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Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 25
Skäl 8a (nytt)

(8a) Medlemsstaterna och gemenskapen 
skall ta hänsyn till bestämmelserna om 
hållbar hantering av översvämningsrisker i 
utarbetandet och genomförandet av all 
politik, till exempel transportpolitik, 
markanvändning, tätortsutveckling och 
industripolitik, jordbrukspolitik, 
sammanhållningspolitik, energipolitik och 
forskningspolitik.

Or. en

Motivering

Här återinförs ändringsförslaget från första behandlingen. Det finns omfattande belägg för 
att missriktad markanvändning, tätortsutveckling och industripolitik bidrar stort till att öka 
riskerna för översvämningar. För att få till stånd en effektiv hantering av 
översvämningsriskerna måste hanteringen integreras i övriga relevanta politikområden, i 
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enlighet med principen om integrerad förvaltning av avrinningsdistrikt. Det måste finnas en 
stark samordning med andra åtgärder som kan påverka och påverkas av hanteringen av 
översvämningsriskerna.

Ändringsförslag från Jill Evans

Ändringsförslag 26
Skäl 11

(11) För att ha tillgång till ett effektivt 
informationsverktyg och en värdefull 
utgångspunkt för prioriteringar och för 
vidare tekniska, finansiella och politiska 
beslut om hantering av översvämningsrisker 
är det nödvändigt att sörja för att det 
utarbetas kartor över översvämningshotade 
områden samt kartor över 
översvämningsrisker som visar de möjliga 
ogynnsamma följder som är förknippade 
med olika översvämningsscenarier.

(11) För att ha tillgång till ett effektivt 
informationsverktyg och en värdefull 
utgångspunkt för prioriteringar och för 
vidare tekniska, finansiella och politiska 
beslut om hantering av översvämningsrisker 
är det nödvändigt att sörja för att det 
utarbetas kartor över översvämningshotade 
områden samt kartor över 
översvämningsrisker som visar de möjliga 
ogynnsamma följder som är förknippade 
med olika översvämningsscenarier. I detta 
sammanhang bör medlemsstaterna 
ompröva direkt eller indirekt stöd till 
verksamhet som ökar riskerna för 
översvämning.

Or. en

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 27
Skäl 12

(12) I syfte att undvika och minska den 
ogynnsamma påverkan av översvämningar 
på det berörda området är det lämpligt att 
upprätta planer för hantering av 
översvämningsrisker. Orsakerna till och 
följderna av översvämningar varierar i 
gemenskapens olika länder och regioner. 
Planerna för hantering av 
översvämningsrisker bör därför ta hänsyn till 
de speciella särdragen i de områden de 
täcker och ge skräddarsydda lösningar 
alltefter behoven och prioriteringarna i dessa 
områden och samtidigt säkerställa relevant 

(12) I syfte att undvika och minska den 
ogynnsamma påverkan av översvämningar 
på det berörda området är det lämpligt att 
upprätta planer för hantering av 
översvämningsrisker. Orsakerna till och 
följderna av översvämningar varierar i 
gemenskapens olika länder och regioner. 
Planerna för hantering av 
översvämningsrisker bör därför ta hänsyn till 
de speciella särdragen i de områden de 
täcker och ge skräddarsydda lösningar 
alltefter behoven och prioriteringarna i dessa 
områden och samtidigt säkerställa relevant 
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samordning inom avrinningsdistriktet. samordning inom 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

Här återinförs ändringsförslag 18 från första behandlingen. Översvämningar är 
naturfenomen. Översvämningar utgör en risk bara för den mänskliga verksamhet eller 
användning som äger rum på flodslätter. 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 Dorette Corbey

Ändringsförslag 28
Skäl 12

(12) I syfte att undvika och minska den 
ogynnsamma påverkan av översvämningar 
på det berörda området är det lämpligt att 
upprätta planer för hantering av 
översvämningsrisker. Orsakerna till och 
följderna av översvämningar varierar i 
gemenskapens olika länder och regioner. 
Planerna för hantering av 
översvämningsrisker bör därför ta hänsyn till 
de speciella särdragen i de områden de 
täcker och ge skräddarsydda lösningar 
alltefter behoven och prioriteringarna i dessa 
områden och samtidigt säkerställa relevant 
samordning inom avrinningsdistriktet.

(12) I syfte att undvika och minska den 
ogynnsamma påverkan av översvämningar 
på det berörda området är det lämpligt att 
upprätta planer för hantering av 
översvämningsrisker. Orsakerna till och 
följderna av översvämningar varierar i 
gemenskapens olika länder och regioner. 
Planerna för hantering av 
översvämningsrisker bör därför ta hänsyn till 
de speciella särdragen i de områden de 
täcker och ge skräddarsydda lösningar 
alltefter behoven och prioriteringarna i dessa 
områden och samtidigt säkerställa relevant 
samordning inom avrinningsdistriktet. I 
synnerhet bör medlemsstater avstå från 
åtgärder som ökar riskerna för 
översvämning i andra medlemsstater och 
försöka finna kompensation inom sitt 
territorium för inskränkningar i flodens 
naturliga lopp.

Or. nl
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Motivering

Här återinförs ändringsförslag 47 från första behandlingen i omarbetad form.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 29
Skäl 13

(13) Planerna för hantering av 
översvämningsrisker bör inriktas på 
förebyggande, skydd och beredskap. De 
olika delarna av planerna för hantering av 
översvämningsrisker bör ses över med 
jämna mellanrum och, om så är nödvändigt 
uppdateras, med beaktande av 
klimatförändringarnas troliga effekter på 
förekomsten av översvämningar.

(13) Planerna för hantering av 
översvämningsrisker bör inriktas på 
förebyggande, skydd, beredskap och 
insatser i nödsituationer. De olika delarna 
av planerna för hantering av 
översvämningsrisker bör ses över med 
jämna mellanrum och, om så är nödvändigt 
uppdateras, med beaktande av 
klimatförändringarnas troliga effekter på 
förekomsten av översvämningar.

Or. pt

Motivering

Riskhanteringsplanerna för översvämningar bör även innehålla åtgärder för hur man 
genomför lämpliga insatser i nödsituationer, i samordning med räddningstjänsten.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 30
Skäl 14

(14) Solidaritetsprincipen är mycket viktig i 
hanteringen av översvämningsrisker. Mot 
bakgrund av detta bör medlemsstaterna 
uppmuntras att ta på sig en rimlig del av 
ansvaret när det gemensamt beslutas om 
åtgärder för allas bästa vad avser 
hanteringen av översvämningsrisker längs 
vattendrag.

(14) Solidaritetsprincipen är mycket viktig i 
hanteringen av översvämningsrisker. Mot 
bakgrund av detta bör medlemsstaterna vidta 
gemensamma åtgärder för allas bästa. En 
rimlig ansvarsfördelning bör då 
eftersträvas.

Or. nl
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Motivering

I skäl 14 uppmuntras medlemsstaterna att dela rättvist på ansvaret för gemensamma åtgärder
som påverkar två eller fler länder. Att rättvist fördela ansvaret är viktigast här, inte att 
komma fram till gemensamma åtgärder. En viktig positiv aspekt av direktivet bör vara att det 
uppmuntrar medlemsstaterna att finna åtgärder som har en gemenskaplig effekt i två eller fler 
länder.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 31
Skäl 14

(14) Solidaritetsprincipen är mycket viktig i 
hanteringen av översvämningsrisker. Mot 
bakgrund av detta bör medlemsstaterna 
uppmuntras att ta på sig en rimlig del av 
ansvaret när det gemensamt beslutas om 
åtgärder för allas bästa vad avser 
hanteringen av översvämningsrisker längs 
vattendrag.

(14) Solidaritetsprincipen är mycket viktig i 
hanteringen av översvämningsrisker. Mot 
bakgrund av detta bör medlemsstaterna 
uppmuntras att ta på sig en rimlig del av 
ansvaret när det gemensamt beslutas om 
åtgärder för allas bästa vad avser 
hanteringen av översvämningsrisker längs 
vattendrag. Solidaritetsprincipen innebär 
också att medlemsstaterna samarbetar för 
att utarbeta planer och vidta åtgärder för 
att förhindra översvämningar och att 
medlemsstaterna avstår från att vidta 
åtgärder som ökar riskerna för 
översvämningar i andra medlemsstater, om 
inte en sådan åtgärd utgör en del av en 
gemenskapsplan.

Or. nl

Motivering

Överensstämmer med den gemensamma ståndpunkten och bland annat ändringsförslag 219 
från första behandlingen.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 32
Skäl 16

(16) Framtagningen av förvaltningsplaner 
för avrinningsdistrikt enligt 
direktiv 2000/60/EG och av planer för 

(16) Framtagningen av förvaltningsplaner 
för avrinningsdistrikt enligt 
direktiv 2000/60/EG och av planer för 
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hantering av översvämningsrisker enligt 
detta direktiv ingår i en enhetlig förvaltning 
av avrinningsområden. De två processerna 
bör därför utnyttja de ömsesidiga 
möjligheterna till gemensamma 
synergieffekter och fördelar, med beaktande 
av miljömålen i direktiv 2000/60/EG, 
säkerställa effektivitet och förnuftig 
användning av resurserna, samtidigt som det 
erkänns att de behöriga myndigheterna och 
förvaltningsenheterna i det här direktivet 
och i direktiv 2000/60/EG kan vara olika.

hantering av översvämningsrisker enligt 
detta direktiv ingår i en enhetlig förvaltning 
av avrinningsområden. De två processerna 
bör därför utnyttja de ömsesidiga 
möjligheterna till gemensamma 
synergieffekter och fördelar, med beaktande 
av miljömålen i direktiv 2000/60/EG, 
säkerställa effektivitet och förnuftig 
användning av resurserna.

Or. en

Motivering

Hantering av översvämningsrisker är en viktig del av integrerad förvaltning av 
avrinningsdistrikt, som inrättas genom direktiv 2000/60/EG. För att utnyttja båda direktivens
ömsesidiga möjligheter till gemensamma synergieffekter och fördelar och säkerställa 
effektivitet och förnuftig användning av resurserna bör samma förvaltningsenhet användas
enligt detta direktiv.

Ändringsförslag från Jill Evans

Ändringsförslag 33
Skäl 17

(17) Om vattenförekomster används för flera 
olika ändamål och avser olika former av 
hållbar mänsklig verksamhet (till exempel 
hantering av översvämningsrisker, ekologi, 
inlandssjöfart eller vattenkraft) och om 
denna användning påverkar 
vattenförekomsterna innehåller artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EG ett klart och tydligt 
förfarande för hur sådan användning och 
sådana konsekvenser skall hanteras och även 
möjliga undantag från målen ”god status”
eller ”ingen försämring”.

(17) Om vattenförekomster används för flera 
olika ändamål och avser olika former av 
hållbar mänsklig verksamhet (till exempel 
hantering av översvämningsrisker, ekologi, 
inlandssjöfart eller vattenkraft) och om 
denna användning påverkar 
vattenförekomsterna innehåller artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EG ett klart och tydligt 
förfarande för hur sådan användning och 
sådana konsekvenser skall hanteras och även 
möjliga undantag från målen ”god status”
eller ”ingen försämring”. Principen om 
kostnadstäckning, inberäknat miljö- och 
resurskostnader bör gälla för hantering av 
översvämningsrisker och infrastruktur i 
enlighet med direktiv 2000/60/EG.

Or. en



AM\651527SV.doc 7/24 PE 384.516v01-00

SV

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 34
Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att upprätta en 
ram för bedömning och hantering av 
översvämningsrisker i syfte att minska de 
ogynnsamma följderna för människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk 
verksamhet i samband med översvämningar 
i gemenskapen.

Syftet med detta direktiv är att upprätta en 
ram för bedömning och hantering av
översvämningsrisker i syfte att minska de 
ogynnsamma följderna för människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk 
verksamhet i samband med översvämningar 
i gemenskapen. Det kommer också att bidra 
till att de miljömål som anges i befintlig 
gemenskapslagstiftning uppnås.

Or. en

Motivering

Här återinförs ändringsförslag 27 från första behandlingen. Det är avgörande att ramen för 
hantering av översvämningsrisker stöder målen i annan gemenskapslagstiftning.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 35
Artikel 3, punkt 2

2. För genomförandet av detta direktiv får 
medlemsstaterna dock

2. För genomförandet av detta direktiv får 
medlemsstaterna dock utse andra behöriga 
myndigheter än dem som angetts i enlighet 
med artikel 3.2 i direktiv 2000/60/EG.

a) utse andra behöriga myndigheter än dem 
som angetts i enlighet med artikel 3.2 
i direktiv 2000/60/EG,
b) ange vissa kustområden eller enskilda 
avrinningsområden och hänföra dem till en 
annan förvaltningsenhet än den som 
fastställts i enlighet med artikel 3.1 
i direktiv 2000/60/EG.

Or. en
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Motivering

Hantering av översvämningsrisker är en viktig del av integrerad förvaltning av 
avrinningsdistrikt, som inrättas genom direktiv 2000/60/EG. För att utnyttja båda direktivens
ömsesidiga möjligheter till gemensamma synergieffekter och fördelar och säkerställa 
effektivitet och förnuftig användning av resurserna bör samma förvaltningsenhet användas 
enligt detta direktiv. 

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 36
Artikel 4, punkt 2, led a

a) Kartor över avrinningsdistriktet i lämplig 
skala med gränserna för avrinningsområden, 
delavrinningsområden och när det är 
lämpligt kustområden, med topografi och 
markanvändning.

a) Kartor över avrinningsdistriktet i lämplig 
skala med gränserna för avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kustområden, 
med topografi och markanvändning.

Or. en

Motivering

Människors verksamhet koncentreras till kustområden som är särskilt utsatta för 
klimatförändringarnas troliga effekter. Därför bör alla kustområden omfattas av den 
preliminära bedömningen av översvämningsrisker.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 37
Artikel 4, punkt 2, led b

b) En redogörelse för tidigare inträffade 
översvämningar som har haft allvarliga 
ogynnsam påverkan på människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk 
verksamhet, och där sannolikheten för 
liknande framtida översvämningar 
fortfarande är betydande, inbegripet 
översvämningarnas omfattning och 
avledningsvägar och en bedömning av den 
ogynnsamma påverkan som de hade.

b) En redogörelse för tidigare inträffade 
översvämningar som har haft allvarliga 
ogynnsam påverkan på människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk 
verksamhet, och där sannolikheten för 
liknande framtida översvämningar 
fortfarande är betydande, inbegripet 
översvämningarnas omfattning, hur de 
påverkas av förändringar, framför allt 
sättningar i marken, en bedömning av den 
ogynnsamma påverkan som de hade, den 
funktion som flodslätter fyller som 
naturliga buffertzoner samt en redogörelse 
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för befintliga och kommande
omdirigeringar av översvämningsvatten.

Or. en

Motivering

Här återinförs ändringsförslag 34 från första behandlingen. Oexploaterade områden där 
naturliga översvämningar kan inträffa (t.ex. flodslätter) fyller en viktig funktion för lagring av 
vatten. De bör beaktas i planeringsprocessen enligt detta direktiv. Sättningar i marken bör 
beaktas eftersom de ökar risken för översvämningar.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 38
Artikel 4, punkt 2, led da (nytt)

da) En bedömning av effektiviteten hos 
befintliga infrastrukturer konstruerade av 
människan för att förhindra 
översvämningar, med hänsyn till deras 
faktiska kapacitet att förhindra skador, 
liksom deras ekonomiska och miljömässiga 
effektivitet.

Or. en

Motivering

Här återinförs ändringsförslag 36 från första behandlingen. Med ökade översvämningsnivåer 
räcker inte diken, dammar och andra traditionella infrastrukturåtgärder för att skydda mot 
översvämning utan de riskerar i ännu högre grad att förstöras. Det krävs en övergripande 
bedömning av effektiviteten hos befintlig infrastruktur som inbegriper även miljö- och 
resurskostnader.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 39
Artikel 6, punkt 4, led ca (nytt)

ca) Flodslätter och andra naturliga
områden som kan fungera som 
vattenupptagningsområden eller 
buffertzoner nu och i framtiden.
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Or. en

Motivering

Här återinförs ändringsförslag 156 från första behandlingen. Oexploaterade områden som
översvämmas naturligt (t.ex. flodslätter) fungerar som värdefulla vattenupptagningsområden. 
De kan komma att föreslås för utveckling om de inte beaktas vid kartläggningen av 
översvämningsriskerna eller i 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 nödvändigt att dessa 
områden och deras funktion tas med och beaktas i de kartor över översvämningshotade 
områden och riskhanteringsplaner som skall utarbetas enligt detta direktiv.

Ändringsförslag från Edite Estrela, Karin Scheele och Christa Prets

Ändringsförslag 40
Artikel 6, punkt 5, led ba (nytt)

ba) skyddat kulturarv

Or. en

Motivering

Kartorna över områden som hotas av översvämning bör också innehålla information om 
befintligt kulturarv, däribland arkeologi, för att bättre skydda kulturarvet mot 
naturkatastrofer.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 41
Artikel 6, punkt 5, led c

c) Installationer enligt bilaga I till rådets 
direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 
om samordnade åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar vilka kan 
förorsaka oavsiktlig förorening vid 
översvämning och de skyddade områden 
enligt punkt 1 i, iii och v i bilaga IV till
direktiv 2000/60/EG som kan drabbas.

c) Installationer enligt bilaga I till rådets 
direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 
om samordnade åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar vilka kan 
förorsaka oavsiktlig förorening vid 
översvämning och de skyddade områden 
enligt punkt 1 i bilaga IV till 
direktiv 2000/60/EG som kan drabbas.

Or. en
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Motivering

Här återinförs ändringsförslag 49 från första behandlingen. Det register över skyddade 
områden som skall upprättas enligt artikel 6 i direktiv 2000/60/EG bör också innehålla 
områden som är känsliga ur näringssynpunkt och områden avsedda för ekonomiskt 
betydelsefulla vattenlevande arter. I överensstämmelse med artikel 10 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna genomföra ett kombinerat tillvägagångssätt för utsläpp från 
punktkällor och diffusa källor.

Ändringsförslag från Jill Evans

Ändringsförslag 42
Artikel 6, punkt 5, led d

d) Annan information som medlemsstaten 
anser användbar, såsom angivande av de 
områden där översvämningar med stort 
innehåll av transporterat sediment och bråte 
kan inträffa.

d) Information om andra eventuella
punktkällor eller diffusa föroreningskällor 
där sådan finns tillgänglig och annan 
information som medlemsstaten anser 
användbar, såsom angivande av de områden 
där översvämningar med stort innehåll av 
transporterat sediment och bråte kan inträffa.

Or. en

Motivering

Andra punktkällor än de som anges i IPPC-direktivet eller eventuella diffusa 
föroreningskällor skall inte tas med om informationen finns i medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Jill Evans

Ändringsförslag 43
Artikel 6, punkt 6

6. Medlemsstaterna får besluta att, i fråga 
om kustområden med tillräcklig 
skyddsnivå, skall utarbetandet av kartor 
över översvämningshotade områden 
begränsas till det scenario som avses i 
punkt 3 a.

utgår

Or. en

Motivering

Att begränsa kartorna över översvämningshotade områden till enbart extrema 
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översvämningar innebär inte ett tillräcklig skydd för medborgare, näringslivet och egendom 
vilket krävs enligt detta direktiv. Eftersom kustområden särskilt utsätts för de troliga 
effekterna av klimatförändringar bör kartorna gälla alla scenarier.

Ändringsförslag från Jill Evans

Ändringsförslag 44
Artikel 6, punkt 7

7. Medlemsstaterna får besluta att, i fråga 
om de områden där översvämningen 
kommer från grundvattenkällor, skall 
utarbetandet av kartor över 
översvämningshotade områden begränsas 
till det scenario som avses i punkt 3 a. 

utgår

Or. en

Motivering

Att begränsa kartorna över översvämningshotade områden till enbart extrema 
översvämningar innebär inte ett tillräcklig skydd för medborgare, näringslivet och egendom 
såsom krävs i detta direktiv. Översvämningar från grundvattenkällor blir allt vanligare och 
mer omfattande och för att skydda medborgare, näringslivet och egendom bör kartorna över 
översvämningshotade områden gälla alla scenarier.

Ändringsförslag från Jill Evans

Ändringsförslag 45
Artikel 7, punkt 1

1. På grundval av de kartor som avses i 
artikel 6 skall medlemsstaterna, i enlighet 
med punkterna 2 och 3 i den här artikeln, 
fastställa planer för hantering av 
översvämningsrisker (nedan även kallade 
riskhanteringsplaner), som skall samordnas 
på avrinningsdistriktsnivå eller 
förvaltningsenhetsnivå enligt artikel 3.2 b, 
för de områden som anges i artikel 5.1 och 
de områden som omfattas av artikel 13.1 b.2.

1. På grundval av de kartor som avses i 
artikel 6 skall medlemsstaterna, i enlighet 
med punkterna 2 och 3 i den här artikeln, 
fastställa och genomföra planer för 
hantering av översvämningsrisker (nedan 
även kallade riskhanteringsplaner), som 
skall samordnas på avrinningsdistriktsnivå 
eller förvaltningsenhetsnivå enligt 
artikel 3.2 b, för de områden som anges i 
artikel 5.1 och de områden som omfattas av 
artikel 13.1 b.2.

Or. en
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Motivering

Härmed återinförs kommissionens ursprungliga text för att klargöra att det är en skyldighet 
att inte bara fastställa planer utan att också genomföra dem.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 46
Artikel 7, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
mål för riskhantering av 
översvämningsrisker för de områden som 
anges i artikel 5.1 och de områden som 
omfattas av artikel 13.1 b, och då inrikta sig 
på att minska de möjliga ogynnsamma 
följderna av översvämning för människors 
hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk 
verksamhet och, om så anses lämpligt, på 
icke-strukturella initiativ och/eller på att 
minska sannolikheten för översvämningar.

2. Medlemsstaterna skall fastställa lämpliga 
mål för riskhantering av 
översvämningsrisker för de områden som 
anges i artikel 5.1 och de områden som 
omfattas av artikel 13.1 b, och då inrikta sig 
på att minska de möjliga ogynnsamma 
följderna av översvämning för människors 
hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk 
verksamhet och på icke-strukturella initiativ 
och/eller på att minska sannolikheten för 
översvämningar. Människors utnyttjande av 
flodslätter bör anpassas till de fastställda 
översvämningsriskerna.

Or. en

Motivering

Här återinförs ändringsförslaget från första behandlingen. Man måste komma bort från det 
traditionella kortsiktiga tänkandet när det gäller att anlägga skydd mot översvämningar, som 
ofta inte har hjälpt, och gå över till en övergripande och integrerad hantering av 
översvämningsriskerna i avrinningsområdena och ge ökad betydelse åt icke-strukturella, 
naturrelaterade åtgärder. En hållbar hantering av översvämningsrisker innebär att man går 
till botten med orsakerna till översvämningarna och deras förödande konsekvenser, och inte 
bara åtgärdar symptomen.

Ändringsförslag från Jill Evans

Ändringsförslag 47
Artikel 7, punkt 2, stycke 1 och 2

Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder som syftar till att uppnå de mål som 
fastställs i enlighet med punkt 2 och 
innehålla de element som anges i del A i 
bilagan.

Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder som skall bidra till att uppnå de mål 
som fastställs i enlighet med punkt 2 och 
innehålla de element som anges i del A i 
bilagan.
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Riskhanteringsplanerna skall beakta 
relevanta aspekter, t.ex. kostnad och nytta, 
översvämningens omfattning och 
avledningsvägar och områden med 
möjlighet att hejda vatten från 
översvämningar, miljömålen i artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EG, mark- och 
vattenförvaltning, fysisk planering, 
markanvändning, naturvård, sjöfart och 
hamninfrastruktur.

Riskhanteringsplanerna skall beakta 
relevanta aspekter, t.ex. kostnad och nytta, 
översvämningens omfattning och den 
funktion som flodslätter fyller som 
naturliga buffertzoner för översvämningar 
och avledningsvägar nu och i framtiden,
miljömålen i artiklarna 1 och 4 i 
direktiv 2000/60/EG, samt målen i 
rådets direktiv 79/409/EEG av den 
2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar1, 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter2, mark- och 
vattenförvaltning, fysisk planering, 
markanvändning, naturvård, sjöfart och 
hamninfrastruktur.
__________
1 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet 
senast ändrat genom förordning (EG) 
nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet 
senast ändrat genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 
(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

Or. en

Motivering

Bestämmelserna i artikel 1 i ramdirektivet om vatten och målen i direktiven om vilda fåglar 
och livsmiljöer är också relevanta.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 48
Artikel 7, punkt 3, stycke 1

3. Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder som syftar till att uppnå de mål
som fastställs i enlighet med punkt 2 och 
innehålla de element som anges i del A i 
bilagan.

3. Riskhanteringsplanerna skall syfta till att 
uppnå de skyddsnivåer som fastställs i 
enlighet med punkt 2 och innehålla 
åtgärder som fungerar tillsammans med 
naturliga processer, såsom underhåll 
och/eller återställande av flodslätter för att 
återställa utrymme till floderna där detta är 
möjligt och främja lämplig 
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markanvändning och lämpliga jordbruks-
och skogsbruksmetoder inom 
avrinningsdistriktet.

Or. en

Motivering

Här återinförs ändringsförslag 57 från första behandlingen. Se min motivering till artikel 7.2 
(Lienemann).

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 49
Artikel 7, punkt 3, stycke 2

Riskhanteringsplanerna skall beakta 
relevanta aspekter, t.ex. kostnad och nytta, 
översvämningens omfattning och 
avledningsvägar och områden med 
möjlighet att hejda vatten från 
översvämningar, miljömålen i artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EG, mark- och 
vattenförvaltning, fysisk planering, 
markanvändning, naturvård, sjöfart och 
hamninfrastruktur.

Riskhanteringsplanerna skall beakta 
relevanta aspekter, t.ex. kostnad och nytta, 
översvämningens omfattning och den 
funktion som flodslätter fyller som 
naturliga buffertzoner för översvämningar 
och avledningsvägar nu och i framtiden, 
målen i artiklarna 1 och 4 i direktiv 
2000/60/EG, samt målen i 
rådets direktiv 79/409/EEG av den 
2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar1, 
rådets direktiv 92/43/EEG av den 
21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer 
samt vilda djur och växter2 , mark- och 
vattenförvaltning, fysisk planering, 
markanvändning, naturvård, sjöfart och 
hamninfrastruktur.
__________
1 EGT L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet 
senast ändrat genom förordning (EG) 
nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).
2 EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktivet 
senast ändrat genom Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 
(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

Or. en
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Motivering

Här återinförs ändringsförslag 53 och 54 från första behandlingen. Oexploaterade områden 
som översvämmas naturligt (t.ex. flodslätter) fungerar som värdefulla 
vattenupptagningsområden. De kan komma att föreslås för utveckling om de inte beaktas i 
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. Bestämmelserna i artikel 1 i ramdirektivet om vatten och målen 
i direktiven om vilda fåglar och livsmiljöer är också relevanta.

Ändringsförslag från Edite Estrela

Ändringsförslag 50
Artikel 7, punkt 3, stycke 3

Riskhanteringsplanerna skall behandla alla 
aspekter av hanteringen av 
översvämningsrisker, med inriktning på 
förebyggande, skydd och beredskap, 
inbegripet översvämningsprognoser och 
system för tidig varning, med beaktande av 
de olika avrinningsområdenas eller 
delavrinningsområdenas särdrag. 
Riskhanteringsplanerna får även innefatta 
kontrollerad översvämning av vissa områden 
vid en översvämning.

Riskhanteringsplanerna skall behandla alla 
aspekter av hanteringen av 
översvämningsrisker, med inriktning på 
förebyggande, skydd, beredskap och 
insatser i nödsituationer, inbegripet 
översvämningsprognoser och system för 
tidig varning, med beaktande av de olika 
avrinningsområdenas eller 
delavrinningsområdenas särdrag. 
Riskhanteringsplanerna får även innefatta 
kontrollerad översvämning av vissa områden 
vid en översvämning.

Or. pt

Motivering

Riskhanteringplanerna bör även innehålla åtgärder för hur man genomför lämpliga insatser i 
nödsituationer, i samordning med räddningstjänsten.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 51
Artikel 7, 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 säkerställa den 
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långsiktiga genomförbarheten för de 
tjänster som därigenom tillhandahålls 
medborgarna och företagen, med 
beaktande av principen om 
kostnadstäckning, inbegripet miljö- och 
resurskostnader.

Or. en

Motivering

Här återinförs ändringsförslag 60 från första behandlingen. Med ökade översvämningsnivåer 
räcker inte traditionella infrastrukturåtgärder för att skydda mot översvämningar utan de 
riskerar i ännu högre grad att förstöras. Det krävs en övergripande bedömning av 
effektiviteten hos befintlig infrastruktur som inbegriper även miljö- och resurskostnader. Nya 
åtgärder för riskhantering måste om de skall vara till nytta för samhället utsättas för en 
omfattande ekonomisk bedömning som också skall inbegripa miljö- och resurskostnader.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 52
Artikel 7, punkt 4

4. Riskhanteringsplaner som fastställs i en 
medlemsstat skall inte inbegripa åtgärder 
som genom sin omfattning eller sina 
konsekvenser avsevärt ökar 
översvämningsrisker uppströms eller 
nedströms i andra länder i samma 
avrinningsområde eller 
delavrinningsområde, såvida de berörda 
medlemsstaterna inte har samordnat dessa 
åtgärder och enats om en lösning inom 
ramen för artikel 8.

4. I enlighet med solidaritetsprincipen bör 
åtgärder i uppströms eller nedströms
belägna områden, om så är möjligt, ingå i 
riskhanteringsplanerna. 
Riskhanteringsplaner som fastställs i en 
medlemsstat skall inte inbegripa åtgärder 
som genom sin omfattning eller sina 
konsekvenser avsevärt ökar 
översvämningsrisker uppströms eller 
nedströms i andra länder i samma 
avrinningsområde eller 
delavrinningsområde, såvida de berörda 
medlemsstaterna inte har samordnat dessa 
åtgärder och enats om en lösning inom 
ramen för artikel 8.

Or. nl

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att lyfta fram solidaritetsprincipen i överensstämmelse med 
ändringsförslag 61 i första behandlingen. Överensstämmer med mitt första ändringsförslag 
till skäl 14.
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Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 53
Artikel 8, punkt 1

1. För avrinningsdistrikt eller 
förvaltningsenheter enligt artikel 3.2 b vilka 
i sin helhet ligger på en medlemsstats 
territorium, skall denna medlemsstat se till 
att det utarbetas en enda riskhanteringsplan 
alternativt flera riskhanteringsplaner som 
samordnas på avrinningsdistriktsnivå.

1. För avrinningsdistrikt eller 
förvaltningsenheter enligt artikel 3.2 b vilka 
i sin helhet ligger på en medlemsstats 
territorium, skall denna medlemsstat se till 
att det utarbetas en enda riskhanteringsplan 
alternativt flera riskhanteringsplaner som 
samordnas på avrinningsdistriktsnivå.
Medlemsstaterna kan i samband härmed
och genom att tillämpa artiklarna 4, 5, 6 
och 7 använda befintliga planer och 
instrument, om dessa erbjuder ett 
jämförbart skydd mot översvämningar.

Or. nl

Motivering

Detta förhindrar överflödiga åtgärder i medlemsstater som redan har utarbetat planer och 
vidtagit åtgärder. Överensstämmer med den gemensamma ståndpunkten, särskilt skäl 21.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 54
Artikel 8, punkt 2

2. Om ett internationellt avrinningsdistrikt 
eller en förvaltningsenhet enligt artikel 3.2 b 
i sin helhet ligger inom gemenskapen, skall 
medlemsstaterna sörja för samordning i syfte 
att utarbeta en enda internationell 
riskhanteringsplan alternativt flera 
riskhanteringsplaner som samordnas på 
nivån för det internationella 
avrinningsdistriktet. När sådana planer inte 
utarbetas, skall medlemsstaterna utarbeta 
riskhanteringsplaner som åtminstone 
omfattar de delar av det internationella 
avrinningsdistriktet som ligger på deras 
territorium, i möjligaste mån med 
samordning på nivån för det internationella 

2. Om ett internationellt avrinningsdistrikt 
eller en förvaltningsenhet enligt artikel 3.2 b 
i sin helhet ligger inom gemenskapen, skall 
medlemsstaterna sörja för samordning i syfte 
att utarbeta en enda internationell 
riskhanteringsplan alternativt flera 
riskhanteringsplaner som samordnas på 
nivån för det internationella 
avrinningsdistriktet. När sådana planer inte 
utarbetas, skall medlemsstaterna utarbeta 
riskhanteringsplaner som åtminstone 
omfattar de delar av det internationella 
avrinningsdistriktet som ligger på deras 
territorium, i möjligaste mån med 
samordning på nivån för det internationella 
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avrinningsdistriktet. avrinningsdistriktet. Medlemsstaterna skall 
avstå från att vidta åtgärder som ökar 
riskerna för översvämningar i uppströms 
och nedströms belägna områden, om inte 
en sådan åtgärd utgör en del av en 
gemenskapsplan för att minska riskerna för 
översvämning.

Or. nl

Motivering

Överensstämmer med den gemensamma ståndpunkten.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 55
Kapitel V, titeln

Samordning med direktiv 2000/60/EG och
information till och samråd med 
allmänheten

Samordning med direktiv 2000/60/EG och
allmänhetens medverkan och samråd med 
allmänheten

Or. en

Motivering

Att alla berörda parter medverkar aktivt i hanteringen av översvämningsrisker är viktigt för 
att tillvarata och beakta åsikter, behov och intressen hos alla som använder vatten och som 
påverkas av översvämningar. Att bli informerad räcker inte.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 56
Artikel 9, punkt 1

1. De första kartorna över 
översvämningshotade områden och 
översvämningsrisker och efterföljande 
översyner, i enlighet med artiklarna 6 och 14 
i det här direktivet, skall utarbetas så att den 
information de innehåller stämmer överens 
med relevant information som lämnas enligt 
direktiv 2000/60/EG. De får, om det anses 
lämpligt, i större utsträckning samordnas 

1. De första kartorna över 
översvämningshotade områden och 
översvämningsrisker och efterföljande 
översyner, i enlighet med artiklarna 6 och 14 
i det här direktivet, skall utarbetas så att den 
information de innehåller stämmer överens 
med relevant information som lämnas enligt 
direktiv 2000/60/EG. De skall i större 
utsträckning samordnas med och får 
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med och integreras i de översyner som 
föreskrivs i artikel 5.2 i 
direktiv 2000/60/EG.

integreras i de översyner som föreskrivs i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

De första kartorna över översvämningshotade områden och översvämningsrisker och 
efterföljande översyner, i enlighet med artiklarna 6 och 14 i det här direktivet, skall utarbetas 
så att den information de innehåller stämmer överens med relevant information som lämnas 
enligt direktiv 2000/60/EG.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 57
Artikel 9, punkt 2

2. De första riskhanteringsplanerna och 
efterföljande översyner i enlighet med 
artiklarna 7 och 14 i det här direktivet skall, 
om det anses lämpligt, utarbetas i 
samordning med de översyner av 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som 
föreskrivs i artikel 13.7 
i direktiv 2000/60/EG och de får integreras i 
dessa.

2. De första riskhanteringsplanerna och 
efterföljande översyner i enlighet med 
artiklarna 7 och 14 i det här direktivet skall 
utarbetas i samordning med de översyner av 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som 
föreskrivs i artikel 13.7 
i direktiv 2000/60/EG och de får integreras i 
dessa.

Or. en

Motivering

Utarbetandet av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt enligt direktiv 2000/60/EG och av
riskhanteringsplaner för översvämningar enligt detta direktiv utgör en del av integrerad
förvaltning av avrinningsdistrikt. Vid utarbetandet bör man utnyttja ömsesidiga möjligheter
till gemensamma synergieffekter och fördelar. Den mest kostnadseffektiva och hållbara 
metoden att utarbeta riskhanteringsåtgärder för översvämning är att samordna de båda 
planerna och översynerna för att på så sätt undvika slöseri med administrativa och offentliga 
resurser.

Ändringsförslag från Jill Evans

Ändringsförslag 58
Artikel 9, punkt 2
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2. De första riskhanteringsplanerna och 
efterföljande översyner i enlighet med 
artiklarna 7 och 14 i det här direktivet skall, 
om det anses lämpligt, utarbetas i 
samordning med de översyner av 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som 
föreskrivs i artikel 13.7 
i direktiv 2000/60/EG och de får integreras i 
dessa.

2. De första riskhanteringsplanerna och 
efterföljande översyner i enlighet med 
artiklarna 7 och 14 i det här direktivet skall 
utarbetas i samordning med de översyner av 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som 
föreskrivs i artikel 13.7 
i direktiv 2000/60/EG och de får integreras i 
dessa.

Or. en

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 59
Artikel 9, punkt 3

3. Alla berörda parters aktiva medverkan 
enligt artikel 10 i detta direktiv skall, om det 
är lämpligt, samordnas med berörda parters 
aktiva medverkan enligt artikel 14 i 
direktiv 2000/60/EG.

3. Alla berörda parters aktiva medverkan 
enligt artikel 10 i detta direktiv skall 
samordnas med berörda parters aktiva 
medverkan enligt artikel 14 i 
direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Utarbetandet av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt enligt direktiv 2000/60/EG och av 
riskhanteringsplaner för översvämningar enligt detta direktiv utgör en del av integrerad
förvaltning av avrinningsdistrikt. Vid utarbetandet bör man utnyttja ömsesidiga möjligheter
till gemensamma synergieffekter och fördelar. Den mest kostnadseffektiva och hållbara 
metoden att utarbeta riskhanteringsåtgärder för översvämning är att samordna de båda 
planerna och översynerna för att på så sätt undvika slöseri med administrativa och offentliga 
resurser och att låta allmänheten delta i processerna. 

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 60
Artikel 10, punkt 2

2. Medlemsstaterna skall uppmuntra
berörda parter att medverka aktivt i 
utarbetandet, översynen och uppdateringen 
av de riskhanteringsplaner som avses i 

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



PE 384.516v01-00 22/24 AM\651527SV.doc

SV

kapitel IV.

Or. en

Motivering

Att alla berörda parter medverkar aktivt i hanteringen av översvämningsrisker är viktigt för 
att tillvarata och beakta åsikter, behov och intressen hos alla som använder vatten och som 
påverkas av översvämningar. Att bli informerad räcker inte.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 61
Bilaga, del A, punkt I, led 4a (nytt)

4a. En prioritering av de åtgärder som 
främjar förebyggande av skador i enlighet 
med målen i direktiv 2000/60/EG om 
”ingen försämring” och/eller ”god 
ekologisk, kemisk och kvantitativ status”, 
såsom
– skydd av våtmarker och flodslätter,
– återställande av skadade våtmarker och 
flodslätter (däribland meandrar), särskilt 
de områden som återupprättar 
förbindelserna mellan floder och 
flodslätter,
– avlägsnande från floderna av föråldrad 
infrastruktur som skall skydda mot 
översvämningar,
– förhindrande av ytterligare 
byggnadsprojekt (infrastruktur, bostäder, 
etc.) på flodslätter,
– främjande av åtgärder för att förstärka
befintliga byggnader (såsom pålverk),
– stöd till hållbara metoder för 
markanvändning i grundvattenbildande 
områden, såsom återplantering av skog, för 
att förbättra den naturliga 
vattenhållningsförmågan och tillförseln av 
grundvatten samt
– förhandstillstånd eller registrering i 
samband med permanent verksamhet på 
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flodslätter, såsom byggnadsverksamhet och 
industriell utveckling.

Or. en

Motivering

Här återinförs ändringsförslag 37 från första behandlingen. Se motivering till artikel 7.2 
(Lienemann).

Ändringsförslag från Jill Evans

Ändringsförslag 62
Bilaga, del A, punkt I, led 4a (nytt)

4a. En prioritering av de åtgärder som 
främjar förebyggande av skador i enlighet 
med målen i direktiv 2000/60/EG om 
”ingen försämring” och/eller ”god 
ekologisk, kemisk och kvantitativ status”, 
såsom
– skydd av våtmarker och flodslätter,
– återställande av skadade våtmarker och 
flodslätter (däribland meandrar), särskilt 
de områden som återupprättar 
förbindelserna mellan floder och 
flodslätter,
– avlägsnande från floderna av föråldrad 
infrastruktur som skall skydda mot 
översvämningar,
– förhindrande av ytterligare 
byggnadsprojekt (infrastruktur, bostäder, 
etc.) på flodslätter,
– främjande av åtgärder för att förstärka
befintliga byggnader (såsom pålverk),
– stöd till hållbara metoder för 
markanvändning i grundvattenbildande 
områden, såsom återplantering av skog, för 
att förbättra den naturliga 
vattenhållningsförmågan och tillförseln av 
grundvatten samt
– förhandstillstånd eller registrering i 
samband med permanent verksamhet på 
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flodslätter, såsom byggnadsverksamhet och 
industriell utveckling.

Or. en

Motivering

Riskhanteringsplanerna för översvämningar bör bedöma och prioritera åtgärder utifrån de 
miljömässiga följderna.


