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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen framhåller i sin motivering de tragiska konsekvenserna (mer än 700 dödsoffer 
2002) och omfattningen av skadorna på miljön, på privat och offentlig infrastruktur samt på
den ekonomiska aktiviteten i de olika regionerna till följd av översvämningar. 
Översvämningarna har blivit allt mer omfattande på grund av att den naturliga 
vattenhållningsförmågan i varje avrinningsområde har minskat kraftigt. Trots riskerna har 
uppförande av såväl offentliga som privata byggnader och andra anläggningar i 
översvämningshotade områden tillåtits. Kommissionen anger som ett exempel att det utmed
floden Rhen bor tio miljoner människor i områden som hotas av svåra översvämningar, där 
översvämningsskadorna kan komma att uppgå till 165 miljoner euro. Klimatförändringen 
kommer förmodligen att leda till att översvämningarna dels inträffar oftare, dels får ett 
våldsammare förlopp. Kommissionen föreslår följaktligen att Europaparlamentet och rådet 
skall anta ett direktiv om bedömning och hantering av översvämningar i syfte att minska och 
hantera översvämningsrelaterade risker för människors hälsa, miljön, infrastrukturer och 
egendom.

Bedömning och hantering av översvämningar är inte något nytt område. De flesta, om inte 
alla, medlemsstater har genomfört nationella strategier för att hantera detta fenomen. Eftersom 
de flesta avrinningsområdena i Europa är belägna i två eller flera medlemsstater kan 
emellertid hanteringen av översvämningar i en region påverka översvämningsriskerna i 
regioner som ligger uppströms eller nedströms. Samordnade insatser på gemenskapsnivå 
skulle följaktligen tillföra ett stort mervärde, förebygga översvämningsriskerna och förbättra 
det allmänna skyddet mot översvämningar. Lagstiftning om denna aspekt av 
vattenförvaltningen stämmer väl överens med vattenramdirektivet1, i vilket principen om 
gränsöverskridande samarbete inom avrinningsområden infördes. 

I enlighet med den nya lagstiftningen om strukturfonderna föreslås att åtgärder för att 
förebygga översvämningar skall betraktas som stödberättigade utgifter.

Föredraganden anser emellertid att kommissionens förslag måste ändras på ett antal punkter 
om det skall vara möjligt att

• utforma detta förslag till direktiv i överensstämmelse med en holistisk, hållbar politik
för hantering av översvämningsrisker,

• lägga tonvikten på förebyggande åtgärder i syfte att eliminera eller minska 
översvämningsriskerna snarare än på hantering av nödsituationer, eftersom 
föregripande och säkerhetsmässig anpassning är effektivare och mindre 
kostnadskrävande än anpassning till krissituationer och återuppbyggnad,

• begränsa eller eliminera den kedjereaktion som lokala åtgärder för skydd mot 
översvämningar har i områden uppströms och nedströms genom integrerade åtgärder i 
avrinningsdistrikten, inklusive gränsöverskridande samarbete där samtliga berörda
myndigheter deltar,

  
1 Direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000.
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• främja integrering av alla berörda politiska och finansiella mekanismer, däribland 
sammanhållningspolitiken, i syfte att få till stånd en hållbar hantering av 
översvämningsrisker,

• införliva genomförandet av detta direktiv från och med det datum det träder i kraft 
med de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten som skall utarbetas i enlighet med 
direktiv 2000/60/EG (vattenramdirektivet), i syfte att göra planerna för hantering av 
översvämningsrisker kostnadseffektiva, och att utarbeta dessa planer på ett sådant sätt 
att de villkor för ekologisk hållbarhet som klart och tydligt anges i vattenramdirektivet
respekteras och främjas,

• säkra en hållbar vattenförvaltning genom att prioritera åtgärder för att förebygga risker 
och skador genom planerad markanvändning och en förbättring av den naturliga
vattenhållningsförmågan,

• lagstifta på ett tydligt och genomförbart sätt genom att avlägsna rättsliga oklarheter 
när det gäller omfattningen av översvämningskartor och riskhanteringsplaner,

• få marknaden att arbeta för en hållbar hantering av översvämningsrisker, där 
ekonomiska aktiviteter i översvämningshotade områden bär kostnaderna för åtgärder 
till skydd mot översvämningar liksom de därigenom uppkomna miljö- och 
resurskostnaderna, samt göra de människor som bor i de översvämningshotade 
områdena ansvariga för att efter bästa förmåga vidta försiktighetsåtgärder i syfte att 
minska skadorna (exempelvis anpassa byggnaderna med tanke på 
översvämningsrisken).

Föredraganden föreslår därför följande ändringsförslag:

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

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

(2) Översvämningar är naturfenomen som 
inte kan undvikas. Den omfattande 
minskningen av den naturliga 
vattenhållningsförmågan i 
avrinningsområdena, den dåliga
förvaltningen av mänsklig verksamhet 
(exempelvis ökningen av bebyggelsen och 
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de ekonomiska tillgångarna i 
avrinningsområden) och den globala 
uppvärmningen bidrar dock till att 
sannolikheten för och de skadliga effekterna 
av översvämningar ökar.

Ändringsförslag 2
Skäl 2a (nytt)

(2a) Man har inte med hjälp av 
traditionella strategier för hantering av 
översvämningsrisker, som ofta är baserade 
på uppförande av infrastruktur för att 
omedelbart skydda människor, fast 
egendom och varor, lyckats uppnå den 
förväntade säkerhetsnivån.

Ändringsförslag 3
Skäl 3

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

(3) Det är möjligt och önskvärt att minska 
risken för skador på människors hälsa, 
miljön och infrastrukturer i samband med 
översvämningar, men för att åtgärderna för 
att minska risken för översvämningsskador 
skall vara effektiva måste de samordnas i 
alla avrinningsområden. Naturrelaterade 
åtgärder måste ges ökad betydelse i syfte att 
främja en omläggning från det traditionella 
kortsiktiga paradigmet att ”bygga för att 
skydda” mot en ekologiskt hållbar 
förvaltning av översvämningar.

Ändringsförslag 4
Skäl 3a (nytt)

(3a) Den föreslagna integrerade 
förvaltningen av avrinningsområdena
måste baseras på a) en viss miljös 
”bärkraft”, det vill säga långsiktigt 
välfungerande ekosystem och bevarande av 
den biologiska mångfalden, liksom de 
därmed förbundna socioekonomiska 
fördelarna för människorna, och b) en 
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gemensam utvärdering av samtliga 
”vattenintressenters” behov och 
förväntningar i hela avrinningsområdet, 
samt c) bästa möjliga information.

Ändringsförslag 5
Skäl 7a (nytt)

(7a) Kraven på en hållbar hantering av 
översvämningsrisker måste införlivas med 
definitionen av och genomförandet av
medlemsstaternas och gemenskapens alla 
övriga relevanta politikområden, såsom 
vattentransportpolitik, jordbrukspolitik, 
sammanhållningspolitik, energipolitik och 
forskningspolitik.

Ändringsförslag 6
Skäl 9

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

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

Ändringsförslag 7
Skäl 14

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

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

riskhanteringsplaner för översvämningar 
enligt detta direktiv är båda moment som 
ingår i den integrerade förvaltningen av 
avrinningsområden. De två processerna bör 
därför till fullo integreras. Genomförandet 
av detta direktiv bör omgående integreras 
med och synkroniseras med genomförandet 
av direktiv 2000/60/EG så att det blir så 
effektivt som möjligt och resurserna används 
på ett förnuftigt sätt, och det bör vara 
förenligt med det sistnämnda direktivets 
mål.

Ändringsförslag 8
Skäl 15

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

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

Ändringsförslag 9
Artikel 3

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

För detta direktivs ändamål skall 
medlemsstaterna främja en hållbar 
hantering av översvämningsrisker och 
förebyggande åtgärder i enlighet med de 
mål som fastställts i artiklarna 1 och 4 i 
direktiv 2000/60/EG samt tillämpa 
artikel 3.1-3 och 3.6 i direktiv 2000/60/EG.

Medlemsstaterna skall införliva kraven på 
en hållbar hantering av 
översvämningsrisker med definitionen och 
genomförandet av alla övriga relevanta 
politikområden.
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Ändringsförslag 10
Artikel 4, punkt 2, led a

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

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

Ändringsförslag 11
Artikel 4, punkt 2, led fa (nytt)

fa) En bedömning av effektiviteten hos 
befintliga infrastrukturer konstruerade av 
människan för att förhindra 
översvämningar, med hänsyn till deras 
reella kapacitet när det gäller att förhindra 
skador, liksom deras ekonomiska och 
miljömässiga effektivitet.

Ändringsförslag 12
Artikel 5, punkt 1, led a

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

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

Ändringsförslag 13
Artikel 7, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall på regional nivå 
(den region där avrinningsdistriktet är 
beläget) utarbeta översvämningskartor och 
vägledande kartor över 
översvämningsskador, nedan kallade 
riskkartor, för de typer av 
avrinningsområden, delavrinningsområden 
och kuststräckor som beskrivs i artikel 5.1 b.
Dessa riskkartor skall användas av 
medlemsstaterna för att avveckla direkt 
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eller indirekt stöd som får till följd att 
översvämningsrisken ökar.

Ändringsförslag 14
Artikel 7, punkt 2, led ca (nytt)

ca) Områden för naturlig lagring av vatten 
på flodslätter och områden som omgående 
eller i framtiden kan fungera som en 
buffertzon för översvämningsvatten.

Ändringsförslag 15
Artikel 9, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
punkterna 2 och 3, utarbeta och genomföra 
riskhanteringsplaner på regional nivå (den 
region där avrinningsdistriktet är beläget) för 
de typer av avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor som 
beskrivs i artikel 5.1 b samt 
direktiv 79/409/EEG och 
direktiv 92/43/EEG.

Ändringsförslag 16
Artikel 9, punkt 2

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

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

Ändringsförslag 17
Artikel 9, punkt 3, stycke 1
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3. Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder för hur de skyddsnivåer som 
fastställs i enlighet med punkt 2 skall 
uppnås.

3. Riskhanteringsplanerna skall innehålla 
åtgärder som

a) syftar till att uppnå de riskförebyggande 
nivåer och de skyddsnivåer som fastställs i 
enlighet med punkt 2,

b) bidrar till hantering av översvämningar i 
regionerna uppströms och nedströms eller 
åtminstone inte påverkar 
översvämningsrisken på ett sådant sätt att 
dessa regioner åsamkas oproportionerliga 
kostnader för att uppnå lämpliga nivåer
när det gäller riskförebyggande och skydd,
c) arbetar med naturliga processer, som 
exempelvis lagring av vatten på flodslätter,
och främjar lämplig markanvändning och 
lämpliga lantbruks- och 
skogsbruksmetoder i hela 
avrinningsområdet.

Ändringsförslag 18
Artikel 9, punkt 3, stycke 1a (nytt)

Åtgärderna för hantering av 
översvämningsrisker skall omfatta åtgärder 
för utgiftstäckning i syfte att de ekonomiska 
aktiviteterna i översvämningshotade 
områden skall bära kostnaderna för 
åtgärder till skydd mot översvämningar och 
beredskapstjänster, liksom de därigenom 
uppkomna miljö- och resurskostnaderna.
De skall även omfatta kravet att de 
människor som bor i översvämningshotade 
områden är skyldiga att efter bästa förmåga 
vidta försiktighetsåtgärder i syfte att 
minska skadorna.

Ändringsförslag 19
Artikel 12, punkt 1

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

1. Medlemsstaterna skall se till att en enda 
riskhanteringsplan utarbetas för 
avrinningsdistrikt som i sin helhet ligger på 
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deras territorium. deras territorium. Denna plan skall omfatta 
samtliga berörda myndigheter och även ta 
hänsyn till regional
riskhanteringsplanering.

Ändringsförslag 20
Artikel 13

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

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

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

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

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

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

Ändringsförslag 21
Artikel 14, punkt 2, stycke 1a (nytt)

Tillgång till de bakgrundsdokument och 
den information som använts vid 
utarbetandet av förslag till riskkartor och 
riskhanteringsplaner beviljas på begäran.

Ändringsförslag 22
Bilaga, del A, punkt 3

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

3. En beskrivning av den lämpliga nivån när 
det gäller riskförebyggande och skydd som 
fastställts i enlighet med artikel 9.2.
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Ändringsförslag 23
Bilaga, del A, punkt 3a (ny)

3a. Identifiering av alla relevanta 
politikområden och finansiella mekanismer 
som måste integreras för att säkra en 
hållbar hantering av översvämningar.

Ändringsförslag 24
Bilaga, del A, punkt 3b (ny)

3b. En bedömning av olika politiska 
lösningsmodellers konsekvenser för den 
ekologiska statusen i drabbade 
vattenområden, liksom deras ekonomiska 
konsekvenser, bland annat de fullständiga 
resursrelaterade och miljömässiga 
kostnaderna.

Ändringsförslag 25
Bilaga, del A, punkt 4

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

4. En beskrivning av vilka åtgärder som 
krävs för att uppnå lämpliga nivåer när det 
gäller riskförebyggande och skydd, 
inklusive åtgärder som har vidtagits i 
enlighet med artikel 9, åtgärder som skall 
utarbetas som en del av, införlivas med och 
rapporteras vid sidan av det 
”åtgärdsprogram” som ingår i de 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikten
som anges i direktiv 2000/60/EG, åtgärder 
för utgiftstäckning och 
översvämningsrelaterade åtgärder som har 
vidtagits inom ramen för andra 
gemenskapsrättsakter.

Ändringsförslag 26
Bilaga, del A, punkt 4a (ny)

4a. En prioritering av de åtgärder som 
främjar förebyggande av skador i enlighet 
med målen i direktiv 2000/60/EG om 
”ingen försämring” och god ekologisk, 
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kemisk och kvantitativ status, såsom
– skydd av våtmarker och flodslätter,
– återställande av försämrade våtmarker 
och flodslätter (däribland meandrar), 
särskilt de områden som återupprättar 
förbindelserna mellan floder och 
flodslätter,
– avlägsnande från floderna av föråldrade 
infrastrukturer till skydd mot 
översvämningar som konstruerats av 
människan,
– förhindrande av ytterligare 
byggnadsprojekt (infrastrukturer, bostäder, 
etc.) på flodslätter,
– stöd till hållbara metoder för 
markanvändning i grundvattenbildande 
områden för att förbättra den naturliga 
vattenhållningsförmågan och tillförseln av 
grundvatten,
– förhandstillstånd eller registrering i 
samband med aktiviteter på flodslätter.

Ändringsförslag 27
Bilaga, del A, punkt 4b (ny)

4b. En bedömning av de direkta och 
indirekta konsekvenserna för grundvattnets 
kemiska sammansättning av åtgärderna för 
hantering av översvämningsrisker.

Ändringsförslag 28
Bilaga, del A, punkt 4c (ny)

4c. En beskrivning av samtliga behöriga 
myndigheters engagemang.

Ändringsförslag 29
Bilaga, del B, punkt 2

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

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


