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A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 25
(8a) preambulumbekezdés (új)

(8a) A tagállamoknak és a Közösségnek
figyelembe kell venniük a fenntartható 
árvizek kockázatkezelésével kapcsolatos 
rendelkezéseket, amikor megállapítják és 
végrehajtják valamennyi politikájukat, 
beleértve például a közlekedési politikát, a
területrendezést, a városfejlesztést , az 
iparosítási politikát, a mezőgazdasági 
politikát, a kohéziós politikát, az energia 
politikát és a kutatási politikát.

Or. en
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Indokolás

Újra be kell építeni a tervezetbe az első olvasatban található módosítást. Elegendő bizonyíték 
van arra, hogy a rosszul irányított területrendezésnek, a városfejlesztésnek és az iparosítási 
politikáknak nagy szerepük van az árvizek kockázatának növelésében. Annak érdekében, hogy 
hatékony árvízkezelést lehessen végrehajtani, össze kell hangolni egyéb lényeges politikákkal, 
amelyek követik az IRBM (Integrált Vízgyűjtők Gazdálkodási Terv) alapelveit. Erőteljes 
koordináció szükséges más intézkedésekkel, amelyeknek hatásuk lehet az árvízkezelésre, 
illetve amelyeket potenciálisan érint az árvízkezelés.

Módosítás, előterjesztette: Jill Evans

Módosítás: 26
(11) preambulumbekezdés

(11) Egy eredményes információs eszköz, 
valamint a prioritások meghatározásához és 
a további technikai, pénzügyi és politikai 
döntésekhez szükséges értékelhető alap 
rendelkezésre állása érdekében gondoskodni 
kell az árvízveszély térképek és 
árvízkockázati térképek kidolgozásáról, 
amelyek bemutatják a különböző 
árvízhelyzetekhez kapcsolódó lehetséges 
negatív következményeket.

(11) Egy eredményes információs eszköz, 
valamint a prioritások meghatározásához és 
a további technikai, pénzügyi és politikai 
döntésekhez szükséges értékelhető alap 
rendelkezésre állása érdekében gondoskodni 
kell az árvízveszély térképek és 
árvízkockázat térképek kidolgozásáról, 
amelyek bemutatják a különböző 
árvízhelyzetekhez kapcsolódó lehetséges 
negatív következményeket. Ebben az 
összefüggésben a tagállamoknak újra kell 
vizsgálniuk a közvetlen vagy közvetett 
támogatások odaítélését azon 
tevékenységek esetében, amelyeknek 
hatására növekedhet az árvíz kockázata.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 27
(12) preambulumbekezdés

(12) Az érintett területre az árvizek által 
kifejtett kedvezőtlen hatások elkerülése és 
csökkentése céljából helyénvaló 
megállapítani árvízkockázat-kezelési 
terveket. Az árvízesemények okai és 

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

következményei változóak a Közösség 
országaiban és régióiban. Az árvízkockázat-
kezelési terveknek tehát figyelembe kell 
venniük a vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok sajátos földrajzi, 
hidrológiai és egyéb vonatkozó 
körülményeit, valamint a vízgyűjtő, a 
részvízgyűjtő vagy partvidék szükségleteivel 
és prioritásaival összhangban lévő 
testreszabott megoldásokat kell 
meghatározni a vízgyűjtő területekkel való 
összehangolás biztosítása mellett. Az 
árvízkezelési terveknek figyelembe kell 
venniük az ipari és mezőgazdasági 
létesítményeket és az adott terület egyéb 
lehetséges szennyezési forrásait az ilyen 
jellegű szennyezés elkerülése érdekében.

Or. en

Indokolás

Újra be kell építeni a tervezetbe az első olvasatban található módosítást (18. módosítás). Az 
árvizek természetes jelenségnek számítanak. Az árvizek csak az ártereken folytatott emberi 
tevékenységekre és használatra jelenthetnek kockázatot. Mivel az árvizeket gyakran előre nem 
látott környezetszennyezés követi, amelyet az adott területen lévő ipari és mezőgazdasági, 
illetve egyéb létesítmények okoznak, az árvízkezelési terveknek figyelembe kell venniük a 
valószínű szennyezési forrásokat.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 28
(12) preambulumbekezdés

(12) Az érintett területre az árvizek által 
kifejtett kedvezőtlen hatások elkerülése és 
csökkentése céljából helyénvaló 
megállapítani árvízkockázat-kezelési 
terveket. Az árvizek okai és következményei 
változóak a Közösség országaiban és 
régióiban. Az árvízkockázat-kezelési 
terveknek tehát figyelembe kell venniük a 
vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy partvidéki 
szakaszok sajátos földrajzi, hidrológiai és 
egyéb vonatkozó körülményeit, valamint a 

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

vízgyűjtő, a részvízgyűjtő vagy partvidék 
szükségleteivel és prioritásaival 
összhangban lévő testreszabott 
megoldásokat kell meghatározni a vízgyűjtő 
területekkel való összehangolás biztosítása 
mellett. A tagállamoknak különösen 
tartózkodniuk kell az olyan intézkedésektől, 
amelyek növelik az árvíz kockázatát más 
tagállamokban, illetve keresniük kell 
ellensúlyozási lehetőségeket a saját 
területükön a folyó természetes folyásának 
korlátozása érdekében.

Or. nl

Indokolás

Módosított formában újra be kell építeni a tervezetbe az első olvasatban elfogadott 47. 
módosítást.

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 29
(13) preambulumbekezdés

(13) Az árvízkockázat-kezelési terveknek 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítaniuk 
a megelőzésre, védelemre és felkészültségre. 
Az árvízkockázat-kezelési tervek elemeit 
rendszeresen felül kell vizsgálni, és szükség 
esetén naprakésszé kell tenni az 
éghajlatváltozásnak az árvizek 
előfordulására gyakorolt valószínű hatásaira
is figyelemmel.

(13) Az árvízkockázat-kezelési terveknek 
megkülönböztetett figyelmet kell fordítaniuk 
a megelőzésre, védelemre, felkészültségre és 
a szükséghelyzetben való teendőkre. Az 
árvízkockázat-kezelési tervek elemeit 
rendszeresen felül kell vizsgálni, és szükség 
esetén naprakésszé kell tenni az 
éghajlatváltozásnak az árvizek 
előfordulására gyakorolt valószínű hatásaira 
is figyelemmel.

Or. pt

Indokolás

Az árvízkockázati kezelési terveknek tartalmazniuk kell a szükséghelyzetben való teendők
megfelelő végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket, összhangban a polgári védelmi
szolgálatokkal. 
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Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 30
(14) preambulumbekezdés

(14) A szolidaritási elv nagyon lényeges az 
árvízkezelés összefüggésében. Ennek 
értelmében a tagállamokat támogatni kell a 
felelősségeik megfelelő megosztásában,
amikor a közös érdekek elérése végett
közösen döntenek az árvízkezelési és a 
vízfolyással kapcsolatos intézkedésekről.

(14) A szolidaritási elv nagyon lényeges az 
árvízkezelés összefüggésében. Ennek 
értelmében a tagállamokat támogatni kell
abban, hogy hozzanak közös intézkedéseket, 
amelyek közös előnyökkel járnak. Ezzel a 
felelősségeik megfelelő megosztását érhetik 
el.

Or. nl

Indokolás

A közös álláspont 14. preambulumbekezdése ösztönzi a tagállamokat abban, hogy 
igazságosan megosszák felelősségeiket a határokon átnyúlva is azokkal a közös 
intézkedésekkel kapcsolatban, amelyeknek hatásuk lehet két vagy több országban. A felelősség 
igazságos megosztása a fő cél és nem azok az erőfeszítések, amelyek arra irányulnak, hogy 
azonosítsák a lehetséges közös erőfeszítéseket. Az irányelv fontos előnyös sajátossága az 
legyen, hogy ösztönözze a tagállamokat az olyan határokon átnyúló intézkedések keresésében, 
amelyek hatással vannak két vagy több országra.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 31
(14) preambulumbekezdés

(14) A szolidaritási elv nagyon lényeges az 
árvízkezelés összefüggésében. Ennek 
értelmében, a tagállamokat támogatni kell a 
felelősségeik megfelelő megosztásában, 
amikor a közös érdekek elérése végett 
közösen döntenek az árvízkezelési és a 
vízfolyással kapcsolatos intézkedésekről.

(14) A szolidaritási elv nagyon lényeges az 
árvízkezelés összefüggésében. Ennek 
értelmében, a tagállamokat támogatni kell a 
felelősségeik megfelelő megosztásában, 
amikor a közös érdekek elérése végett 
közösen döntenek az árvízkezelési és a 
vízfolyással kapcsolatos intézkedésekről. A 
szolidaritási elv azt is jelenti, hogy a 
tagállamok együttműködnek a tervek 
felvázolásában és az árvizek elkerülése 
érdekében tett intézkedések 
végrehajtásában, illetve, hogy a tagállamok 
kerülik az olyan intézkedéseket, amelyek 
növelik az árvizek előfordulásának 
kockázatát más tagállamokban, kivéve, ha 
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az ilyen jellegű intézkedés egy közös terv
része.

Or. nl

Indokolás

Megfelel a közös álláspontnak és többek között az első olvasatban található 219.
módosításnak.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 32
(16) preambulumbekezdés

(16) A 2000/60/EK irányelv szerinti 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és az ezen 
irányelv szerinti árvízkockázat-kezelési 
tervek kidolgozása az integrált vízgyűjtő-
gazdálkodás elemei. A két folyamatnak tehát 
az együttműködések kölcsönös potenciálját 
kell használnia. A hatékonyság és az 
erőforrások bölcs felhasználásának 
biztosítása érdekében, ezen irányelv 
végrehajtását szorosan össze kell hangolni a 
2000/60/EK irányelvvel, illetve el kell 
ismerni, hogy az illetékes hatóságok és 
kezelési egységek különbözőek lehetnek 
ebben az irányelvben és a 2000/60/EK 
irányelv szerint.

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

Or. en

Indokolás

Az árvízkockázat kezelése az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás egyik nagyon fontos eleme, 
amelynek alapjait a 2000/60/EK irányelv fekteti le. Annak érdekében, hogy hasznot húzzunk
az együttműködések kölcsönös potenciáljából és azon irányelvek előnyeiből, amelyek a 
hatékonyság és az erőforrások bölcs felhasználását biztosítják, ezen irányelv alapján 
ugyanazt az irányítási egységet kell alkalmazni.
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Módosítás, előterjesztette: Jill Evans

Módosítás: 33
(17) preambulumbekezdés

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

(17) A fenntartható emberi tevékenységek 
(például árvízkockázat-kezelés, ökológia, 
belvízi hajózás vagy vízenergia) különböző 
formáit szolgáló víztestek többcélú 
felhasználása esetében és e felhasználások 
víztestekre gyakorolt hatására vonatkozóan a 
2000/60/EK irányelv egyértelmű és átlátható 
folyamatot állapít meg az ilyen 
felhasználások és hatások szabályozására, 
beleértve a „jó állapot” vagy a „nincs 
romlás” célkitűzésektől való lehetséges 
eltéréseket a 4. cikk (7) bekezdésében. A 
költség-megtérülés elvét, beleértve a 
környezeti és a források költségeit, 
alkalmazni kell az árvízkezelési 
intézkedésekre és az infrastruktúrára a 
2000/60/EK irányelv szerint.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 34
1 cikk

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

Ez az irányelv a közösségi árvizek által az 
emberi egészségre, a környezetre és a 
gazdasági tevékenységre jelentett kockázat 
csökkentését szolgáló keretet állapít meg.
Továbbá segíteni fogja a hatályban lévő 
közösségi jogszabályokban foglalt 
környezetvédelmi célok elérését.

Or. en

Indokolás

Újra be kell építeni a tervezetbe az első olvasatban foglalt módosítást (korábbi 27. 
módosítás): döntő fontosságú, hogy az árvízkockázat-kezelési kerete támogassa az egyéb 
közösségi jogszabályokban foglalt célok elérését.



PE 384.516v01-00 8/25 AM\651527HU.doc

külső fordítás

HU

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 35
3. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés

(2) Azonban az irányelv végrehajtásához a 
tagállamok:

(2) Azonban az irányelv végrehajtásához a 
tagállamok kijelölhetnek a 2000/60/EK 
irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében 
foglaltakhoz képest más illetékes 
hatóságokat.

(a) meghatározhatnak más illetékes 
hatóságokat, mint a 2000/60/EK irányelv 3 
(2) cikkben foglaltakat;
(b) meghatároznak néhány partvidéki 
szakaszt vagy egyéni vízgyűjtőt és azokat 
más gazdálkodási egységhez rendelik
hozzá, mint a 2000/60/EK irányelv 3 (2) 
cikkben foglaltak.

Or. en

Indokolás

Az árvízkockázat kezelése az integrált vízgyűjtő-gazdálkodás egyik nagyon fontos eleme, 
amelynek alapjait a 2000/60/EK irányelv fekteti le. Annak érdekében, hogy hasznot húzzunk a 
az együttműködések kölcsönös potenciáljából és azon irányelvek előnyeiből, amelyek a 
hatékonyság és az erőforrások bölcs felhasználását biztosítják, ezen irányelv alapján 
ugyanazt az irányítási egységet kell alkalmazni.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 36
4. cikk (2) bekezdés (a) pont

(a) a folyó vízgyűjtő területének megfelelő 
arányú térkép, amely tartalmazza a 
vízgyűjtők, részvízgyűjtők és – amennyiben 
szükséges– a kapcsolódó partvidéki 
szakaszok határait, jelöli a domborzatot és a 
földterület-használatot;

(a) a folyó vízgyűjtő területének megfelelő 
arányú térkép, amely tartalmazza a 
vízgyűjtők, részvízgyűjtők és a kapcsolódó 
partvidéki szakaszok határait, jelöli a 
domborzatot és a földterület-használatot;

Or. en
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Indokolás

Az emberi tevékenységek a partvidéki szakaszokra koncentrálódnak, amelyek különösen ki 
vannak téve a klímaváltozás lehetséges hatásainak. Ezáltal minden partvidéki szakaszt bele 
kell foglalni az előzetes árvízkockázati hatástanulmányba.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 37
4. cikk (2) bekezdés (b) pont

(b) a múltban bekövetkezett árvizek leírását, 
amelyeknek lényeges kártékony 
következményei voltak az emberi 
egészségre, a környezetre, a kulturális
örökségre és a gazdasági tevékenységre, és 
amelynek nagy az előfordulási lehetősége. A 
leírás tartalmazza az árvizek mértékét, 
folyási útvonalait és az általuk okozott 
kártékony hatásokról szóló hatástanulmányt;

(b) a múltban bekövetkezett árvizek leírását, 
amelyeknek lényeges kártékony 
következményei voltak az emberi 
egészségre, a környezetre, a kulturális
örökségre és a gazdasági tevékenységre, és 
amelynek nagy az előfordulási lehetősége. A 
leírás tartalmazza az árvizek mértékét, a 
változással kapcsolatos érzékenységet, főleg 
a leülepedést, az általuk okozott kártékony 
hatásokról és az árterek természetes árvíz 
visszatartási/hárító szerepéről szóló
hatástanulmányt, illetve a jelenlegi és 
jövőbeli árvizek folyási útvonalainak 
leírását;

Or. en

Indokolás

Újra be kell építeni a tervezetbe az első olvasatban foglalt módosítást (34. módosítás). A 
fejletlen területek, ahol természetesen előfordulhat árvíz (például árterek) értékes 
vízvisszatartó szerepet töltenek be. Ezeket a területeket figyelembe kell venni az irányelvben 
foglalt tervezési eljárás során. Az ülepedést is figyelembe kell venni, mivel súlyosbítja az 
árvízkockázatot.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 38
4. cikk (2) bekezdés (da) pont (új)

(da) a fennálló, ember által létrehozott 
árvízvédelmi infrastruktúrák 
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hatékonyságának hatástanulmánya, 
figyelembe véve a károk elkerülésére 
vonatkozó valódi kapacitásukat, illetve a 
gazdasági és környezetvédelmi 
hatékonyságukat.

Or. en

Indokolás

Újra be kell építeni a tervezetbe az első olvasatban foglalt módosítást (36. módosítás). Az 
árvizek szintjének emelkedése mellett a védőgátak, a duzzasztógátak és egyéb tradicionális 
infrastrukturális intézkedések nem nyújtanak megfelelő árvízvédelmet, sőt még nagyobb 
kockázatot jelentenek, ha összeomlanak. Ezáltal a fennálló infrastruktúrák hatékonyságát 
átfogóan felül kell vizsgálni, beleértve a környezetvédelmi és a források költségeit is.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 39
6. cikk (4) bekezdés (ca) pont (új)

(ca) az árterek és egyéb természetes területek, 
amelyek visszatartó vagy hárító területként 
szolgálhatnak most vagy a jövőben.

Or. en

Indokolás

Újra be kell építeni a tervezetbe az első olvasatban foglalt módosítást (156. módosítás). A 
fejletlen területek, ahol természetesen előfordulhat árvíz (például árterek) értékes 
vízvisszatartó szerepet töltenek be, de amennyiben nem vesszük ezeket figyelembe az 
árvízkockázati térképeken és a gazdálkodási tervekben, akkor célpontjai lehetnek a 
fejlődésnek. Ebben az esetben elveszne, vagy gyengülne az árvízkockázat csökkentésével 
kapcsolatos fontos szerepük, és az ott elhelyezett új vagyontárgyak veszélybe kerülnének.  
Ezáltal szükséges, hogy ezeket a területeket és az általuk ellátott feladatokat belefoglalják a 
fontosabb árvízkockázati térképekbe, illetve az ezen irányelvben foglalt gazdálkodási 
tervekbe.

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela, Karin Scheele, Christa Prets

Módosítás: 40
6. cikk (5) bekezdés (ba) pont (új)
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(ba) kulturális örökségként besorolt;

Or. en

Indokolás

Az árvízkockázati térképeknek kulturális örökségről szóló információkat is tartalmazniuk kell, 
beleértve a régészetet, annak érdekében, hogy a kulturális örökség jobb védelemben 
részesüljön a természetes katasztrófák hatásai elleni.

Módosítás, előterjesztette: Hegyi Gyula

Módosítás: 41
6. cikk (5) bekezdés (c) pont

(c) a integrált szennyezés-megelőzésről és 
csökkentésről szóló 1996. szeptember 24-i 
61/96/EK tanácsi irányelv I. számú 
mellékletében foglalt létesítmények, 
amelyek esetleges szennyezést okozhatnak 
árvíz esetén és a potenciálisan érintett 
területeken, amelyeket a 2000/60/EK 
irányelv IV. Melléklet (1) (i), (iii) és (v)
pontja tartalmaz;

(c) a integrált szennyezés-megelőzésről és 
csökkentésről szóló 1996. szeptember 24-i 
61/96/EK tanácsi irányelv I. számú 
mellékletében foglalt létesítmények, 
amelyek esetleges szennyezést okozhatnak 
árvíz esetén és a potenciálisan érintett 
területeken, amelyeket a 2000/60/EK
irányelv IV. Melléklet (1) pontja tartalmaz.

Or. en

Indokolás

Újra be kell építeni a tervezetbe az első olvasatban foglalt módosítást (49. módosítás). A 
2000/60/EK irányelv 6. cikkében foglalt védett területek nyilvántartásának tartalmaznia kell a 
tápanyagérzékeny területeket és a gazdaságilag fontos vízi állatfajoknak kijelölt területeket is.  
A 2000/60/EK irányelv 10. cikkének megfelelően, a tagállamoknak ki kell dolgozniuk egy 
egységes megközelítést a pontszerű és szétszórt környezetszennyező forrásokkal 
kapcsolatosan.

Módosítás, előterjesztette: Jill Evans

Módosítás: 42
6. cikk (5) bekezdés (d) pont

(d) minden egyéb más információ, amit a 
tagállam hasznosnak ítél, például azoknak a 

(d) ahol lehetséges, információ az egyéb 
pontszerű vagy szétszórt
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területeknek a meghatározása, ahol olyan 
árvizek fordulhatnak elő, amelyek magas 
elhordott üledék és törmelék tartalommal 
rendelkeznek.

környezetszennyező forrásokról és minden 
egyéb más információ, amit a tagállam 
hasznosnak ítél, például azoknak a 
területeknek a meghatározása, ahol olyan 
árvizek fordulhatnak elő, amelyek magas 
elhordott üledék és törmelék tartalommal 
rendelkeznek.

Or. en

Indokolás

Az integrált szennyezés-megelőzésről és csökkentésről szóló IPPC irányelvben nem szereplő
pontszerű forrásokat vagy a szétszórt környezetszennyező forrásokat ki kell zárni, amennyiben 
a tagállamok rendelkeznek a megfelelő információkkal.

Módosítás, előterjesztette: Jill Evans

Módosítás: 43
6. cikk (6) bekezdés

(6) A tagállamok eldönthetik, hogy azon 
partvidéki szakaszok esetében, ahol a 
megfelelő szintű védelem biztosítva van, az 
árvízkockázati térképeket a (3a) 
bekezdésben foglalt helyzetre korlátozzák. 

törölve

Or. en

Indokolás

Az árvízkockázati térképek kiterjedésének a szélsőséges árvizekre való korlátozása nem nyújt 
megfelelő védelmet az állampolgároknak, a gazdaságnak és az ingatlanoknak az ezen 
irányelvben előírtakkal szemben. Mivel a partvidéki szakaszok különösen ki vannak téve a 
klímaváltozás valószínű hatásainak, az árvízkockázati térképeket minden lehetséges 
forgatókönyvre fel kell készíteni.

Módosítás, előterjesztette: Jill Evans

Módosítás: 44
6. cikk (7) bekezdés

(7) A tagállamok eldönthetik, hogy azon törölve
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területek esetében, ahol az árvíz belvíz miatt 
jött létre, az árvízkockázati térképek 
elkészítését a (3a) bekezdésben foglalt 
helyzetre korlátozzák. 

Or. en

Indokolás

Az árvízkockázati térképek kiterjedésének a szélsőséges árvizekre való korlátozása nem nyújt 
megfelelő védelmet az állampolgároknak, a gazdaságnak és az ingatlanoknak az ezen 
irányelvben előírtakkal szemben. Mivel a partvidéki szakaszok különösen ki vannak téve a 
klímaváltozás valószínű hatásainak, az árvízkockázati térképeket minden lehetséges 
forgatókönyvre fel kell készíteni.

Módosítás, előterjesztette: Jill Evans

Módosítás: 45
7. cikk (1) bekezdés

(1) A 6.cikkben foglalt térképeknek 
megfelelően, a tagállamok a vízgyűjtő 
terület vagy a 3. cikk (2) bekezdésének (b) 
pontja szerinti gazdálkodási egység szintjén 
árvízkockázat-kezelési tervet készítenek az 
5. cikk (1) bekezdésének pontja szerint 
meghatározott területekhez és a 13. cikk (13) 
bekezdésének (1b) pontja szerint 
meghatározott területekhez a 13.cikk (2) és 
(3) bekezdésének megfelelően.

(1) A 6.cikkben foglalt térképeknek 
megfelelően, a tagállamok a vízgyűjtő 
terület vagy a 3. cikk (2) bekezdésének (b) 
pontja szerinti gazdálkodási egység szintjén 
árvízkockázat-kezelési tervet készítenek és 
végrehajtják azt az 5. cikk (1) bekezdésének 
pontja szerint meghatározott területekhez és 
a 13. cikk (13) bekezdésének (1b) pontja 
szerint meghatározott területekhez a 13.cikk 
(2) és (3) bekezdésének megfelelően. 

Or. en

Indokolás

Újra be kell építeni a Bizottság eredeti szövegezését annak érdekében, hogy világossá tegyük, 
hogy kötelező nem csak a tervek kidolgozása, de az ilyen tervek végrehajtása is. 

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 46
7. cikk (2) bekezdés

(2) a tagállamok meghatározzák az 
árvízkockázat-kezeléssel kapcsolatos 

(2) a tagállamok meghatározzák az 
árvízkockázat-kezeléssel kapcsolatos 
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megfelelő célokat az 5. cikk (1) 
bekezdésének pontja szerint meghatározott 
területekhez és a 13. cikk (13) bekezdésének 
(1b) pontja szerint meghatározott 
területekhez, különös figyelemmel az árvíz 
potenciális kártékony hatásaira az emberi 
egészségre, a környezetre, a kulturális
örökségre és a gazdasági tevékenységre, 
illetve, amennyiben szükséges, a nem-
strukturális kezdeményezésekre és/vagy az 
árvíz előfordulási lehetőségének 
csökkentésére.

megfelelő célokat az 5. cikk (1) 
bekezdésének pontja szerint meghatározott 
területekhez és a 13. cikk (13) bekezdésének 
(1b) pontja szerint meghatározott 
területekhez, különös figyelemmel az árvíz 
potenciális kártékony hatásaira az emberi 
egészségre, a környezetre, a kulturális
örökségre és a gazdasági tevékenységre, 
illetve, a nem-strukturális 
kezdeményezésekre és/vagy az árvíz 
előfordulási lehetőségének csökkentésére.
Az árterek emberi használatát át kell 
alakítani a meghatározott árvízkockázatok 
szerint.

Or. en

Indokolás

Újra be kell építeni a tervezetbe az első olvasatban foglalt módosítást. Át kell térni a 
megtervezett árvízvédekezés hagyományosan rövid távú mintájáról, amely gyakran nem tölti 
be szerepét, egy mindent magában foglaló integrált vízgyűjtők szintjén lévő integrált 
árvízkockázat-kezelés irányában, amely nagyobb jelentőséget tulajdonítana a nem-
strukturális, természetes intézkedéseknek.  A fenntartható árvízkockázat-kezelés az árvizeket 
kiváltó okokra és azok pusztító hatásaira helyezi a hangsúlyt, és nem csak a tüneteket 
vizsgálja.

Módosítás, előterjesztette: Jill Evans

Módosítás: 47
7. cikk (3) bekezdés (1) és (2) albekezdés

(3) Az árvízkockázat-kezelési tervek a (2) 
bekezdésben foglalt célok eléréséhez 
szükséges intézkedéseket és a melléklet A. 
részében meghatározott alkotóelemeket 
tartalmazzák. 

(3) Az árvízkockázat-kezelési tervek a (2) 
bekezdésben foglalt célok eléréséhez vezető
intézkedéseket és a melléklet A. részében 
meghatározott alkotóelemeket tartalmazzák. 

Az árvízkockázat-kezelési terveknek 
figyelembe kell lenniük olyan lényeges 
szempontokra mint a költségek és a 
nyereségek, az árvíz kiterjedése és az árvízi 
közlekedési útak és területek, ahol 
lehetséges az árvíz megmaradására,  a 
2000/60/EK irányelv 4. cikke szerinti 

Az árvízkockázat-kezelési terveknek 
figyelemmel kell lenniük olyan lényeges 
szempontokra mint a költségek és a 
nyereségek, az árvíz kiterjedése és az 
árterek szerepe mint az árvizek természetes 
visszatartója/hárítója és a jelenlegei és 
jövőbeli árvizek folyási útjai, 2000/60/EK 
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környezetvédelmi célok, talaj-és 
vízgazdálkodás, területrendezés, 
földhasználat, természetvédelem, hajózás és 
kikötői infrastruktúra. 

irányelv 1. és 4. cikke szerinti 
környezetvédelmi célok, a vadon élő 
madarak védelméről szóló 1979. április 2-i 
79/409/EGK tanácsi irányelv1 céljai és a 
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő  
állatok és növények védelméről szóló, 1992.
május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv2, 
talaj-és vízgazdálkodás, területrendezés, 
földhasználat, természetvédelem, hajózás és 
kikötői infrastruktúra.
1 HL L 103, 1979.4.25, 1 o. A legutóbb a
807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16, 36 
o.) módosított irányelv .
2 HL L 206, 1992.7.22, 7 o. A legutóbb az
1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelettel (HL L 284., 2003.10.31, 1 o.) módosított 
irányelv.

Or. en

Indokolás

A víz keretirányelv 1. cikkének rendelkezései, illetve a vadmadarakkal és az előfordulási 
helyekkel kapcsolatos irányelvek célkitűzései is lényegesek.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 48
7. cikk (3) bekezdés (1) albekezdés

(3) Az árvízkockázat-kezelési tervek a (2) 
bekezdésben foglalt célok eléréséhez 
szükséges intézkedéseket és a melléklet A. 
részében meghatározott alkotóelemeket 
tartalmazzák.

(3) Az árvízkockázat-kezelési terveknek a 
(2) bekezdésben foglalt védelmi szinteket 
kell elérniük, és olyan intézkedéseket kell 
tartalmazniuk, amelyek olyan természetes 
eljárásokon alapulnak mint az árterek 
kezelése és helyreállítása annak érdekében, 
hogy ahol lehetséges, hátsó teret biztosítson 
a folyók számára, és a vízgyűjtő területen
történő megfelelő földhasználat, 
mezőgazdasági és erdészeti gyakorlat 
védelme érdekében.

Or. en
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Indokolás

Újra be kell építeni a tervezetbe az első olvasatban foglalt módosítást (például 57. 
módosítás). Lásd a magyarázatot a 7. cikk (2) bekezdésében (Lienemann).

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 49
7. cikk (3) bekezdés (2) albekezdés

Az árvízkockázat-kezelési terveknek 
figyelemmel kell lenniük olyan lényeges 
szempontokra mint a költségek és a 
nyereségek, az árvíz kiterjedése és az árvízi 
közlekedési útak és területek, ahol 
lehetséges az árvíz megmaradására,  a 
2000/60/EK irányelv 4. cikke szerinti 
környezetvédelmi célok, talaj-és 
vízgazdálkodás, területrendezés, 
földhasználat, természetvédelem, hajózás és 
kikötői infrastruktúra. 

Az árvízkockázat-kezelési terveknek 
figyelemmel kell lenniük olyan lényeges 
szempontokra mint a költségek és a 
nyereségek, az árvíz kiterjedése és az 
árterek szerepe mint az árvizek természetes 
visszatartója/hárítója és a jelenlegi és 
jövőbeli árvizek folyási útvonalai, 
2000/60/EK irányelv 1. és 4. cikke szerinti 
környezetvédelmi célok, a vadon élő 
madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i
79/409/EGK tanácsi irányelv1 céljai és a
természetes élőhelyek, valamint a vadon élő  
állatok és növények védelméről szóló, 1992.
május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv2, 
talaj-és vízgazdálkodás, területrendezés, 
földhasználat, természetvédelem, hajózás és 
kikötői infrastruktúra.
1 HL L 103, 1979.4.25, 1 o. A legutóbb a 
807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16, 36 
o.) módosított irányelv.
2 HL L 206, 1992.7.22, 7 o. A legutóbb az 
1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelettel (HL L 284., 2003.10.31, 1 o.) módosított 
irányelv.

Or. en

Indokolás

Újra be kell építeni a tervezetbe az első olvasatban foglalt módosítást (53. és 54. módosítás). 
Azoknak a fejletlen területeknek, amelyeken az áradás természetes lehet (azaz az árterek) 
értékes vízmegtartó funkciójuk van. Ha nem veszik figyelembe ezeket az árvízkockázat-
kezelési tervekben, a fejlesztés célpontjaivá válhatnak. Ezáltal elveszhet, vagy meggyengülhet 
az árvízkockázatot csökkentő kiemelkedő funkciójuk, és az újonnan nyert előnyök növelhetik a 
kockázatot. A víz keretirányelv 1. cikkének rendelkezései, illetve a vadmadarakkal és az 
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előfordulási helyekkel kapcsolatos irányelvek célkitűzései is lényegesek.

Módosítás, előterjesztette: Edite Estrela

Módosítás: 50
7. cikk (3) bekezdés (3) albekezdés

Az árvízkockázat-kezelési terveknek minden 
szempontokból ki kell terjedniük az 
árvízkockázat-kezelésre összpontosítva a 
megelőzésre, a védekezésre, készenlétre, 
beleértve az árvízi előrejelzést és a korai 
figyelmeztető rendszereket, és figyelembe 
kell venniük a különleges vízgyűjtő és 
részgyűjtő sajátosságokat. Az árvízkockázat-
kezelési terveknek az egyes területeken 
áradás esetén végbemenő felügyelt árvízre is 
ki kell terjedniük.

Az árvízkockázat-kezelési terveknek minden 
szempontokból ki kell terjedniük az 
árvízkockázat-kezelésre összpontosítva a 
megelőzésre, a védekezésre, készenlétre, a 
szükséghelyzetben való teendőkre, beleértve 
az árvízi előrejelzést és a korai figyelmeztető 
rendszereket, és figyelembe kell venniük a 
különleges vízgyűjtő és részgyűjtő 
sajátosságokat. Az árvízkockázat-kezelési 
terveknek az egyes területeken áradás esetén 
végbemenő felügyelt árvízre is ki kell 
terjedniük.

Or. pt

Indokolás

Az árvízkockázat-kezelési terveknek tartalmazniuk kell a fenntartható szükséghelyzettel 
kapcsolatos tervek végrehajtási intézkedéseit, a polgárőrség szolgálataival összhangban.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 51
7. cikk (3a) bekezdés (új)

(3a) Az árvízkockázat kezelési 
intézkedéseknek, különösen azoknak, 
amelyek az épített infrastruktúrával 
kapcsolatosak, a hiteles és átlátható 
gazdasági és környezeti értékelésben is 
tökröződniük kell a polgárok és az üzleti 
élet számára nyújtott szolgáltatásaik hosszú
távú életképességének biztosítása 
érdekében, figyelembe kell venniük a 
költségek megtérülésének elvét, beleértve a 
környezeti- és forrásköltségeket.  
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Or. en

Indokolás

Újra be kell építeni a tervezetbe az első olvasatban foglalt módosítást (60. módosítás). Az 
árvízszintek növekedésével a hagyományos infrastrukturális intézkedések nem nyújtanak 
megfelelő árvízvédelmet, sőt még nagyobb kockázatot jelentenek, ha összeomlanak Ezáltal a 
meglévő infrastruktúra hatékonyságát átfogó módon kell felbecsülni, beleértve a környezeti és 
a forrásköltségeket.  Emellett átfogó gazdasági értékelésnek kell alávetni az új árvízkezelési 
intézkedéseket, amennyiben azok előnyösek a társadalom számára, amely értékelésnek szintén 
magában kell foglalnia a környezeti és a forrásköltségeket.

Módosítás, előterjesztette: Johannes Blokland

Módosítás: 52
7. cikk (4) bekezdés

(4) Áz egy tagállamban megalkotott 
árvízkockázat-kezelési terv nem tartalmaz
olyan intézkedéseket, amelyek a 
kiterjedésüknél és hatásuknál fogva 
jelentősen növelhetik a mási ország felső 
vagy az alsó folyási árvízi kockázatot 
ugyanazon a vízgyűjtő vagy részgyűjtő 
területen, kivéve, ha ezeket az 
intézkedéseket koordinálták és a 8. cikk 
keretében érintett tagállamok közös 
megállapodást találtak.

(4) A szolidaritás érdekében az 
árvízkockázat-kezelési terveknek, 
amennyiben szükséges, figyelembe kell 
venniük a felső és az alsó folyási területen 
érvényes intézkedéseket. Az egy 
tagállamban megalkotott árvízkockázat-
kezelési terv nem tartalmaz olyan 
intézkedéseket, amelyek a kiterjedésüknél és 
hatásuknál fogva jelentősen növelhetik a 
mási ország felső vagy az alsó folyási árvízi
kockázatot ugyanazon a vízgyűjtő vagy 
részgyűjtő területen, kivéve, ha ezeket az 
intézkedéseket koordinálták és a 8. cikk 
keretében érintett tagállamok közös 
megállapodást találtak..

Or. nl

Indokolás

A módosítás azt a célt szolgálja, hogy a szolidaritás elvét szigorúbb feltételek mellett 
határozzák meg, az első olvasatban elfogadott 61. módosítással összhangban. Ez 
össszekapcsolódik az 1. módosítással, amelyet ugyanaz a tagállam nyújtott be az 14. 
preambulumbekezdéshez.
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Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 53
8. cikk (1) bekezdés

(1) A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
foglalt vízgyűjtő területek vagy gazdálkodási 
egységek, amelyek teljes egészében 
beleesnek a tagállamok joghatóságába, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell egy 
egységes árvízkockázat-kezelési terv vagy a 
vízgyűjtő terület szintjén koordinált több 
árvízkockázat-kezelési terveknek a 
megalkotását. 

(1) A 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában 
foglalt vízgyűjtő területek vagy gazdálkodási 
egységek, amelyek teljes egészében 
beleesnek a tagállamok joghatóságába, a 
tagállamoknak biztosítaniuk kell egy 
egységes árvízkockázat-kezelési terv vagy a 
vízgyűjtő terület szintjén koordinált több 
árvízkockázat-kezelési terveknek a 
megalkotását. Ennek teljesítésével és a 4.,
5., 6. és 7. cikk alkalmazásával a 
tagállamok használhatják a már meglévő 
terveket és eszközöket, amennyiben ezek 
hasonló mértékű védelmet nyújtanak az 
árvizek ellen.

Or. nl

Indokolás

Ez a módosítás azt a célt szolgálja, hogy elkerüljük a fölösleges többletintézkedéseket azon 
tagállamokban, amelyek már maguk felvázolták a terveket, és intézkedéseket hoztak. Ez 
összhangban áll a közös állásponttal, különösen a 21. számú preambulumbekezdéssel.

Módosítás, előterjesztette: Dorette Corbey

Módosítás: 54
8. cikk (2) bekezdés

(2) Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének 
b) pontjában foglalt nemzetközi vízgyűjtő 
terület vagy gazdálkodási egység teljes 
mértékben a Közösség területén helyezkedik 
el, a tagállamok biztosítják az egységes 
nemzetközi árvízkockázat-kezelési terv, 
vagy a nemzetközi vízgyűjtő terület szintjén 
koordinált több árvízkockázat-kezelési 
tervek létrehozására vonatkozó célok 
koordinálását. Ahol az ilyen jellegű terveket 
nem alkották meg, a tagállamoknak olyan 
árvízkockázat-kezelési terveket kell 

(2) Amennyiben a 3. cikk (2) bekezdésének 
b) pontjában foglalt nemzetközi vízgyűjtő 
terület vagy gazdálkodási egység teljes 
mértékben a Közösség területén helyezkedik 
el, a tagállamok biztosítják az egységes 
nemzetközi árvízkockázat-kezelési terv, 
vagy a nemzetközi vízgyűjtő terület szintjén 
koordinált több árvízkockázat-kezelési 
tervek létrehozására vonatkozó célok 
koordinálását. Ahol az ilyen jellegű terveket 
nem alkották meg, a tagállamoknak olyan 
árvízkockázat-kezelési terveket kell 
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létrehozniuk, amelyek lefedik legalább a 
területükön lévő nemzetközi vízgyűjtő
területetből a területükre eső részt, 
amennyiben lehetséges a nemzetközi 
vízgyűjtő terület szintjén koordinálva.

létrehozniuk, amelyek lefedik legalább a 
területükön lévő nemzetközi vízgyűjtő 
területetből a területükre eső részt, 
amennyiben lehetséges a nemzetközi 
vízgyűjtő terület szintjén koordinálva. A 
tagállamoknak tartózkodniuk kell az olyan 
intézkedésektől vagy az olyan 
tevékenységek megtételétől, amelyek
növelik az árvízkockázatot a felső és az alsó 
folyási területen, kivéve, ha ezek az 
árvízkockázat csökkentésére irányuló közös 
terv részét képezik.

Or. nl

Indokolás

Összhangban van a közös állásponttal.

Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 55
V. Fejezet, Cìm

A 2000/60/EK irányelvvel való 
összehangolás, nyilvános tájékoztatás és 
konzultáció

A 2000/60/EK irányelvvel való 
összehangolás, nyilvános részvétel és 
konzultáció

Or. en

Indokolás

A fontos érdekeltek aktív részvétele az árvízkockázat-kezelés egyik lényeges eleme, mivel 
lehetővé teszi az álláspontok integrációját és figyelembe vételét, a víz felhasználók és az 
árvizek által érintettek szükségleteit és érdekeit. A tájékozottság ténye nem elegendő.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 56
9. cikk (1) pont

(1) Az ezen irányelv 6. és 14. cikkében 
említett első árvízi veszély- és 

(1) Az ezen irányelv 6. és 14. cikkében 
említett első árvízi veszély- és 
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árvízkockázati térképek kidolgozását és 
későbbi felülvizsgálataikat úgy kell 
végrehajtani, hogy a bennük található 
információk összhangban legyenek a 
2000/60/EK irányelv szerint benyújtott 
lényeges információkkal. Ezek, amennyiben 
azt szükségesnek ítélik, a 2000/60/EK 
irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében előírt 
felülvizsgálatokkal szorosabban 
összehangolhatók és azokba beépíthetők;

árvízkockázati térképek kidolgozását és 
későbbi felülvizsgálataikat úgy kell 
végrehajtani, hogy a bennük található 
információk összhangban legyenek a 
2000/60/EK irányelv szerint benyújtott 
lényeges információkkal. A 2000/60/EK 
irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében előírt 
felülvizsgálatokkal szorosabban össze kell 
hangolni és azokba beépíthetők;

Or. en

Indokolás

Az első árvízveszély és árvízkockázati térképek kifejlesztését és azt követő, ezen iráyelv 6. és 
14. cikke szerinti felülvizsgálatukat olyan módon kell elvégezni, hogy a bennük lévő 
információk összhangban legyenek a 2000/60/EK irányelvben kinyilvánított lényeges 
információkkal.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 57
9. cikk (2) pont

(2) Az első árvízveszély és árvízkockázati 
térképek kifejlesztését és azt követő, ezen 
irányelv 6. és 14. cikke szerinti 
felülvizsgálatukat olyan módon kell 
elvégezni, amennyiben azt szükségesnek 
ítélik, hogy a 2000/60/EK irányelv 13. cikk 
(7) bekezdésében foglalt vízgyűjtő-
gazdálkodási terv felülvizsgálatával 
összhangban.

(2) Az első árvízveszély és árvízkockázati 
térképek kifejlesztését és azt követő, ezen 
irányelv 6. és 14. cikke szerinti 
felülvizsgálatukat olyan módon kell 
elvégezni, hogy a 2000/60/EK irányelv 
13.cikk (7) bekezdésében foglalt vízgyűjtő-
gazdálkodási terv felülvizsgálatával 
összhangban.

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási terv és az ezen irányelv szerinti 
árvízkockázat-kezelési terv kifejlesztése az intergrált vízgyűjtő-gazdálkodás elemeit képezi. A 
két eljárásnak ezáltal használnia kell a kölcsönös potenciális együttműködéseket és előnyöket.
A leginkább költséghatékony és fenntartható módja az árvízkockázat-kezelési intézkedések 
fejlesztésére a két tervezési és jelentési eljárás integrálása az adminisztratív- és közforrások 
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elpazarlásának elkerülése érdekében.

Módosítás, előterjesztette: Jill Evans

Módosítás: 58
9. cikk (2)pont

(2) Az első árvízveszély és árvizkockázati 
térképek kifejlesztését és azt követő, ezen 
irányelv 6. és 14. cikke szerinti 
felülvizsgálatukat olyan módon kell 
elvégezni, amennyiben azt szükségesnek 
ítélik, hogy a 2000/60/EK irányelv 13.cikk 
(7) bekezdésében foglalt vízgyűjtő-
gazdálkodási terv felülvizsgálatával 
összhangban.

(2) Az első árvízveszély és árvizkockázati 
térképek kifejlesztését és azt követő, ezen 
irányelv 6. és 14. cikke szerinti 
felülvizsgálatukat olyan módon kell 
elvégezni, hogy a 2000/60/EK irányelv 
13.cikk (7) bekezdésében foglalt vízgyűjtő-
gazdálkodási terv felülvizsgálatával 
összhangban.

Or. en

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 59
9. cikk (3) pont

(3) Az ezen irányelv 10. cikke szerinti 
érdekeltek aktív részvételét koordinálni kell, 
amennyiben szükséges, a 2000/60/EK 
irányelv 14. cikke szerinti érdekeltek aktív 
részvételével. 

(3) Az ezen irányelv 10. cikke szerinti 
érdekeltek aktív részvételét koordinálni kell 
a 2000/60/EK irányelv 14. cikke szerinti 
érdekeltek aktív részvételével. 

Or. en

Indokolás

A 2000/60/EK irányelv szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási terv és az ezen irányelv szerinti 
árvízkockázat-kezelési terv kifejlesztése az intergrált vízgyűjtő-gazdálkodás elemeit képezi. A 
két eljárásnak ezáltal használnia kell a kölcsönös potenciális együttműködéseket és előnyöket. 
A leginkább költséghatékony és fenntartható módja az árvízkockázat-kezelési intézkedések 
fejlesztésére a két tervezési és jelentési eljárás integrálása az adminisztratív- és közforrások 
elpazarlásának elkerülése érdekében.
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Módosítás, előterjesztette: Olajos Péter

Módosítás: 60
10. cikk (2) bekezdés

(2) A tagállamoknak támogatniuk kell a 
IV.Fejezetben foglalt árvízkockázat-kezelési
tervek megírásában, vigzgálatában és 
korszerűvé tételében érdeklet felek aktív 
részvételét.

(2) A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 
IV.Fejezetben foglalt árvízkockázat-kezelési
tervek megírásában, vigzgálatában és 
korszerűvé tételében érdeklet felek aktív 
részvételét.

Or. en

Indokolás

A fontos érdekeltek aktív részvétele az árvízkockázat-kezelés egyik lényeges eleme, mivel 
lehetővé teszi az álláspontok integrációját és figyelembe vételét, a víz felhasználók és az 
árvizek által érintettek szükségleteit és érdekeit. A tájékozottság ténye nem elegendő.

Módosítás, előterjesztette: Marie-Noëlle Lienemann

Módosítás: 61
Melléklet, A. pont, I. szakasz, 4a) alpont (új)

4a) azon intézkedések prioritási sorrendbe 
helyezése, amelyek támogatják a károk 
megelőzését a „nem-elhasználódó” és/vagy 
a „jó ökológiai, vegyi és mennyiségi 
állapottal” kapcsolatos 2000/60/EK 
irányelv céljainak megfelelően, mint 
például:
- a vizes élőhelyek és az árterek védelme,
- a vizes élőhelyek és az árterek 
helyreállítása (beleértve a 
folyókanyarokat), főleg amennyiben a 
folyót összeköti az ártérrel,
- az elavult árvízvédelmi infrastruktúrák 
eltávolítása a folyókról,
- a további építkezés megelőzése
(infrastruktúrák, lakásépítés stb.) az 
ártereken,
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- olyan építkezési intézkedések támogatása, 
amelyek javítják a már létező építmények 
állapotát (mint az alapozás),
- a fenntartható földhasználati gyakorlatok
támogatása a vízgyűjtő területeken, mint 
például az erdők újratelepítése a 
természetes vízvisszatartás javítása és a 
belvíz újratermelődése érdekében,
- előzetes engedély vagy regisztráció az 
ártereken folytatott állandó 
tevékenységekhez, mint például az 
építkezéshez és az ipari fejlődéshez.

Or. en

Indokolás

Újra be kell építeni a tervezetbe az első olvasatban foglalt módosítást (37. módosítás). Lásd a 
magyarázatot a 7. cikk (2) bekezdésénél (Lienemann).

Módosítás, előterjesztette: Jill Evans

Módosítás:62
Melléklet, A. pont, I. szakasz, 4a) alpont (új)

4a) azon intézkedések prioritási sorrendbe 
helyezése, amelyek támogatják a károk 
megelőzését a „nem-elhasználódó” és/vagy 
a „jó ökológiai, vegyi és mennyiségi 
állapottal” kapcsolatos 2000/60/EK 
irányelv céljainak megfelelően, mint 
például:
- a vizes élőhelyek és az árterek védelme,
- a vizes élőhelyek és az árterek 
helyreállítása (beleértve a 
folyókanyarokat), főleg amennyiben a 
folyót összeköti az ártérrel,
- az elavult árvízvédelmi infrastruktúrák 
eltávolítása a folyókról,
- a további építkezés megelőzése 
(infrastruktúrák, lakásépítés stb.) az 
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ártereken,
- olyan építkezési intézkedések támogatása, 
amelyek javítják a már létező építmények 
állapotát (mint az alapozás),
- a fenntartható földhasználati gyakorlatok 
támogatása a vízgyűjtő területeken, mint 
például az erdők újratelepítése a 
természetes vízvisszatartás javítása és a 
belvíz újratermelődése érdekében,
- előzetes engedély vagy regisztráció az 
ártereken folytatott állandó 
tevékenységekhez, mint például az 
építkezéshez és az ipari fejlődéshez.

Or. en

Indokolás

Az árvízkockázat-kezelési terveknek vizsgálniuk kell, és prioritási sorrendbe kell helyezniük az 
intézkedéseket a környezetre gyakorolt hatásaik alapján. 


