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RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság indokolásában kiemeli az árvizek tragikus következményeit (több mint 
700 emberéletet követelt 2002-ben) és a környezetben, a magán- és állami infrastruktúrában, 
valamint a régiók gazdasági tevékenységében az árvizek által okozott károk nagyságát. Az 
árvizek mérete azért nőtt meg, mert jelentősen csökkent a vízgyűjtők természetes 
árvízvisszatartó kapacitása. A veszélyek ellenére továbbra is engedélyezik mind állami, mind 
magánlakások és rekreációs létesítmények építését az árvízveszélyes területeken. Példaként a 
Bizottság rámutat a Rajna menti különösen árvízveszélyes területein élő 10 millió emberre, 
ahol a potenciális árvízkár mértéke 165 millió euróra tehető. Az éghajlatváltozás minden 
valószínűség szerint növeli az ilyen események gyakoriságát és intenzitását. 
Következésképpen az árvizek által az emberi egészségre, a környezetre, az infrastruktúrára és 
tulajdonra gyakorolt veszély csökkentése és kezelése érdekében a Bizottság javasolja, hogy az 
Európai Parlament és a Tanács fogadjon el egy, az árvizek értékeléséről és kezeléséről szóló 
irányelvet. 

Az árvizek értékelése és kezelése nem új keletű dolog. A legtöbb – ha nem az összes –
tagállam már fogadott el az e jelenség kezelésére irányuló nemzeti politikákat. A legtöbb 
európai vízgyűjtő azonban két vagy több tagállam között oszlik meg, és az árvizek kezelése 
egy régión belül kihathat a folyó felső és alsó folyása menti árvízveszélyre. 
Következésképpen a közösségi szintű összehangolt cselekvés figyelemre méltó hozzáadott 
értékkel járna és javítaná az árvízmegelőzés és -védelem átfogó szintjét. Mindemellett a 
vízgazdálkodás ezen aspektusával foglalkozó jogszabályok jól illenek a vízügyi 
keretirányelvbe1, ami bevezette a vízgyűjtőkön belüli határokon átnyúló koordináció elvét.

A strukturális alapokra irányadó új jogszabály értelmében javasolt, hogy az árvízmegelőzéssel 
kapcsolatos intézkedés támogathatóak legyenek.

A módosítás előterjesztőjének álláspontja szerint azonban a bizottsági tervezettel 
kapcsolatban több ponton módosításra van szükség annak érdekében, hogy:

• az irányelvjavaslatot egy teljes körű, fenntartható árvízkockázat-kezelési politika 
keretébe foglalják;

• a hangsúly a vészhelyzet-kezelés helyett az árvízveszély megszüntetését vagy 
csökkentését célzó megelőzésen legyen, hiszen az előrejelző és elővigyázatossági 
megközelítés sokkal hatékonyabb és kevésbé költséges mint a vészhelyzet-feldolgozás 
és utólagos kezelés;

• integrált, vízgyűjtő-területi szintű fellépéssel korlátozni vagy megszüntetni a helyi 
árvízvédelmi intézkedések dominóhatását a folyó felső vagy alsó szakaszán, ideértve a 
valamennyi illetékes hatóság bevonásával történő, határon átnyúló vízgyűjtő-területi 
együttműködést;

  
1 2000. október 23-i 2000/60/EK irányelv
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• elősegítse valamennyi érintett politika – többek között a kohéziós politika – és 
pénzügyi mechanizmus bevonását, a fenntartható árvízkockázat-kezelés biztosítása 
érdekében;

• a hatálybalépésétől kezdve egységesítsék ennek az irányelvnek a végrehajtását a 
vízgyűjtő-terület kezelésének tervezési folyamatát meghatározó 2000/60/EK irányelvvel 
(vízügyi keretirányelv) annak érdekében, hogy az árvízkockázat-kezelésének tervezését 
költséghatékonnyá tegyék, és biztosítsák a vízügyi keretirányelvben foglalt ökológiai 
fenntarthatóság feltételeinek betartását és támogatását;

• a kockázat- és kármegelőzésre irányuló intézkedések előnyben részesítésével biztosítsák 
a fenntartható vízkezelést a területrendezésen és a természetes vízvisszatartó kapacitások 
növelésén keresztül;

• az árvízkockázati térképekre és a kezelési tervekre vonatkozó kétértelmű 
jogszabályhelyek törlésével a jogszabályozás egyértelművé és végrehajthatóvá váljon;

• a piacot az árvízvédelmi intézkedések költségeit, valamint az ebből következő környezeti 
és forrásköltségeket viselő árvízkockázati területeken végzett gazdasági 
tevékenységekkel szerepet vállaljon a fenntartható árvízkockázat-kezelésben, továbbá az 
árterületen élőket felelőssé tegye azért, hogy a képességeikhez mérten minden 
elővigyázatossági intézkedést megtegyenek a károk csökkentése érdekében (pl. az 
árvízkockázatnak megfelelő építkezéssel).

A módosítás előterjesztője tehát az alábbi módosításokat javasolja:

MÓDOSÍTÁSOK

A Vidékfejlesztési Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszerbiztonsági Bizottságot, mint felelős bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) Az árvíz természeti jelenség, amelyet 
nem lehet megakadályozni. Ugyanakkor 
azonban az emberi tevékenységek

(2) Az árvíz természeti jelenség, amelyet 
nem lehet megakadályozni. Ugyanakkor az 
árterületek természetes árvízvisszatartó 
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hozzájárulnak az árvízesemények
valószínűségének növeléséhez és káros 
hatásai súlyosbításához. 

kapacitásának jelentős csökkenése, az 
emberi tevékenységek nem megfelelő 
kezelése (mint az emberi települések és 
gazdasági egységek létesítése az 
árterületeken) és a globális felmelegedés
hozzájárul az árvízesemények
valószínűségének növeléséhez és káros 
hatásai súlyosbításához.

Módosítás: 2
(2a.) preambulumbekezdés (új)

(2a.) A hagyományos – főleg az emberek, 
ingatlanok és áruk azonnali védelmére 
épített infrastruktúrára alapozott –
árvízkockázat-kezelési stratégiák nem 
képesek gondoskodni a tőlük elvárt 
mértékű biztonságról.

Módosítás: 3
(3) preambulumbekezdés

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

(3) Megvalósítható és kívánatos az emberi 
egészségben, a környezetben és 
infrastruktúrában bekövetkező árvízkárok 
kockázatának csökkentése, azonban az 
árvízkárok kockázatának csökkentését célzó 
intézkedéseket az egész vízgyűjtő területen
össze kell hangolni, hogy azok hatékonyak 
lehessenek, és megnövekedtet jelentőséget 
kell tulajdonítson a természettel kapcsolatos 
intézkedéseknek annak érdekében, hogy 
sikerüljön elmozdulni a hagyományos „a 
védelemre építkezni” jellegű rövid távú 
megoldásoktól az ökológiailag fenntartható 
árvízkezelés felé.

Módosítás: 4
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(3a.) preambulumbekezdés (új)

(3a.) A javasolt összevont vízgyűjtőterület 
gazdálkodásnak a) az adott környezet 
„terhelhetőségére”, azaz az ökoszisztéma 
megfelelő és hosszú távú működésére, a 
biodiverzitás fenntartására valamint a 
lakosság kapcsolódó társadalmi-gazdasági 
előnyére, b) a „vízben érdekelt felek” 
vízgyűjtő területi szintű szükségleteinek és 
elvárásainak közös felmérésére, és c) a 
lehetséges legjobb információra kell 
alapulnia.

Módosítás: 5
(7a.) preambulumbekezdés (új)

(7a.) A fenntartható árvízkockázat-
kezelésével kapcsolatos követelményeket 
egységesíteni kell a tagállamok és a 
Közösség azon más, vonatkozó politikáinak 
meghatározásával és végrehajtásával, mint 
például a vízi közlekedési politika, 
agrárpolitika, kohéziós politika, 
energiapolitika, kutatáspolitika.

Módosítás: 6
(9) preambulumbekezdés

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

(9) Az árvízkockázat a Közösség bizonyos 
területein nem tekinthető jelentékenynek, 
például a gyéren lakott vagy lakatlan 
területeken, vagy a korlátozott számú 
gazdasági eszközzel vagy ökológiai értékkel 
rendelkező területeken. Az ilyen területek 
azonban jelentősek lehetnek az 
árvízenyhítés szempontjából. A vízgyűjtők, 
részvízgyűjtők és kapcsolódó part menti 
területek árvízkockázatának előzetes 
értékelését minden esetben a vízgyűjtő 
kerület szintjén kell elvégezni az 
árvízkockázat, az árvízenyhítési potenciál,
és annak meghatározására, hogy kell-e 
további lépéseket tenni.
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Módosítás: 7
(14) preambulumbekezdés

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

(14) Mind a 2000/60/EK irányelv szerinti 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervek, mind az ezen 
irányelv szerinti árvízkockázat-kezelési 
tervek kidolgozása az integrált vízgyűjtő-
gazdálkodás elemei; a két folyamatot tehát 
teljesen integrálni kell. A hatékonyság és az 
erőforrások bölcs felhasználásának 
biztosítása érdekében, ezen irányelv 
végrehajtását azonnal össze kell vonni és
összhangba kell hozni a 2000/60/EK 
irányelv végrehajtásával és annak 
összhangban kell lennie ez utóbbi irányelv 
célkitűzéseivel.

Módosítás: 8
(15) preambulumbekezdés

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

(15) A fenntartható emberi tevékenységek 
(pl. árvízkockázat-kezelés és ökológia) 
különböző formáit szolgáló víztestek 
többcélú felhasználása esetében és e 
felhasználások víztestekre gyakorolt 
hatására vonatkozóan a 2000/60/EK irányelv 
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.

Módosítás: 9
3. cikk

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

Ezen irányelv alkalmazásában a tagállamok 
a 2000/60/EK irányelv 1. és 4. cikkében 
megállapított célkitűzésekkel összhangban
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szerinti megállapodásokat. biztosítják a fenntartható árvízkockázat-
kezelési politikákat és intézkedéseket, illetve 
kihasználják a 2000/60/EK irányelv 3. 
cikkének (1), (2), (3) és (6) bekezdése 
szerinti megállapodásokat.
A tagállamok a fenntartható árvízkockázat-
kezelési követelményeket más, vonatkozó 
politikák meghatározásaiba és 
végrehajtásába integrálják.

Módosítás: 10
4. cikk, (2) bekezdés, (a) pont

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

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

Módosítás: 11
4. cikk, (s) bekezdés, (fa.) pont (új)

(fa.) a már meglévő emberi építésű 
árvízvédelmi infrastruktúra 
hatékonyságának értékelése, beleértve azok 
valós kármegelőzési kapacitását, valamint 
gazdasági és környezetvédelmi 
hatékonyságukat.

Módosítás: 12
5. cikk, (1) bekezdés, a) pont

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

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



9/14 PE 370.110v01-00

külső fordítás

HU

gazdasági tevékenységre elfogadhatóan 
alacsonynak tekinthetőek; 

Módosítás: 13
7. cikk, (1) bekezdés

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

(1) A tagállamok a vízgyűjtő kerület szintjén 
árvíztérképeket és indikatív 
árvízkártérképeket (a továbbiakban: 
árvízkockázati térképek) készítenek az 5. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz, és az árvízkockázati 
térképeket az árvízkockázat növelő hatású 
közvetlen vagy közvetett támogatásoknak a 
megszüntetésére használják.

Módosítás: 14
7. cikk, (2) bekezdés, (ca.) pont (új)

(ca.) természetes árterületi tárolásra 
alkalmas területek, illetve olyan területek, 
amelyek azonnal vagy a jövőben a káros 
hatások enyhítésére és késleltetésre 
(retenciós puffer) szolgálhatnak.

Módosítás 15
9. cikk, (1) bekezdés 

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

(1) A tagállamoknak a vízgyűjtő kerület 
szintjén árvízkockázat-kezelési terveket kell 
készíteniük és végrehajtaniuk az 5. cikk (1) 
bekezdésének b) pontja, valamint a 
79/409/EGK irányelv és a 92/43/EGK 
irányelv szerint meghatározott 
vízgyűjtőkhöz, részvízgyűjtőkhöz és 
partvidéki szakaszokhoz.

Módosítás: 16
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9. cikk, (2) bekezdés 

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

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

Módosítás: 17
9. cikk, (3) bekezdés, (1) albekezdés 

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

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

b) hozzájárulnak az árvizek kezeléséhez a 
folyó felső vagy alsó szakaszának 
régióiban, vagy legalábbis nincsenek olyan 
hatással az árvízkockázatra, hogy a folyó 
felső vagy alsó szakaszának régióiban 
aránytalan költségekkel járjanak a 
megfelelő kockázat-megelőzési és védelmi 
szintek elérése.

c) olyan természetes folyamatokkal 
dolgozik, mint az árterületi tárolás, és a 
vízgyűjtő egész környékén előmozdítja a 
megfelelő földhasználatot, a mezőgazdasági 
és erdészeti gyakorlatokat.

Módosítás: 18
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9. cikk, (3) bekezdés, (1a.) albekezdés (új) 

Az árvízkockázat-kezelési intézkedések 
költségmegtérülési intézkedéseket foglalnak 
magukban, annak érdekében, hogy az 
árvízkockázati területeken végzett
gazdasági tevékenységek fedezzék az 
árvízvédelem és vészhelyzeti szolgáltatások, 
valamint a környezeti és forrásköltségeket, 
és kötelezettségeket határoznak meg az 
árvízkockázati területeken élő lakosságra 
vonatkozóan, hogy a legjobb tudásuk 
szerint tegyenek meg minden, a kár 
csökkentésére szolgáló elővigyázatossági 
intézkedést 

Módosítás: 19
12. cikk, (1) bekezdés 

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

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a teljes 
egészében a területükön fekvő vízgyűjtő 
kerületekre vonatkozóan – valamennyi 
illetékes hatóság részvételével és figyelembe 
véve a regionális árvízkockázat-kezelési 
tervezést – egyetlen, egységes 
árvízkockázat-kezelési terv készüljön. 

Módosítás: 20
13. cikk, (1) és (2) bekezdések 

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

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

2. Ezen irányelv 10. cikkében említett első 
árvízkockázat-kezelési tervek fejlesztését és 
későbbi felülvizsgálataikat a 2000/60/EK 
irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
felülvizsgálataival szorosan összehangolva 

(2) Ezen irányelv 10. cikkében említett első 
árvízkockázat-kezelési tervek fejlesztését és 
későbbi felülvizsgálataikat ezen irányelv 
hatálybalépésének napjától, a 2000/60/EK 
irányelv 13. cikkének (7) bekezdésében 
meghatározott vízgyűjtő-gazdálkodási tervek 
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és – amennyiben indokoltnak ítélik –
azokba integrálva kell végrehajtani.

felülvizsgálataival szorosan összehangolva 
és azokba integrálva kell végrehajtani.

Módosítás: 21
14. cikk, (2) bekezdés 

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

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

Kérésre hozzáférést kell biztosítani a 
háttérdokumentumokhoz, és az 
árvízkockázati térképek illetve 
árvízkockázat-kezelési tervek tervezetének 
fejlesztéséhez használt információhoz.

Módosítás: 22
Melléklet, A. szakasz, (3) bekezdés 3 

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

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

Módosítás: 23
Melléklet, A. szakasz, (3a.) bekezdés (új) 

(3a.) valamennyi olyan vonatkozó politika 
és pénzügyi mechanizmus azonosítása, 
amelyet a fenntartható árvízkockázat-
kezelés biztosítása érdekében integrálni 
kell;

Módosítás: 24
Melléklet, A. szakasz, (3b.) bekezdés (új) 

(3b.) az érintett víztestek ökológiai 
helyzetével kapcsolatos politikai 
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lehetőségek hatásának, valamint azok 
gazdasági következményeinek értékelése, 
beleértve az összes forrás- és környezeti 
költséget;

Módosítás: 25
Melléklet, A. szakasz, (4) bekezdés

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

(4) a megfelelő kockázat-megelőzési és 
védelmi szintek eléréséhez szükséges 
intézkedések leírása, beleértve a 9. cikkel 
összhangban tett intézkedéseket, a 
2000/60/EK irányelv szerinti 
vízgyűjtőterület-igazgatási tervekben 
szereplő „Intézkedési Program” részeként, 
egységeként, illetve azzal együtt jelentett 
intézkedéseket, a költségmegtérülési 
intézkedéseket, valamint az egyéb közösségi 
jogi aktusok szerint tett árvízhez kapcsolódó 
intézkedések

Módosítás: 26
Melléklet, A. szakasz, (4a.) bekezdés (új)

(4a.) a 2000/60/EK irányelvben szereplő „a 
romlás elkerülésével” és/vagy a „jó 
ökológiai potenciál, a felszíni víz jó kémiai 
és jó mennyiségi állapottal” kapcsolatos 
célkitűzéseknek megfelelő kármegelőzést 
elősegítő intézkedések előnyben részesítése, 
mint például: 
- vizes élőhelyek és árterületek védelme,
- a leromlott vizes élőhelyek és árterületek 
helyreállítása (ideértve a folyókanyarokat 
is), különös tekintettel azokra, amelyek a 
folyókat az árterületeikkel kötik össze,
- az elavult emberi-építésű árvízvédelmi 
infrastruktúrák eltávolítása a folyóktól,
- a további árterületi építkezések 
(infrastruktúra, lakóhelyek, stb.) 
megakadályozása,
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- a vízgyűjtő területeken a fenntartható 
fölhasználati gyakorlatok támogatása a 
természetes árvisszatartás és a talajvíz-
feltöltés javítása érdekében,
- az árterületeken végzett tevékenységek 
előzetes engedélyezéshez vagy bejegyzéshez 
kötése;

Módosítás: 27
Melléklet, A. szakasz, (4b.) bekezdés (új)

(4b.) az árvízkockázat-kezelési 
intézkedéseknek a talajvíz kémiai 
összetételére gyakorolt közvetlen vagy 
közvetett hatásainak értékelése;

Módosítás: 28
Melléklet, A. szakasz, (4c.) bekezdés, (új)

(4c.) az összes illetékes hatóság 
bevonásának leírása;

Módosítás: 29
Melléklet, B. szakasz, (2) bekezdés

2. a védelmi szint megvalósítása felé tett 
haladás értékelése;

(2) a kockázat-megelőzési és a védelmi szint 
megvalósítása felé tett haladás értékelése;
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