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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 

den fælles holdning
*** Samstemmende udtalelse

flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering og forvaltning af 
oversvømmelser
(KOM(2006)0015 – C6–0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0015)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
EF-traktatens artikel 175, stk. 1 (C6-0020/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og 
Regionaludviklingsudvalget (A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om vurdering og forvaltning af 
oversvømmelser

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om vurdering og forvaltning af 
oversvømmelsesrisici
(Denne ændring vedrører hele 
retsaktsforslaget; hvis den vedtages, skal 
der foretages tekniske rettelser i hele 
teksten.)

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Retsaktsforslaget vedrører principielt oversvømmelsesrisiciene og ikke konkrete 
oversvømmelser.

Ændringsforslag 2
Betragtning 1

(1) Oversvømmelser kan forårsage 
dødsfald, evakueringer, alvorlige farer for 
den økonomiske udvikling og 
underminering af Fællesskabets 
økonomiske aktiviteter.

(1) Oversvømmelser kan forårsage 
dødsfald, evakueringer, ødelæggelse af 
miljøet, alvorlige farer for den økonomiske 
udvikling og underminering af 
Fællesskabets økonomiske aktiviteter.

Begrundelse

I overensstemmelse med kommissionsforslagets artikel 1 (formål) bør miljøet også nævnes 
her.

Ændringsforslag 3
Betragtning 3

(3) Det er muligt og ønskeligt at reducere 
risikoen for skader på mennesker, miljø og 
infrastrukturer i tilknytning til 
oversvømmelser, men foranstaltningerne til 
at reducere risikoen for 
oversvømmelsesskader skal koordineres i 
hele vandløbsoplandet, hvis de skal være 
effektive.

(3) Det er muligt og ønskeligt at reducere 
oversvømmelsesrisikoen for mennesker, 
miljø og infrastrukturer, men 
foranstaltningerne til at reducere denne 
risiko skal koordineres i hele 
vandløbsoplandet, hvis de skal være 
effektive.

Ændringsforslag 4
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Videnskabsmænd påpeger
samstemmende, at der oftere er 
forekommet ekstreme nedbørsmængder de 
seneste år.

Ændringsforslag 5
Betragtning 3 b (ny)
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(3b) Rådet (miljø) erkendte i sine 
konklusioner af 14. oktober 2004, "at 
menneskelige aktiviteter medvirker til at 
øge sandsynligheden for (store) 
oversvømmelser og forværre 
skadevirkningerne heraf, ligesom 
klimaforandringer også vil forårsage flere 
oversvømmelser". Da der ud fra 
princippet om en bæredygtig udvikling i 
henhold til artikel 37 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder skal ske en integrering af et 
højt miljøbeskyttelsesniveau i Unionens 
politikker, skal Kommissionen og 
medlemsstaterne træffe foranstaltninger 
til forbedring af 
oversvømmelsesforebyggelse, beskyttelse 
mod oversvømmelsesrisici samt
skadesbegrænsning.

Begrundelse

Som Rådet konstaterede i sine konklusioner af 14. oktober 2004, findes der en sammenhæng 
mellem klimaforandringer og hyppigere oversvømmelser. Eftersom dette er en uomtvistelig 
erkendelse, skal der træffes foranstaltninger til begrænsning af sådanne oversvømmelsers 
følger.

Ændringsforslag 6
Betragtning 4

(4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger kræver, at 
der udarbejdes vandområdeplaner for hvert 
vandløbsopland med henblik på at opnå en 
god økologisk og kemisk tilstand, og det 
vil bidrage til at mindske virkningerne af 
oversvømmelser. Mindskelse af 
oversvømmelsesrisikoen er imidlertid ikke 
en af det pågældende direktivs væsentligste 
målsætninger, og det tager heller ikke den 
fremtidige risiko forårsaget af 
klimaændringer i betragtning.

(4) Hidtil er der ikke på europæisk plan 
vedtaget nogen retsakt om beskyttelse mod 
oversvømmelsesrisici. Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger kræver, at
der udarbejdes vandområdeplaner for hvert 
vandløbsopland med henblik på at opnå en 
god økologisk og kemisk tilstand, og det 
vil bidrage til at mindske virkningerne af 
oversvømmelser. Mindskelse af 
oversvømmelsesrisikoen er imidlertid ikke 
en af det pågældende direktivs væsentligste 
målsætninger, og det tager heller ikke den 
fremtidige risiko forårsaget af 
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klimaændringer i betragtning.

Ændringsforslag 7
Betragtning 9

(9) Oversvømmelsesrisikoen i visse 
områder af Fællesskabet kan anses for 
ringe i f.eks. tyndtbefolkede eller 
ubefolkede områder eller i områder med 
begrænsede økonomiske aktiver eller 
økologiske værdier. Der bør derfor 
foretages en foreløbig vurdering af risikoen 
for oversvømmelser i hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og tilknyttede 
kystområder i vandområdedistrikterne for 
at bestemme oversvømmelsesrisikoen i 
hvert enkelt tilfælde, og for at afgøre om 
der er behov for yderligere 
foranstaltninger.

(9) Oversvømmelsesrisikoen i visse 
områder af Fællesskabet kan anses for 
ringe i f.eks. tyndtbefolkede eller 
ubefolkede områder eller i områder med 
begrænsede økonomiske aktiver eller 
økologiske værdier. Der bør derfor 
foretages en foreløbig vurdering af risikoen 
for oversvømmelser i hvert enkelt 
vandløbsopland, delopland og tilknyttede 
kystområder i vandområdedistrikterne eller 
de dele af et internationalt 
vandområdedistrikt, der ligger på den 
enkelte medlemsstats område, for at 
bestemme oversvømmelsesrisikoen i hvert 
enkelt tilfælde og for at afgøre, om der er 
behov for yderligere foranstaltninger.

Ændringsforslag 8
Betragtning 10 a (ny)

(10a) I betragtning af medlemsstaternes 
eksisterende muligheder burde der ud fra 
subsidiaritetsprincippet vises en betydelig
smidighed på lokalt og regionalt plan, 
særlig med hensyn til myndighedernes 
organisation og ansvar, 
risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser og risikokortene, 
beskyttelsesniveauet samt 
foranstaltningerne og tidsplanerne for 
opfyldelse af de udstukne mål.

Begrundelse

Se Rådets (Miljø) konklusioner af 14. oktober 2004.

Ændringsforslag 9
Betragtning 11
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(11) Med henblik på at undgå og at 
reducere de negative følger af 
oversvømmelser i de pågældende områder 
er det hensigtsmæssigt at opstille 
risikostyringsplaner for oversvømmelser. 
Årsagerne til og følgerne af 
oversvømmelser varierer i Fællesskabets 
forskellige lande og regioner. 
Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal derfor tage hensyn til de særlige 
geografiske, hydrologiske og andre 
relevante forhold i det pågældende 
vandløbsopland, delopland og kystområde, 
og give skræddersyede løsninger efter 
behovene og prioriteterne i 
vandløbsoplandet, deloplandet og 
kystområdet, og samtidig sikre 
koordinering med vandområdedistrikterne.

(11) Med henblik på at undgå og at 
reducere de negative følger af 
oversvømmelser i de pågældende områder 
er det hensigtsmæssigt at opstille 
risikostyringsplaner for oversvømmelser. 
Årsagerne til og følgerne af 
oversvømmelser varierer i Fællesskabets 
forskellige lande og regioner. 
Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal derfor tage hensyn til de særlige 
geografiske, geologiske, hydrologiske, 
topografiske og andre relevante forhold i 
det pågældende vandløbsopland, delopland 
og kystområde, og give skræddersyede 
løsninger efter behovene og prioriteterne i 
vandløbsoplandet, deloplandet og 
kystområdet, og samtidig sikre 
koordinering med vandområdedistrikterne.

Ændringsforslag 10
Betragtning 15

(15) I de tilfælde, hvor vandområder har 
flere forskellige anvendelsesformål til 
forskellige former for bæredygtige 
menneskelige aktiviteter (f.eks. 
risikostyring for oversvømmelser, 
miljøbeskyttelse, sejlads på indre vandveje 
eller vandkraft), og hvor disse 
anvendelser påvirker vandområdet, 
indeholder direktiv 2000/60/EF 
bestemmelser om en klar og 
gennemskuelig metode til at varetage 
sådanne anvendelser og virkninger, 
herunder eventuelle undtagelser fra målet 
med ’god tilstand’ og/eller ’ingen 
forringelse’ i direktivets artikel 4, stk. 7.

udgår

Begrundelse

Det her nævnte princip kan ikke bruges på oversvømmelsesrisikostyring, hvorfor denne 
henvisning ikke er formålstjenlig.

Ændringsforslag 11
Betragtning 17
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(17) I dette direktiv overholdes de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som anerkendes i bl.a. Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Det sigter 
navnlig mod at fremme integreringen af 
et højt miljøbeskyttelsesniveau i 
Fællesskabets politikker i 
overensstemmelse med princippet om 
bæredygtig udvikling som fastsat i artikel 
37 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

udgår

Begrundelse

Se betragtning 3b (ny).

Ændringsforslag 12
Betragtning 18

(18) Da målene for den påtænkte handling 
ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor på grund af 
handlingens omfang eller virkninger bedre 
kan gennemføres på fællesskabsplan, kan 
Fællesskabet træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går denne afgørelse ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål -

(18) Da målene for den påtænkte handling 
ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af 
medlemsstaterne og derfor på grund af 
handlingens omfang eller virkninger bedre 
kan gennemføres på fællesskabsplan, kan 
Fællesskabet træffe foranstaltninger i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke ud over, 
hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 
Medlemsstaterne kan altså i den første 
bearbejdningsfase indtil det i artikel 6, 
stk. 2, nævnte tidspunkt anvende deres 
eksisterende planer, når de i artikel 4 
nævnte mindstekriterier er opfyldt -

Begrundelse

Ud fra subsidiaritetsprincippet betragtes medlemsstaternes eksisterende arbejdsresultater
indtil første revurdering af den foreløbige vurdering af oversvømmelsesrisikoen som værende 
i overensstemmende med dette direktiv, såfremt de opfylder mindstekriterierne.

Ændringsforslag 13
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Betragtning 18 a (ny)

(18a) Ved udarbejdelsen af dette direktiv 
er der i høj grad taget hensyn til 
bestemmelserne i protokollen (nr. 30) til 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab om anvendelse af 
nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet -

Ændringsforslag 14
Artikel 1

Direktivet fastlægger en ramme til 
mindskelse af risikoen for mennesker, 
miljø og økonomiske aktiviteter som følge 
af oversvømmelser i Fællesskabet.

Formålet med direktivet er at fastlægge en 
ramme til vurdering og styring af risikoen 
for mennesker, miljø og økonomiske 
aktiviteter som følge af oversvømmelser i 
Fællesskabet.

Ændringsforslag 15
Artikel 2, nr. 2

2. ”Oversvømmelsesrisiko”: 
sandsynligheden for en oversvømmelse af 
et vist omfang sammen med de anslåede 
skader for mennesker, miljø og 
økonomiske aktiviteter, der er forbundet 
med oversvømmelser af dette omfang.

2. ”Oversvømmelsesrisiko”: 
sandsynligheden for en oversvømmelse 
sammen med de anslåede skader for 
mennesker, miljø og økonomiske 
aktiviteter, der er forbundet med en sådan 
oversvømmelse.

Begrundelse

Det giver en mangel på sproglig klarhed at tilføje "af et vist omfang" efter "oversvømmelser".

Ændringsforslag 16
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

Udpeger medlemsstaterne med henblik på 
dette direktivs gennemførelse en anden 
ansvarlig myndighed, gælder 
bestemmelserne i artikel 3, stk. 6, 8 og 9, i 
direktiv 2000/60/EF.
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Begrundelse

I denne forbindelse bør medlemsstaterne sikres en vis fleksibilitet.

Ændringsforslag 17
Artikel 4, stk. 1

1. Medlemsstaterne foretager for hvert 
vandområdedistrikt eller for den del af et 
internationalt vandområdedistrikt, der 
ligger på deres område, en foreløbig 
vurdering af oversvømmelsesrisikoen i 
overensstemmelse med stk. 2.

1. Medlemsstaterne foretager for hvert 
vandområdedistrikt eller for den del af et 
internationalt vandområdedistrikt, der 
ligger på deres område, en foreløbig 
vurdering af oversvømmelsesrisikoen i 
overensstemmelse med stk. 2. I den 
forbindelse støtter de sig til eksisterende 
ekspertise og anvender allerede 
foreliggende undersøgelsesresultater.

Begrundelse

Medlemsstater, som allerede har gjort en indsats på dette område, skal have mulighed for at 
udnytte resultaterne heraf.

Ændringsforslag 18
Artikel 4, stk. 2, litra b

b) en beskrivelse af de oversvømmelser, 
der har fundet sted tidligere

b) en beskrivelse af de seneste 30 års 
oversvømmelser

Begrundelse

Forskerne er enige om, at der oftere vil ske oversvømmelser, og at de vil få et større omfang. 
Derfor opnås der ingen merværdi ved at få beskrevet oversvømmelser, der ligger over 30 år 
tilbage.

Ændringsforslag 19
Artikel 4, stk. 2, litra c

c) en beskrivelse af oversvømmelsesforløb 
og deres følsomhed over for ændringer, 
herunder den rolle, flodsletter spiller som 
naturligt overløb og buffer for
oversvømmelser og bortledning nu og 
fremover

udgår
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Begrundelse

Dette kriterium er alt for videnskabeligt for en foreløbig vurdering. Det bør først tages i 
betragtning ved udarbejdelsen af risikostyringsplanerne for oversvømmelser.

Ændringsforslag 20
Artikel 4, stk. 2, litra d

d) en beskrivelse af udviklingsplaner, der 
ville medføre en ændring af 
arealanvendelsen eller af befolkningens 
og de økonomiske aktiviteters fordeling, 
som medfører en forøgelse af 
oversvømmelsesrisikoen i det pågældende 
område eller i områderne opstrøms eller 
nedenstrøms herfor

udgår

Begrundelse

Dette kriterium er alt for videnskabeligt for en foreløbig vurdering. Det bør først tages i 
betragtning ved udarbejdelsen af risikostyringsplanerne for oversvømmelser.

Ændringsforslag 21
Artikel 4, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne kan for 
vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, hvor der allerede kan regnes
med en tilstrækkelig potentiel risiko, give 
afkald på den i stk. 1 nævnte foreløbige 
vurdering af oversvømmelsesrisikoen, når
a) der inden for den i artikel 6, stk. 1, 
nævnte frist allerede foreligger 
oversvømmelsesrisikokort eller 
risikostyringsplaner for oversvømmelser,
b) medlemsstaterne inden for den i artikel 
6, stk. 1, nævnte frist meddeler 
Kommissionen, at de gør brug af denne 
undtagelsesregel, og
c) revurderingen af den foreløbige 
oversvømmelsesrisikovurdering, 
oversvømmelsesrisikokortene og 
risikostyringsplanerne for
oversvømmelser, jf. kapitel II, III og IV, 
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er gennemført inden for de i artikel 6, stk. 
2, artikel 8, stk. 2, hhv. artikel 10, stk. 2, 
nævnte frister.

Begrundelse

Se begrundelsen vedrørende ændringsforslag 15.

Ændringsforslag 22
Artikel 5

1. På grundlag af vurderingen omhandlet i 
artikel 4 udpeges alle vandløbsoplande, 
deloplande og kystområder omfattet af et 
vandområdedistrikt til en af følgende 
kategorier:

1. På grundlag af vurderingen omhandlet i 
artikel 4 udpeges alle vandløbsoplande, 
deloplande, kystområder og dele heraf
omfattet af et vandområdedistrikt til en af 
følgende kategorier:

a) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, hvor der efter vurderingen 
ikke er nogen potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for usandsynligt,
eller hvor de mulige følger for mennesker,
miljø og økonomiske aktiviteter anses for 
at være af et acceptabelt ringe omfang.

a) Vandløbsoplande, deloplande,
kystområder eller dele heraf, hvor der efter 
vurderingen ikke er nogen potentiel 
væsentlig risiko for oversvømmelse, eller 
hvor de mulige følger for miljø og 
økonomiske aktiviteter anses for at være af 
et acceptabelt ringe omfang.

b) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområde, hvor der efter vurderingen er 
en potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for sandsynligt.

b) Vandløbsoplande, deloplande,
kystområder eller dele heraf, hvor der efter 
vurderingen er en potentiel væsentlig risiko 
for oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for sandsynligt.

2. Udpegelse efter stk. 1 af et internationalt 
vandløbsopland, delopland eller 
kystområde af et internationalt 
vandområdedistrikt koordineres mellem de 
pågældende medlemsstater.

2. Udpegelse efter stk. 1 af et internationalt 
vandløbsopland, delopland, kystområde 
eller dele heraf omfattet af et internationalt 
vandområdedistrikt koordineres mellem de 
pågældende medlemsstater.

Begrundelse

Følger for menneskers sundhed kan aldrig være acceptable.

Ændringsforslag 23
Artikel 5, stk. 1, litra b

b) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområde, hvor der efter vurderingen er 

b) Vandløbsoplande, deloplande eller 
kystområder, hvor der efter vurderingen er 
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en potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller hvor det med 
rimelighed må anses for sandsynligt.

en potentiel væsentlig risiko for 
oversvømmelse.

Ændringsforslag 24
Artikel 7, stk. 1

1. Medlemsstaterne udarbejder 
oversvømmelseskort og vejledende kort 
over oversvømmelsesskader for hvert 
enkelt vandområdedistrikt, i det følgende 
benævnt ”oversvømmelsesrisikokort”, for 
de vandløbsoplande, deloplande og 
kystområder, der er udpeget i henhold til 
artikel 5, stk. 1, litra b).

1. Medlemsstaterne udarbejder for hvert 
enkelt vandområdedistrikt eller for de dele 
af et internationale vandområdedistrikt, 
der ligger på deres område,
oversvømmelseskort og vejledende kort 
over oversvømmelsesskader, i det følgende 
benævnt ”oversvømmelsesrisikokort”, for 
de vandløbsoplande, deloplande og 
kystområder, der er udpeget i henhold til 
artikel 5, stk. 1, litra b).

Ændringsforslag 25
Artikel 7, stk. 2, afsnit 1, litra a

a) stor sandsynlighed for oversvømmelse 
(en gang hvert 10. år)

a) sandsynlighed for oversvømmelse en 
gang hvert 10. år

Begrundelse

Begreber som "stor/middelstor sandsynlighed" hører ikke hjemme i vandforvaltningens 
terminologi.

Ændringsforslag 26
Artikel 7, stk. 2, afsnit 1, litra b

b) middelstor sandsynlighed for 
oversvømmelse (en gang hvert 100. år)

b) sandsynlighed for oversvømmelse en 
gang hvert 100. år

Begrundelse

Begreber som "stor/middelstor sandsynlighed" hører ikke hjemme i vandforvaltningens 
terminologi.

Ændringsforslag 27
Artikel 7, stk. 2, afsnit 2, litra c
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c) områder, der måtte være udsat for 
brederosion og aflejring af drivende 
materiale.

c) områder, der måtte være udsat for 
brederosion og aflejring af drivende
materiale.

Begrundelse

Vedrører kun den tyske version.

Ændringsforslag 28
Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

1a. Med henblik på udarbejdelse af disse 
planer beskriver medlemsstaterne 
oversvømmelsesforløb og deres følsomhed 
over for ændringer, herunder den rolle, 
flodsletter spiller som naturligt overløb og 
buffer for oversvømmelser og bortledning 
nu og fremover. Endvidere beskriver de 
udviklingsplaner, der ville medføre en 
ændring af arealanvendelsen eller af 
befolkningens og de økonomiske 
aktiviteters fordeling og derved bevirke en 
forøgelse af oversvømmelsesrisikoen i det 
pågældende område eller i områderne 
opstrøms eller nedenstrøms herfor.

Ændringsforslag 29
Artikel 9, stk. 1 b (nyt)

1b. Findes der allerede kort eller planer 
over vandområdedistrikter eller dele 
heraf, som opfylder kravene i dette 
direktiv, kan medlemsstaterne anvende de 
eksisterende kort hhv. planer i forbindelse 
med dette direktiv. En revurdering og 
ajourføring heraf bortfalder ikke.

Begrundelse

Medlemsstater, som allerede har gjort en indsats på dette område, skal have mulighed for at 
udnytte resultaterne heraf.

Ændringsforslag 30
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Artikel 9, stk. 4

4. De foranstaltninger, der træffes med 
henblik på risikostyring for 
oversvømmelser i en medlemsstat, må ikke 
forøge oversvømmelsesrisikoen i 
nabolandene.

4. De foranstaltninger, der træffes med 
henblik på risikostyring for 
oversvømmelser i en medlemsstat, eller 
aktiviteter rettet mod andre mål må ikke 
forøge oversvømmelsesrisikoen i noget 
land opstrøms eller nedenstrøms herfor.

Begrundelse

Det er ikke tilstrækkeligt her kun at nævne nabolandene. Der skal derimod tages højde for 
alle følger opstrøms eller nedenstrøms.

Ændringsforslag 31
Artikel 12, stk. 2 a (nyt)

2a. Medlemsstaterne sørger for, at 
kravene i dette direktiv samordnes for 
hele vandområdedistriktet. Er der tale om 
internationale vandområdedistrikter, 
foretager de berørte medlemsstater denne 
samordning i fællesskab og kan med 
henblik herpå anvende bestående 
strukturer, der er etableret i henhold til 
internationale aftaler.

Begrundelse

Der er her tale om en tilpasning til vandrammedirektivets artikel 3, stk. 4.

Ændringsforslag 32
Artikel 12, stk. 3

3. Er der tale om internationale 
vandområdedistrikter, der går ud over 
Fællesskabets grænser, og hvor der ikke er 
udarbejdet en enkelt international 
risikostyringsplan for oversvømmelser 
omfattende de berørte tredjelande, 
udarbejder medlemsstaterne 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, 
der mindst dækker de dele af det 
internationale vandområdedistrikt, der 
ligger på de pågældende medlemsstaters 

3. Er der tale om internationale 
vandområdedistrikter, der går ud over 
Fællesskabets grænser, og hvor der ikke er 
udarbejdet en enkelt international 
risikostyringsplan for oversvømmelser 
omfattende de berørte tredjelande, sørger 
den eller de berørte medlemsstater for at 
etablere passende samordning med de 
pågældende tredjelande for at opfylde 
målene for dette direktiv i hele 
vandområdedistriktet.
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område.

Begrundelse

Der er her tale om en tilpasning til vandrammedirektivets artikel 3, stk. 5.

Ændringsforslag 33
Artikel 12, stk. 3 a (nyt)

3a. Hvad angår eventuelle problemer, der
har indvirkning på risikostyringen for 
oversvømmelser i en medlemsstat og ikke 
kan løses på medlemsstatsniveau, 
henvises til artikel 12 i direktiv 
2000/60/EF.

Begrundelse

Der er her tale om en tilpasning til vandrammedirektivet.

Ændringsforslag 34
Artikel 14, stk. 1

1. Medlemsstaterne stiller den foreløbige 
vurdering af oversvømmelsesrisikoen, 
oversvømmelsesrisikokortene og 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
til rådighed for offentligheden.

1. I overensstemmelse med direktiv 
2003/4/EF om offentlig adgang til 
miljøoplysninger stiller medlemsstaterne 
den foreløbige vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen, 
oversvømmelsesrisikokortene og 
risikostyringsplanerne for oversvømmelser 
til rådighed for offentligheden.

Ændringsforslag 35
Artikel 18

Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om dette 
direktivs gennemførelse senest den 22. 
december 2018, og herefter hvert sjette år.

Kommissionen forelægger Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om dette 
direktivs gennemførelse senest den 22. 
december 2018, og herefter hvert sjette år.
Ved udarbejdelsen af denne rapport tages 
følgerne af klimaforandringer i 
betragtning.



PR\605639DA.doc 19/21 PE 370.124v03-00

DA

BEGRUNDELSE

Oversvømmelser er den hyppigste form for naturkatastrofe i Europa. Oversvømmelserne i 
Europa i 2002 og 2005 havde frygtelige følger i de fleste ramte områder: Menneskeliv gik 
tabt, mange måtte evakueres, og boliger og infrastrukturer led stor skade. Desuden betød det 
til dels langsigtede miljøbelastninger og uoverskuelige skader for erhvervslivet. Alene 
regnmængderne i august 2005 krævede over 70 menneskeliv.

Det anses for videnskabelig bevist, at store nedbørsmængder optræder hyppigere og bliver 
mere intensive på grund af faktorer, der hænger sammen med menneskelige aktiviteter:

² den intensive bybebyggelse, navnlig i risikoområder (by- og vejarealernes udvikling, 
ændring af flodforløb, ufornuftig bebyggelse af overløbsarealer),

² skovrydning, navnlig fældning i dale, hvor der skal bygges fritidshuse, industriområder 
og handelscentre på bjergflodernes bredder, som før var skovbeklædte,

² intensivt landbrug, som kritiseres på grund af traktose i de øvre jordlag, forringelse af 
eng- og overløbsarealer, bebyggelse af græsningsarealer hhv. udvikling af forårsafgrøder,

² jorderosion.

Efter oversvømmelserne i 2002 forelagde Europa-Kommissionen et EU-handlingsprogram, 
der bl.a. skulle være rammen om en forbedring af forskning og information. Derefter fulgte en 
meddelelse fra Kommissionen om styring af oversvømmelsesrisikoen (KOM(2004)0472), 
hvor der gennemførtes en analyse og foresloges samordnede aktioner. En af disse aktioner er 
det foreliggende direktivforslag, hvormed det i det væsentligste tilstræbes at mindske og 
fjerne oversvømmelsesbetingede risici for menneskers sundhed, miljøet, infrastrukturerne og 
erhvervslivet.

Ordføreren er meget tilfreds med Kommissionens initiativ og mener, at det i betragtning af 
den voksende risiko for oversvømmelsesbetingede ødelæggelser er afgørende at skabe 
europæiske regelrammer. Han påpeger endvidere, at en rent national strategi for styring af 
oversvømmelsesrisikoen ikke er tilstrækkelig, eftersom det er et faktum, at størstedelen af de 
europæiske vandområder er fordelt på to eller flere stater (se kortet på næste side).

Disse europæiske regelrammer bør efter ordførerens opfattelse opstilles under meget nøje 
overholdelse af nærhedsprincippet. Mange vigtige beslutninger, såsom beskyttelsesniveau og 
valg af beskyttelsesforanstaltninger, kan og bør træffes af medlemsstaterne selv.
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Forpligtelserne i forbindelse med dette direktiv er begrænset til følgende indsats: foreløbig 
oversvømmelsesrisikovurdering, udarbejdelse af kort over oversvømmelsesrisikoen og 
udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelser. Den forudgående 
sandsynlighedsvurdering (artikel 4) garanterer, at områder, hvor der ikke er risiko for 
oversvømmelser, udelukkes, således at der kan spares udgifter f.eks. til kortlægning.

Desuden bør direktivets gennemførelse for medlemsstaterne betyde færrest mulige 
administrative og tekniske byrder. Her er noget af det vigtigste, at der garanteres beskyttelse 
af det opnåede, dvs. at det er muligt for medlemsstaterne at udnytte den allerede gennemførte 
indsats med hensyn til sikring mod oversvømmelser. Desuden bør der gennemføres en 
vidtgående synkronisering med vandrammedirektivet (2000/60/EF), da de to direktivers 
målsætninger supplerer hinanden.

Ordføreren foreslår specifikt at nævnte princippet om beskyttelse af det opnåede i lovteksten. 
Desuden går han ind for at begrænse den foreløbige vurdering til enkelte nøgleelementer. På 
dette stadium bør der endnu ikke være tale om nogen højvidenskabelig vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen. Her bør det også være tilstrækkeligt at tage udgangspunkt i 
oversvømmelser inden for de seneste 30 år.

Endvidere ønsker han, at Kommissionen skal fungere som mægler i tilfælde af konflikter 
mellem medlemsstaterne - således som det også har været i forbindelse med 
vandrammedirektivet. Andre ændringsforslag tilsigter at sikre medlemsstaterne større 
fleksibilitet eller at opnå sproglig klarhed.
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