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EURÓPAI PARLAMENT

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás 
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulási eljárás 
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7. 
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat) 
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához; a 
Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat) 
leadott szavazatok többsége az együttes szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosító javaslatok jogalkotási szöveghez

A Parlament módosító javaslataiban a módosított szöveg félkövér dőlt
betűkkel van kiemelve. A normál dőlt betűs kiemelés jelzi az illetékes 
osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben javasolnak 
javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése érdekében (például 
nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi változatban). Az ilyen 
jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az árvizek értékeléséről és kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre 
irányuló javaslatról
(COM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0015)1,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és a 175 cikkének (1) 
bekezdésére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát az Európai Parlamenthez és 
Tanácshoz (C6-0020/2006),

– tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság és a Regionális 
Fejlesztési Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen 
módosítani szándékozik a javaslatot vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Bizottság által javasolt szöveg A Parlament módosításai

Módosítás: 1
Cím

Az árvizek értékeléséről és kezeléséről 
szóló európai parlamenti és tanácsi 
irányelvre irányuló javaslat

Az árvízkockázatok értékeléséről és 
kezeléséről szóló európai parlamenti és 
tanácsi irányelvre irányuló javaslat

(Ez a módosítás az egész jogalkotási 
szövegben érvényes, tehát a módosítási 
javaslat elfogadásával az egész szövegben 
technikai kiigazítások válnak szükségessé.)

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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Indokolás

A jogalkotási szöveg alapvetően a kockázatokkal foglalkozik, és nem a konkrét árvízi 
eseményekkel.
</Amend>

Módosítás: 2
(1) preambulumbekezdés

(1) Az árvizek rendelkeznek azzal a 
potenciállal, hogy haláleseteket, emberek 
kitelepítését okozzák, súlyosan 
veszélyeztessék a gazdasági fejlődést, 
valamint hogy fennakadást okozzanak a 
Közösség gazdasági tevékenységeiben.

(1) Az árvizek rendelkeznek azzal a 
potenciállal, hogy haláleseteket, emberek 
kitelepítését okozzák, környezeti károkat 
okozzanak, súlyosan veszélyeztessék a 
gazdasági fejlődést, valamint hogy 
fennakadást okozzanak a Közösség 
gazdasági tevékenységeiben.

Indokolás

A Bizottság javaslatának 1. cikkével (tárgy) összhangban a környezetnek itt is említésre kell 
kerülnie.

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 
egészségre, a környezetre és 
infrastruktúrára nézve az árvízkockázat 
csökkentése, azonban az árvízkárok 
kockázatának csökkentését célzó 
intézkedéseket az egész vízgyűjtő területen 
össze kell hangolni, hogy azok hatékonyak 
lehessenek.

Módosítás: 4
(3 a) preambulumbekezdés (új)

(3 a) A tudományos szakértők 
egyhangúlag felhívják a figyelmet arra, 
hogy az elmúlt években növekedett az 
extrém csapadékok gyakorisága.
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Módosítás: 5
(3 b) preambulumbekezdés (új)

(3 b) A Tanács (Környezet) a 2004. 
október 14-i következtetéseiben felismerte, 
„hogy az ember tevékenysége 
hozzájárulhat az (extrém) árvízi 
események valószínűségének és negatív 
hatásainak növekedéséhez, és hogy az 
éghajlatváltozás szintén az 
árvízesemények növekedéséhez fog 
vezetni.” Mivel az Európai Unió alapjogi 
chartájának 37. cikke szerint a 
fenntartható fejlődés alapelvével 
összhangban magas színvonalú 
környezetvédelmet kell integrálni az uniós 
politikákba, a Bizottságnak és a 
tagállamoknak intézkedéseket kell hozni 
az árvízmegelőzés, az árvízkockázatok 
elleni védelem és a kárcsökkentés 
javítására. 

Indokolás

Ahogy a Tanács a 2004. október 14-i következtetéseiben megállapította, összefüggés van az 
éghajlatváltozás és a gyakori árvizek között. Mivel ezt a felismerést senki nem vitatja, ezért 
intézkedéseket kell hozni az ilyen árvízesemények korlátozására. 

Módosítás: 6
(4) preambulumbekezdés

(4) A vízvédelmi politika területén a 
közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szükségessé teszi olyan integrált 
gazdálkodási tervek kidolgozását minden 
vízgyűjtőre a jó ökológiai és kémiai állapot 
elérése érdekében, amely hozzájárul az 
árvizek hatásainak enyhítéséhez. Azonban 
az árvízkockázat csökkentése nem tartozik 
az említett irányelv főbb célkitűzései közé, 
és nem veszi figyelembe az 
éghajlatváltozás által okozott jövőbeli 
kockázatokat sem.

(4) Európai szinten eddig nem létezett jogi 
eszköz az árvízkockázatok elleni 
védelemre. (4) A vízvédelmi politika 
területén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 
2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szükségessé teszi olyan integrált 
gazdálkodási tervek kidolgozását minden 
vízgyűjtőre a jó ökológiai és kémiai állapot 
elérése érdekében, amely hozzájárul az 
árvizek hatásainak enyhítéséhez. Azonban 
az árvízkockázat csökkentése nem tartozik 
az említett irányelv főbb célkitűzései közé, 
és nem veszi figyelembe az 



PE 370.124v03-00 8/23 PR\605639HU.doc

külső fordítás

HU

éghajlatváltozás által okozott jövőbeli 
kockázatokat sem.

Módosítás: 7
(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 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, vagy egy 
nemzetközi vízgyűjtő kerületből a 
mindenkori tagállam felségterületére eső 
részek szintjén kell elvégezni az 
árvízkockázat és annak meghatározására, 
hogy kell-e további lépéseket tenni.
(Az „előrelátó” („vorausschauend”) 
szónak az „előzetesre” („vorläufig“) 
történő módosítása az egész jogalkotási 
szövegben érvényes; a módosítási javaslat 
elfogadásával az egész szövegben technikai 
kiigazítások válnak szükségessé.

Indokolás

Az „előrelátó” („vorausschauend“) szónak az „előzetesre” („vorläufig“) történő módosítása 
csak a német szöveget érinti.

Módosítás: 8
(10 a) preambulumbekezdés (új)

(10 a) Tekintettel a tagállamok fennálló 
lehetőségeire, a szubszidiaritás elvének 
megfelelően helyi és regionális szinten 
jelentős mértékű rugalmasságot kell 
biztosítani, különösen, ami a hatóságok 
felelősségét és szervezési tevékenységét, az 
árvízkezelési terveket és a kockázati 
térképeket, a védelmi szintet, valamint a 
kitűzött célok elérésére hozott 
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intézkedéseket és ütemterveket érinti. 

Indokolás

Lásd a Tanács (Környezet) 2004. október 14-i következtetéseit.

Módosítás: 9
(11) preambulumbekezdés

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

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

Módosítás: 10
(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 

törölve
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eltéréseket a 4. cikk (7) bekezdésében.

Indokolás

Az itt említett elv nem alkalmazható az árvízkezelésre, ezért a hivatkozás nem célravezető.

Módosítás: 11
(17) preambulumbekezdés

(17) Ez az irányelv tiszteletben tartja az 
alapvető jogokat, és betartja különösen az 
Európai Unió alapjogi chartája által 
elismert elveket.  Ez különösen a magas 
szintű közösségi környezetvédelmi 
politikákba történő integrációt próbálja 
elősegíteni az Európai Unió alapjogi 
chartájának 37. cikkében megállapított 
fenntartható fejlődésre vonatkozó 
alapelvvel összhangban.

törölve

Indokolás

Lásd a 3 b preambulumbekezdést (új)!

Módosítás: 12
(18) preambulumbekezdés

(18) Mivel a foganatosítandó intézkedés 
célkitűzéseit tagállami szinten nem lehet 
kielégítően megvalósítani, és mivel azokat 
az intézkedés nagyságrendje és hatásai 
miatt közösségi szinten könnyebben meg 
lehet valósítani, a Közösség a 
szubszidiaritásnak a Szerződés 5. cikkében 
meghatározott elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanazon 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a határozat nem lépi túl az 
említett célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket.

(18) Mivel a foganatosítandó intézkedés 
célkitűzéseit tagállami szinten nem lehet 
kielégítően megvalósítani, és mivel azokat 
az intézkedés nagyságrendje és hatásai 
miatt közösségi szinten könnyebben meg 
lehet valósítani, a Közösség a 
szubszidiaritásnak a Szerződés 5. cikkében 
meghatározott elvével összhangban 
intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanazon 
cikkben foglalt arányosság elvének 
megfelelően ez a határozat nem lépi túl az 
említett célkitűzések eléréséhez szükséges 
mértéket. A tagállamok tehát a feldolgozás 
első lépésében a (6) cikk 2. bekezdésében 
említett dátumig visszanyúlhatnak a már 
létező terveikre, amennyiben teljesülnek a 
(4) cikkben említett 
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minimumkövetelmények.

Indokolás

A szubszidiaritás értelmében az előzetes árvízkockázati értékelés első felülvizsgálatáig a 
tagállamok folyamatban lévő munkáit úgy kell tekinteni, mint amelyek megfelelnek az 
irányelvnek, amennyiben ezek a munkálatok teljesítik a minimumkövetelményeket. 

Módosítás: 13
(18 a) preambulumbekezdés (új)

(18a) Az irányelv kidolgozása során 
átfogó módon figyelembe vették az 
Európai Közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolt, a szubszidiaritás és 
az arányosság elvének alkalmazásáról 
szóló 30. jegyzőkönyv rendelkezéseit.  

Módosítás: 14
1. cikk

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

Ezen irányelv célja, hogy a közösségi 
árvizek által az emberi egészségre, a 
környezetre és a gazdasági tevékenységre 
jelentett kockázat értékelését és kezelését 
szolgáló keretet hozzon létre.

Módosítás: 15
2. cikk (2) bekezdés

2. „árvízkockázat”: egy adott súlyosságú
árvízesemény valószínűsége az adott 
súlyosságú árvízesemény által az emberi 
egészségben, a környezetben és a 
gazdasági tevékenységben okozott becsült 
kárral együtt.

2. „árvízkockázat”: egy árvízesemény 
valószínűsége egy ilyen árvízesemény által 
az emberi egészségben, a környezetben és 
a gazdasági tevékenységben okozott 
becsült kárral együtt.

Indokolás

Az „egy adott súlyosságú” megfogalmazás nyelvi homályosságot eredményez.
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Módosítás: 16
3. cikk, (1a) albekezdés (új)

Amennyiben a tagállamok ezen irányelv 
átültetésével más illetékes hatóságot 
bíznak meg, akkor a 2000/60/EK irányelv 
3. cikkének (6), (8) és (9) bekezdéseinek 
rendelkezései érvényesek.

Indokolás

A tagállamok számára bizonyos rugalmasságot kell biztosítani.

Módosítás: 17
4. cikk (1) bekezdés

1. A tagállamok – minden vízgyűjtő 
kerületre vagy egy nemzetközi vízgyűjtő 
kerületnek a területükön fekvő szakaszára 
– előzetes árvízkockázati értékelést 
dolgoznak ki a (2) bekezdéssel 
összhangban.  

1. A tagállamok – minden vízgyűjtő 
kerületre vagy egy nemzetközi vízgyűjtő 
kerületnek a területükön fekvő szakaszára 
– előzetes árvízkockázati értékelést 
dolgoznak ki a (2) bekezdéssel 
összhangban. Ennek során a már meglévő 
ismeretekre támaszkodnak, és a már 
rendelkezésre álló vizsgálatokra nyúlnak 
vissza.

Indokolás

A tagállamoknak, amelyek már végeztek munkát ezen a területen, biztosítani kell a lehetőséget 
ezen munkák felhasználására. 

Módosítás: 18
4. cikk (2) albekezdés b) pont

b) a múltban bekövetkezett árvizek 
leírását;

b) az elmúlt 30 évben bekövetkezett 
árvizek leírását;

Indokolás
A tudományos szakértők abban egyetértenek, hogy az árvizek terjedelme és gyakorisága 
növekedni fog. A több mint 30 évvel ezelőtt bekövetkezett árvízesemények leírásának ezért 
nincs többletértéke.
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Módosítás: 19
4. cikk (2) albekezdés c) pont

c) az árvízfolyamatok és a változásra 
mutatott érzékenységük leírását, beleértve 
az árterületek természetes 
árvízvisszatartó/kiegyenlítő szerepét, 
valamint a jelenlegi és jövőbeli 
árvízterjedési útvonalakat;

törölve

Indokolás

Ez a feltétel túlságosan tudományos egy előzetes értékeléshez; a fenti feltételt először az 
árvízkockázat-kezelési tervek készítésével kapcsolatban kell említeni.

Módosítás: 20
4. cikk (2) albekezdés d) pont

d) fejlesztési tervek leírását, amely 
magában foglalná az adott terület vagy a 
felső vagy alsó szakasz régiói 
árvízkockázatának növekedését 
eredményező földterület-használat, 
népességeloszlás és gazdasági tevékenység 
megoszlás változását;

törölve

Indokolás

Ez a feltétel túlságosan tudományos egy előzetes értékeléshez; a fenti feltételt először az 
árvízkockázat-kezelési tervek készítésével kapcsolatban kell említeni.

Módosítás: 21
4. cikk, (2 a) bekezdés (új)

2 a. A tagállamok döntést hozhatnak arra 
vonatkozóan, hogy lemondanak az 1. 
bekezdésben említett előzetes 
árvízkockázati értékelésről olyan 
vízgyűjtőkre, részvízgyűjtőkre vagy 
partvidéki szakaszokra nézve, amelyek 
esetében már fennálló potenciális 
kockázatból lehet kiindulni, amennyiben
a) az árvízkockázati térképek vagy az 
árvízkockázat-kezelési tervek a 6. cikk (1) 
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bekezdésében említett határidőre már 
rendelkezésre állnak;
b) a tagállamok a Bizottságot a 6. cikk (1) 
bekezdésében említett határidőig arról 
tájékoztatják, hogy élnek ezen eltéréssel; 
és 
c) a II., III. és IV. fejezet szerinti előzetes 
árvízkockázati értékelést, az 
árvízkockázati térképeket és az 
árvízkockázat-kezelési terveket ellenőrzik 
a 2. cikk (2) bekezdésében, a 8. cikk (2) 
bekezdésében, illetve a 10. cikk (2) 
bekezdésében rögzített határidőig.

Indokolás

Lásd a 15. módosítás indoklását!

Módosítás: 22
5. cikk

1. A 4. cikkben megállapított értékelés 
alapján az egy vízgyűjtő kerületbe tartozó 
vízgyűjtőket, részvízgyűjtőket vagy
partvidéki szakaszokat a következő 
kategóriák egyikéhez kell rendelni:

1. A 4. cikkben megállapított értékelés 
alapján az egy vízgyűjtő kerületbe tartozó 
vízgyűjtőket, részvízgyűjtőket, partvidéki 
szakaszokat és ezek részeit a következő 
kategóriák egyikéhez kell rendelni:

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 
gazdasági tevékenységre elfogadhatóan 
alacsonynak tekinthetőek;

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

b) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan 
jelentős árvízkockázattal rendelkeznek, 
illetve ezek megtörténte területükön 

b) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők, partvidéki 
szakaszok vagy ezek részei, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan 
jelentős árvízkockázattal rendelkeznek, 
illetve ezek megtörténte területükön 
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ésszerűen valószínűnek feltételezhető; ésszerűen valószínűnek feltételezhető;

2. A nemzetközi vízgyűjtők, 
részvízgyűjtők vagy egy nemzetközi 
vízgyűjtő kerületbe tartozó partvidéki 
szakaszok (1) bekezdés szerinti felosztását 
az érintett tagállamok között kell 
összehangolni.

2. Egy nemzetközi vízgyűjtő kerületen 
belül a nemzetközi vízgyűjtők, 
részvízgyűjtők, partvidéki szakaszok, vagy 
ezek részeinek (1) bekezdés szerinti 
felosztását az érintett tagállamok között 
kell összehangolni.

Indokolás

Az emberi egészségre gyakorolt hatások soha nem fogadhatóak el.

Módosítás: 23
5. cikk (1) bekezdés b) pont

b) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan 
jelentős árvízkockázattal rendelkeznek, 
illetve ezek megtörténte területükön 
ésszerűen valószínűnek feltételezhető;

b) Vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy 
partvidéki szakaszok, amelyekről 
megállapították, hogy potenciálisan 
jelentős árvízkockázattal rendelkeznek.

Módosítás: 24
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 vagy 
egy nemzetközi vízgyűjtő kerületből a 
felségterületükre eső részek szintjén
árvíztérképeket és indikatív 
árvízkártérképeket (a továbbiakban: 
árvízkockázati térképek) készítenek az 5. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint 
meghatározott vízgyűjtőkhöz, 
részvízgyűjtőkhöz és partvidéki 
szakaszokhoz.

Módosítás: 25
7. cikk (2) bekezdés a) pont
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a) nagy valószínűségű árvizek (a valószínű
ismétlődési időszak tízévente egyszer);

a) árvizek, amelyek valószínű ismétlődési 
időszaka tízévente egyszer;

Indokolás

A vízkezelés terminológiájában nincs helye olyan fogalmaknak, mint a „nagy/közepes 
valószínűség.”

Módosítás: 26
7. cikk (2) bekezdés b) pont

b) közepes valószínűségű árvizek (a 
valószínű ismétlődési időszak százévente 
egyszer);

b) árvizek, amelyek valószínű ismétlődési 
időszaka százévente egyszer;

Indokolás

A vízkezelés terminológiájában nincs helye olyan fogalmaknak, mint a „nagy/közepes 
valószínűség.”

Módosítás: 20
7. cikk (2) albekezdés c) pont

c) területek, amelyek a parteróziónak és 
hordaléklerakódásnak kitettek lehetnek.

c) területek, amelyek a parteróziónak és 
hordaléklerakódásnak kitettek lehetnek.

Indokolás

A módosítás csak a német nyelvű változatot érinti.

Módosítás: 28
9. cikk, (1 a) bekezdés (új)

1a. Az árvízkockázati tervek elkészítéséhez 
a tagállamok leírják az árvízfolyamatokat 
és a változásra mutatott érzékenységüket, 
beleértve az árterületek természetes 
árvízvisszatartó/kiegyenlítő szerepét, 
valamint a jelenlegi és jövőbeli 
árvízterjedési útvonalakat; A tagállamok 
elkészítik továbbá a fejlesztési tervek 
leírását, amely magában foglalná az adott 
terület vagy a felső vagy alsó szakasz 
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régiói árvízkockázatának növekedését 
eredményező földterület-használat, 
népességeloszlás és gazdasági tevékenység 
megoszlás változását;

Módosítás: 29
9. cikk (1 b) bekezdés (új)

1 b. Amennyiben már egy vízgyűjtő 
kerületre vagy a vízgyűjtő kerület részeire 
vonatkozóan léteznek olyan térképek vagy 
tervek, amelyek megfelelnek ezen irányelv 
követelményeinek, akkor a tagállamok 
felhasználhatják a meglévő térképeket, 
illetve terveket ezen irányelv 
alkalmazásában. A térképek, illetve tervek 
átvizsgálása és aktualizálása nem marad 
el.

Indokolás

A tagállamoknak, amelyek már végeztek munkát ezen a területen, biztosítani kell a lehetőséget 
ezen munkák felhasználására. 

Módosítás: 30
9. cikk (4) bekezdés

4. Az egyik tagállamban megtett 
árvízkockázat-kezelési intézkedések nem 
növelhetik az árvízkockázatot a 
szomszédos országokban.

4. Az egyik tagállamban megtett 
árvízkockázat-kezelési intézkedések, vagy 
más célú tevékenységek nem növelhetik az 
árvízkockázatot a felső vagy alsó szakasz 
mentén fekvő egyetlen országban sem.

Indokolás

A bekezdésben nem elegendő csak a szomszédos országokat megemlíteni, a felső és az alsó 
szakasz mentén fellépő minden hatást figyelembe kell venni. 

Módosítás: 31
12. cikk, (2 a) bekezdés (új)

2 a. A tagállamok biztosítják, hogy 
összehangolják ezen irányelv 
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követelményeit a vízgyűjtő kerület 
egészére vonatkozóan. Nemzetközi 
vízgyűjtő kerületek esetében az érintett 
tagállamok együtt biztosítják ezt a 
koordinációt, és erre a célra 
felhasználhatják a nemzetközi 
egyezményekből származó meglevő 
szervezeteket.

Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a vízügyi keretirányelv 3. cikkének (4) bekezdéséhez.

Módosítás: 32
12. cikk (3) bekezdés

3. A Közösség területén túlnyúló olyan 
nemzetközi vízgyűjtő kerület esetében, 
ahol nem készült bármely érintett harmadik 
országot magában foglaló, egyetlen 
egységes nemzetközi árvízkockázat-
kezelési terv, a tagállamok olyan 
árvízkockázat-kezelési terveket készítenek, 
amelyek a nemzetközi vízgyűjtő 
kerületnek legalább az érintett tagállamok 
területére jutó részeit lefedik.

3. A Közösség területén túlnyúló olyan 
nemzetközi vízgyűjtő kerület esetében, 
ahol nem készült bármely érintett harmadik 
országot magában foglaló, egyetlen 
egységes nemzetközi árvízkockázat-
kezelési terv,  az érintett tagállam, vagy 
tagállamok a megfelelő koordináció 
kialakítására törekszenek az érintett nem 
tagállamokkal azzal a céllal, hogy ezen 
irányelv célkitűzéseit a vízgyűjtő kerület 
egészén elérjék. 

Indokolás

A szöveg hozzáigazítása a vízügyi keretirányelv 3. cikkének (5) bekezdéséhez.

Módosítás: 33
12. cikk, (3 a) bekezdés (új)

3 a. Tekintettel olyan esetleges 
problémákra, amelyek hatással vannak 
egy tagállamban az árvízkockázat-
kezelésre, és amelyeket nem lehet a 
tagállamok szintjén megoldani, a 
2000/60/EK irányelv 12. cikkét kell 
figyelembe venni.
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Indokolás

Hozzáigazítás a vízügyi keretirányelvhez.

Módosítás: 34
14. cikk (1) bekezdés

1. A tagállamok az előzetes árvízkockázati 
értékelést, az árvízkockázati térképeket és 
az árvízkockázat-kezelési terveket 
elérhetővé teszik a nyilvánosság számára.

1. A tagállamok a környezeti 
információknak a nyilvánosság számára 
való elérhetőségéről szóló 2003/4/EK 
irányelvvel összhangban az előzetes
árvízkockázati értékelést, az árvízkockázati 
térképeket és az árvízkockázat-kezelési 
terveket elérhetővé teszik a nyilvánosság 
számára.

Módosítás: 35
18. cikk

A Bizottság legkésőbb 2018. december 22-
ig és azt követően hatévenként jelentést 
nyújt be ezen irányelv alkalmazásáról az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság legkésőbb 2018. december 22-
ig és azt követően hatévenként jelentést 
nyújt be ezen irányelv alkalmazásáról az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A 
jelentés készítése során figyelembe veszik 
az éghajlatváltozás hatásait. 
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INDOKOLÁS

A leggyakoribb természeti csapások Európában az árvizek. 2002 és 2005 között az árvizeknek 
Európában a legtöbb érintett térségben megsemmisítő hatása volt: Az árvizek halálos 
áldozatokat követeltek, embereket kellett evakuálni, súlyosan sérültek a lakóházak és az 
infrastruktúra. Részben hosszú távú környezetszennyezések és beláthatatlan gazdasági károk 
keletkeztek. Egyedül a 2005. augusztusi esőzések több mint 70 emberéletet követeltek. 

Tudományos szempontból bizonyított, hogy az erős esőzések gyakoriságát és intenzitását több 
olyan tényező is fokozza, amelyek összefüggésben állnak az emberi tevékenységgel:

² az intenzív urbanizáció, mindenekelőtt a kockázatos térségekben (a városi területek és 
utcák fejlődése, a vízfolyások megváltoztatása, a hullámterek meggondolatlan beépítése);

² az erdőirtás, különös tekintettel az engedélyezett tarvágásokra a völgyekben, üdülők, ipari 
parkok és kereskedelmi központok építése céljából a hegyi folyók korábban erdő borította 
partjain;

² az intenzív mezőgazdaság, amelyet a felső talajrétegek vízzáróvá tétele, az árterek és 
hullámterek csökkenése, a legelők beépítése, illetve a tavaszi kultúrák fejlesztése miatt 
szoktak kritizálni;

² a talajerózió.

Az Európai Bizottság a 2002. évi árvíz után egy EU Árvízvédelmi Cselekvési Programot 
terjesztett elő, amelynek keretében, többek között, a kutatást és tájékoztatást kellene javítani. 
Ezt követte a Bizottságnak az árvízkockázatok kezelésről szóló közleménye (COM(2004) 
472), amelyben egy elemzést tettek közzé, és amely összehangolt cselekvésre tett javaslatot. 
Az intézkedések egyik alkotóeleme ezen irányelvjavaslat, amelynek lényegében az a célja, 
hogy csökkentse és leküzdje az emberi egészségre, a környezetre, az infrastruktúrára és a 
gazdaságra nézve az árvizektől függően fellépő kockázatokat.

Az előadó üdvözli a Bizottság kezdeményezését. Az árvizektől függő károk növekvő 
kockázatának tükrében az előadó alapvető fontosságúnak tartja egy általános európai 
szabályozás megalkotását. Az előadó arra is felhívja a figyelmet, hogy tekintettel a tényre, 
amely szerint az európai folyók vízgyűjtő területének többsége két vagy több tagállam között 
oszlik meg (lásd az ábrát a következő oldalon), nem elegendő az árvízkockázatok kezelésének 
tisztán nemzeti megközelítése.

Ezt az általános európai szabályzást az előadó véleménye szerint a szubszidiaritás elvének 
szigorú betartásával kellene megalkotni; számos fontos döntést, mint például a védelmi 
szintre és az óvintézkedések megválasztására vonatkozó döntést a tagállamoknak kellene 
meghozniuk.
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A kötelezettségek ezen irányelvvel összefüggésben a következő lépésekre korlátozódnak: 
előzetes árvízkockázati értékelés, az árvízkockázati térképek, illetve az árvízkockázat-kezelési 
tervek elkészítése. A valószínűség előzetes értékelése (4. cikk) garantálja, hogy kizárják azokat a 
térségeket, ahol nem áll fenn árvízkockázat, és így meg lehet takarítani például a térképkészítés 
költségeit.

Az irányelv átültetésének a lehető legkisebb adminisztratív és műszaki ráfordítást kellene 
okoznia a tagállamok részére. Az egyik legfontosabb tényező a megszerzett jogok 
fenntartásának biztosítása, azaz a tagállamok számára lehetséges, hogy visszanyúljanak az 
árvízvédelem terén már elvégzett munkára. Biztosítani kellene továbbá, hogy az irányelvet 
messzemenően hozzáigazítsák a vízügyi keretirányelvhez (2000/60/EK), hiszen a két irányelv 
célkitűzései kiegészítik egymást.

Az előadó javasolja, hogy a megszerzett jogok fenntartásának elvét külön említsék a 
törvényszövegben. Az előadó is amellett száll síkra, hogy az előzetes értékelést néhány 
kulcsfontosságú elemre kellene korlátozni, ebben a szakaszban még nem szükséges, hogy az 
árvízkockázat tudományos igényű értékeléséről legyen szó. Az értékelés során elegendő az 
elmúlt 30 év árvízeseményeit figyelembe venni.

Az előadó a Bizottságnak közvetítő szerepet szán a tagállamok között előforduló konfliktusok 
esetén – ahogy ez a vízügyi keretirányelv esetében is történt. A további módosítások célja a 
tagállamoknak nagyobb rugalmasság biztosítása, vagy a nyelvi értelmezés.
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