andre lande 
opstrøms eller nedstrøms inden for samme 
vandløbsopland eller delopland, medmindre 
disse foranstaltninger er samordnet, og de 
berørte medlemsstater har aftalt en løsning 
inden for rammerne af artikel 8.

Or. nl

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at udtrykke solidaritetsprincippet i skarpere 
vendinger i overensstemmelse med ændringsforslag 61, der blev vedtaget under 
førstebehandlingen. Dette ændringsforslag skal ses sammen med ændringsforslag 1, der er 
stillet af samme medlem til betragtning 14.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 53
Artikel 8, stk. 1

1. For vandområdedistrikter eller 
forvaltningsenheder, jf. artikel 3, stk. 2, litra 
b), der udelukkende ligger inden for en 
medlemsstats område, sørger medlemsstaten 
for, at der udarbejdes én risikostyringsplan 
for oversvømmelser eller en række 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, 
som samordnes for det pågældende 
vandområdedistrikt.

1. For vandområdedistrikter eller 
forvaltningsenheder, jf. artikel 3, stk. 2, litra 
b), der udelukkende ligger inden for en 
medlemsstats område, sørger medlemsstaten 
for, at der udarbejdes én risikostyringsplan 
for oversvømmelser eller en række 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, 
som samordnes for det pågældende 
vandområdedistrikt. Medlemsstaterne kan 
hermed og ved anvendelse af artikel 4, 5, 6 
og 7 gøre brug af eksisterende planer og 
instrumenter, hvis disse yder tilstrækkelig 
beskyttelse mod oversvømmelse.

Or. nl

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at forebygge iværksættelse af overflødige 
ekstraforanstaltninger i medlemsstater, der allerede selv har udarbejdet planer og truffet 
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foranstaltninger. Ændringsforslaget er i overensstemmelse med den fælles holdning, navnlig 
betragtning 21.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 54
Artikel 8, stk. 2

2. Er der tale om et internationalt 
vandområdedistrikt eller en 
forvaltningsenhed, jf. artikel 3, stk. 2, litra 
b), der udelukkende ligger inden for 
Fællesskabet, sørger medlemsstaterne for 
samordning med henblik på at udarbejde én 
international risikostyringsplan for 
oversvømmelser eller en række 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, der 
samordnes for det internationale 
vandområdedistrikt. Hvor sådanne planer 
ikke udarbejdes, udarbejder medlemsstaterne 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, der 
mindst dækker de dele af det internationale 
vandområdedistrikt, der ligger inden for 
deres område, og som så vidt muligt er 
samordnet for det internationale 
vandområdedistrikt.

2. Er der tale om et internationalt 
vandområdedistrikt eller en 
forvaltningsenhed, jf. artikel 3, stk. 2, litra 
b), der udelukkende ligger inden for 
Fællesskabet, sørger medlemsstaterne for 
samordning med henblik på at udarbejde én 
international risikostyringsplan for 
oversvømmelser eller en række 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, der 
samordnes for det internationale 
vandområdedistrikt. Hvor sådanne planer 
ikke udarbejdes, udarbejder medlemsstaterne 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, der 
mindst dækker de dele af det internationale 
vandområdedistrikt, der ligger inden for 
deres område, og som så vidt muligt er 
samordnet for det internationale 
vandområdedistrikt. Medlemsstaterne 
undlader at træffe foranstaltninger eller 
iværksætte tiltag, der øger risikoen for 
oversvømmelser i områder nedstrøms eller 
opstrøms, medmindre disse udgør en del af 
en plan udarbejdet i fællesskab med 
henblik på at mindske risikoen for 
oversvømmelser.

Or. nl

Begrundelse

Ændringsforslaget er i overensstemmelse med den fælles holdning.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 55
Kapitel V, titel
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Koordinering med direktiv 2000/60/EF, 
offentlig oplysning og høring

Koordinering med direktiv 2000/60/EF, 
offentlig inddragelse og høring

Or. en

Begrundelse

Aktiv inddragelse af alle de relevante parter bør være et kardinalpunkt i styringen af risikoen 
for oversvømmelser, da en sådan inddragelse muliggør indarbejdelse og behandling af de 
synspunkter, behov og interesser, der fremføres af vandforbrugerne og af dem, der rammes af 
oversvømmelser. Det er ikke tilstrækkeligt at blive oplyst.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 56
Artikel 9, stk. 1

1. De første kort over faren for 
oversvømmelse og kort over risikoen for 
oversvømmelse og de efterfølgende 
revisioner heraf, jf. nærværende direktivs 
artikel 6 og 14, udarbejdes således, at 
oplysningerne heri er i overensstemmelse 
med de relevante oplysninger, der anføres i 
henhold til direktiv 2000/60/EF. Kortene 
kan, hvis det anses for hensigtsmæssigt, 
samordnes yderligere med og integreres i 
den revision, der er omhandlet i artikel 5, 
stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

1. De første kort over faren for 
oversvømmelse og kort over risikoen for 
oversvømmelse og de efterfølgende 
revisioner heraf, jf. nærværende direktivs 
artikel 6 og 14, udarbejdes således, at 
oplysningerne heri er i overensstemmelse 
med de relevante oplysninger, der anføres i 
henhold til direktiv 2000/60/EF. Kortene vil 
blive samordnet yderligere med og kan 
integreres i den revision, der er omhandlet i 
artikel 5, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

De første kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse og de 
efterfølgende revisioner heraf, jf. nærværende direktivs artikel 6 og 14, udarbejdes således, at 
oplysningerne heri er i overensstemmelse med de relevante oplysninger, der anføres i henhold 
til direktiv 2000/60/EF. 

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 57
Artikel 9, stk. 2

2. Udarbejdelsen af de første 2. Udarbejdelsen af de første 
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risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revisioner heraf, jf. 
nærværende direktivs artikel 7 og 14, skal,
hvis det anses for hensigtsmæssigt, 
samordnes med og integreres i revisionerne 
af de vandområdeplaner, der er omhandlet i 
artikel 13, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF.

risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revisioner heraf, jf. 
nærværende direktivs artikel 7 og 14, skal 
samordnes med og integreres i revisionerne 
af de vandområdeplaner, der er omhandlet i 
artikel 13, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Udarbejdelse af vandoplandsplaner i henhold til direktiv 2000/60/EF og risikostyringsplaner 
for oversvømmelser i henhold til dette direktiv indgår i integreret vandområdeforvaltning. De 
to processer bør derfor udnytte det fælles potentiale for fælles synergier og fordele. Den mest 
omkostningseffektive og bæredygtige metode til udvikling af foranstaltninger til risikostyring 
vedrørende oversvømmelser består i at integrere de to planlægnings- og 
indberetningsprocesser for at undgå at spilde administrative og offentlige ressourcer. 

Ændringsforslag af Jill Evans

Ændringsforslag 58
Artikel 9, stk. 2

2. Udarbejdelsen af de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revisioner heraf, jf. 
nærværende direktivs artikel 7 og 14, skal,
hvis det anses for hensigtsmæssigt, 
samordnes med og integreres i revisionerne 
af de vandområdeplaner, der er omhandlet i 
artikel 13, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF.

2. Udarbejdelsen af de første 
risikostyringsplaner for oversvømmelser og 
de efterfølgende revisioner heraf, jf. 
nærværende direktivs artikel 7 og 14, skal 
samordnes med og integreres i revisionerne 
af de vandområdeplaner, der er omhandlet i 
artikel 13, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 59
Artikel 9, stk. 3

3. Den aktive inddragelse af alle 
interesserede parter i henhold til nærværende 
direktivs artikel 10 koordineres i det 
relevante omfang med aktiv inddragelse af 
de berørte parter i henhold til artikel 14 i 

3. Den aktive inddragelse af alle 
interesserede parter i henhold til nærværende 
direktivs artikel 10 koordineres med aktiv 
inddragelse af de berørte parter i henhold til 
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direktiv 2000/60/EF. artikel 14 i direktiv 2000/60/EF

Or. en

Begrundelse

Udarbejdelse af vandoplandsplaner i henhold til direktiv 2000/60/EF og risikostyringsplaner 
for oversvømmelser i henhold til dette direktiv indgår i integreret vandområdeforvaltning. De 
to processer bør derfor udnytte det fælles potentiale for fælles synergier og fordele. Den mest 
omkostningseffektive og bæredygtige metode til udvikling af foranstaltninger til risikostyring 
vedrørende oversvømmelser består i at integrere de to planlægnings- og 
indberetningsprocesser for at undgå at spilde administrative og offentlige ressourcer, 
herunder krav om inddragelse af offentligheden. 

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 60
Artikel 10, stk. 2

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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 61
Bilag, overskrift A, del I, pkt. 4 a (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af ændringsforslaget fra førstebehandlingen (ændringsforslag 37). Jf. 
begrundelse til artikel 7, stk. 2 (Lienemann).

Ændringsforslag af Jill Evans

Ændringsforslag 62
Bilag, overskrift A, del I, pkt. 4 a (nyt)

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

Or. en

Begrundelse

Risikostyringsplaner vedrørende oversvømmelser bør omfatte en vurdering og prioritering af 
foranstaltninger i henhold til foranstaltningernes indvirkninger på miljøet. 


