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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bedömning och hantering 
av översvämningar
(KOM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0015)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0020/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och utskottet för 
regional utveckling (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Rubrik

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om bedömning och hantering av 
översvämningar

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om bedömning och hantering av 
översvämningsrisker
(Denna ändring berör hela 
lagstiftningstexten. Om ändringen antas 
skall hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Lagstiftningstexten handlar huvudsakligen om risker, inte om konkreta översvämningar.

Ändringsförslag 2
Skäl 1

(1) Översvämningar kan orsaka dödsfall, 
tvinga människor att flytta, allvarligt 
äventyra ekonomisk utveckling och 
undergräva gemenskapens ekonomiska 
verksamhet.

(1) Översvämningar kan orsaka dödsfall, 
tvinga människor att flytta, orsaka skador 
på miljön, allvarligt äventyra ekonomisk 
utveckling och undergräva gemenskapens 
ekonomiska verksamhet.

Motivering

Miljön bör också nämnas här i överensstämmelse med artikel 1 (syfte) i kommissionens 
förslag. 

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 
översvämningsriskerna med hänsyn till
människors hälsa, miljön och 
infrastrukturer, men för att åtgärderna för 
att minska översvämningsriskerna skall 
vara effektiva måste de samordnas i hela 
avrinningsområdet.

Ändringsförslag 4
Skäl 3a (nytt)

(3a) Forskarna är eniga om att extrema 
nederbördsmängder har förekommit allt 
oftare under de senaste åren.

Ändringsförslag 5
Skäl 3b (nytt)

(3b) Rådet (miljö) erkände i sina 
slutsatser av den 14 oktober 2004 ”att 
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mänsklig verksamhet bidrar till att 
sannolikheten för och de negativa 
effekterna av (extrema) översvämningar 
ökar och att även klimatförändringen 
kommer att orsaka en ökning av 
översvämningarna”. Eftersom unionens 
politik skall kännetecknas av en hög 
miljöskyddsnivå i enlighet med principen 
om en hållbar utveckling i artikel 37 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, bör 
kommissionen och medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att förbättra insatserna mot 
översvämningar, skyddet mot 
översvämningsrisker och 
begränsningarna av skador.

Motivering

Såsom rådet fastställde i sina slutsatser av den 14 oktober 2004 finns det ett samband mellan 
klimatförändringarna och de allt oftare förekommande översvämningarna. Eftersom dessa 
fakta inte bestrids bör åtgärder vidtas för att begränsa konsekvenserna av översvämningar.

Ändringsförslag 6
Skäl 4

(4) Enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på
vattenpolitikens område skall det tas fram 
integrerade förvaltningsplaner för varje 
avrinningsområde för att uppnå god 
ekologisk och kemisk status och det 
kommer att bidra till att mildra effekterna 
av översvämningar. Huvudsyftet med det 
direktivet är emellertid inte att minska 
översvämningsrisken, och det tar inte 
heller hänsyn till framtida risker orsakade 
av klimatförändringen.

(4) Hittills finns det inget rättsligt 
instrument på EU-nivå som skyddar mot 
översvämningsriskerna. Enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område skall det tas fram 
integrerade förvaltningsplaner för varje 
avrinningsområde för att uppnå god 
ekologisk och kemisk status och det 
kommer att bidra till att mildra effekterna 
av översvämningar. Huvudsyftet med det 
direktivet är emellertid inte att minska 
översvämningsrisken, och det tar inte 
heller hänsyn till framtida risker orsakade 
av klimatförändringen.

Ändringsförslag 7
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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. Det bör därför 
göras en preliminärbedömning för 
avrinningsdistriktet eller de områden inom 
varje medlemsstats territorium som är 
delar av ett internationellt 
avrinningsdistrikt 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.

(Ändringen i det tyska originalet av 
”vorausschauend” till ”vorläufig” berör 
inte den svenska versionen.)

Motivering

Ändringen av ”vorausschauend” till ”vorläufig” gäller endast den tyska versionen.

Ändringsförslag 8
Skäl 10a (nytt)

(10a) Beträffande medlemsstaternas 
befintliga möjligheter bör det i enlighet 
med subsidiaritetsprincipen garanteras 
stor flexibilitet på lokal och regional nivå, 
särskilt när det gäller myndigheternas 
organisation och ansvar, planerna för 
hantering av översvämningar, 
kartläggningen av översvämningsrisker, 
nivån på skyddet samt åtgärderna och 
tidsplanerna för att uppnå de mål som 
fastställts. 

Motivering

Se rådets slutsatser (miljö) av den 14 oktober 2004.
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Ändringsförslag 9
Skäl 11

(11) I syfte att undvika och minska de 
negativa effekterna av översvämningar på 
det berörda området bör det upprättas 
riskhanteringsplaner för översvämningar. 
Orsakerna till och effekterna av 
översvämningar varierar i gemenskapens 
olika länder och regioner. 
Riskhanteringsplanerna för 
översvämningar bör därför ta hänsyn till 
särskilda geografiska, hydrologiska och 
andra relevanta omständigheter i 
avrinningsområdet, delavrinningsområdet 
eller kustområdet och ge skräddarsydda 
lösningar efter behoven och 
prioriteringarna i avrinningsområdet, 
delavrinningsområdet eller kustområdet 
och samtidigt säkerställa samordningen 
med avrinningsdistriktet.

(11) I syfte att undvika och minska de 
negativa effekterna av översvämningar på 
det berörda området bör det upprättas 
riskhanteringsplaner för översvämningar. 
Orsakerna till och effekterna av 
översvämningar varierar i gemenskapens 
olika länder och regioner. 
Riskhanteringsplanerna för 
översvämningar bör därför ta hänsyn till 
särskilda geografiska, geologiska,
hydrologiska, topografiska och andra 
relevanta omständigheter i 
avrinningsområdet, delavrinningsområdet 
eller kustområdet och ge skräddarsydda 
lösningar efter behoven och 
prioriteringarna i avrinningsområdet, 
delavrinningsområdet eller kustområdet 
och samtidigt säkerställa samordningen 
med avrinningsdistriktet.

Ändringsförslag 10
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.

utgår

Motivering

Den princip som här nämns kan inte tillämpas vid hantering av översvämningar, och 
hänvisningen är därför inte ändamålsenlig.
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Ändringsförslag 11
Skäl 17

(17) Detta direktiv står i 
överensstämmelse med de grundläggande 
rättigheter och principer som erkänns 
särskilt i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. Syftet är 
framför allt att främja att en hög 
miljöskyddsnivå integreras i unionens 
politik och tryggas i enlighet med 
principen om hållbar utveckling i 
artikel 37 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna.

utgår

Motivering

Se skäl 3b (nytt).

Ändringsförslag 12
Skäl 18

(18) Eftersom målen för den föreslagna 
åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna och de därför, 
på grund av åtgärdens omfattning och 
effekter, bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(18) Eftersom målen för den föreslagna 
åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan 
uppnås av medlemsstaterna och de därför, 
på grund av åtgärdens omfattning och 
effekter, bättre kan uppnås på 
gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå dessa mål. 
Medlemsstaterna kan alltså i det första 
ledet använda sig av sina befintliga planer 
fram till det datum som anges i artikel 6.2, 
om de minimikriterier som nämns i 
artikel 4 är uppfyllda.

Motivering

I enlighet med subsidiaritetsprincipen anses medlemsstaternas befintliga arbete vara förenligt 
med detta direktiv fram till den första kontrollen genom preliminärbedömningen av 
översvämningsrisken, om minimikriterierna uppfylls.
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Ändringsförslag 13
Skäl 18a (nytt)

(18a) Bestämmelserna om tillämpning av 
subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna i protokoll 
nr 30 till fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen beaktades i hög 
grad vid utarbetandet av detta direktiv.

Ändringsförslag 14
Artikel 1

I det här direktivet fastställs
rambestämmelser avsedda att minska
riskerna för människors hälsa, miljön och 
den ekonomiska aktiviteten i samband med 
översvämningar i gemenskapen.

Syftet med detta direktiv är att fastställa 
rambestämmelser för bedömning och 
hantering av riskerna för människors 
hälsa, miljön och den ekonomiska 
aktiviteten i samband med översvämningar 
i gemenskapen.

Ändringsförslag 15
Artikel 2, punkt 2

2. översvämningsrisk: sannolikheten för 
allvarligare översvämning sammantaget 
med de uppskattade skadorna på 
människors hälsa, miljön och den 
ekonomiska aktiviteten till följd av en 
sådan översvämning.

2. översvämningsrisk: sannolikheten för 
översvämning sammantaget med de 
uppskattade skadorna på människors hälsa, 
miljön och den ekonomiska aktiviteten till 
följd av en översvämning.

Motivering

Orden ”allvarligare” och ”sådan” medför språkliga oklarheter.

Ändringsförslag 16
Artkel 3, stycke 1a (nytt)

Om medlemsstaterna utser en annan 
behörig myndighet för genomförandet av 
detta direktiv skall bestämmelserna i 
artikel 3.6 och artikel 3.8–9 i 
direktiv 2000/60/EG tillämpas.
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Motivering

Medlemsstaterna bör garanteras en viss flexibilitet.

Ändringsförslag 17
Artikel 4, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall, för varje 
avrinningsdistrikt eller del av 
internationellt avrinningsdistrikt på sitt 
territorium, göra en preliminärbedömning 
av översvämningsrisken i enlighet med 
punkt 2.

1. Medlemsstaterna skall, för varje 
avrinningsdistrikt eller del av 
internationellt avrinningsdistrikt på sitt 
territorium, göra en preliminärbedömning 
av översvämningsrisken i enlighet med 
punkt 2. Bedömningen skall göras utifrån 
befintliga kunskaper och hänvisa till 
undersökningar som redan har 
genomförts.

Motivering

Medlemsstater som redan har utfört arbete på detta område måste få möjlighet att använda 
sig av detta.

Ändringsförslag 18
Artikel 4, punkt 2, led b)

b) En redogörelse för tidigare inträffade
översvämningar.

b) En redogörelse för översvämningar som 
inträffat under de senaste 30 åren.

Motivering

Forskarna är eniga om att översvämningarna i framtiden kommer att vara mer omfattande 
och inträffa allt oftare. Beskrivningar om översvämningar som inträffat för mer än 30 år 
sedan har därför inget mervärde.

Ändringsförslag 19
Artikel 4, punkt 2, led c)

c) En redogörelse för 
översvämningsprocesser och hur de 
påverkas av förändringar, inbegripet 
översvämningsplaner som naturliga 
buffertzoner och existerande och 
kommande omdirigeringar av 
översvämningsvatten.

utgår
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Motivering

Detta kriterium är alltför vetenskapligt för en preliminärbedömning och bör nämnas först då 
planer för hantering av översvämningsrisker utarbetas.

Ändringsförslag 20
Artikel 4, punkt 2, led d)

d) En redogörelse för eventuella 
utvecklingsplaner som innebär förändrad 
markanvändning eller annan 
befolkningsfördelning och annan 
distribution av den ekonomiska aktiviteten 
som leder till ökad översvämningsrisk i 
själva området eller i regionerna 
uppströms eller nedströms.

utgår

Motivering

Detta kriterium är alltför vetenskapligt för en preliminärbedömning och bör nämnas först då 
planer för hantering av översvämningsrisker utarbetas.

Ändringsförslag 21
Artikel 4, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna får besluta att avstå 
från den preliminärbedömning av 
översvämningsrisker som anges i punkt 1 
för avrinningsområden, 
delavrinningsområden och kuststräckor 
för vilka man redan kan utgå från en 
tillräcklig potentiell risk under 
förutsättning att 
a) kartor över översvämningsrisker eller 
planer för hantering av 
översvämningsrisker redan finns vid den 
tidpunkt som anges i artikel 6.1,
b) medlemsstaterna meddelar
kommissionen senast vid den tidpunkt 
som anges i artikel 6.1 att de avser 
tillämpa denna undantagsbestämmelse, 
c) kontrollen av preliminärbedömningen 
av översvämningsriskerna och planerna 
för hantering av översvämningar enligt 
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kapitlen II, III och IV genomförs senast 
vid den tidpunkt som anges i artikel 6.2, 
artikel 8.2 och artikel 10.2.

Motivering
Se motiveringen till ändringsförslag 15.

Ändringsförslag 22
Artikel 5

1. Alla avrinningsområden, 
delavrinningsområden eller kuststräckor 
som täcks av avrinningsområden skall 
delas in i följande kategorier, på grundval 
av preliminärbedömningen:

1. Alla avrinningsområden, 
delavrinningsområden, kuststräckor eller 
delar av dem som täcks av 
avrinningsområden skall delas in i följande 
kategorier, på grundval av 
preliminärbedömningen enligt artikel 4:

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, kuststräcka eller del 
av sådan där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker inte existerar eller där 
de potentiella konsekvenserna för miljön 
eller den ekonomiska aktiviteten anses vara 
acceptabla.

b) Avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka där 
potentiella allvarligare 
översvämningsrisker existerar eller troligen 
kommer att uppstå.

b) Avrinningsområde, 
delavrinningsområde, kuststräcka eller del 
av sådan där potentiella allvarligare 
översvämningsrisker existerar eller troligen 
kommer att uppstå.

2. Kategoriseringen enligt punkt 1 av ett 
internationellt avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller en kuststräcka 
inom ett internationellt avrinningsdistrikt 
skall samordnas mellan de berörda 
medlemsstaterna.

2. Kategoriseringen enligt punkt 1 av ett 
internationellt avrinningsområde, 
delavrinningsområde, en kuststräcka eller 
del av sådan inom ett internationellt 
avrinningsdistrikt skall samordnas mellan 
de berörda medlemsstaterna.

Motivering

Konsekvenser för människors hälsa kan aldrig accepteras.

Ändringsförslag 23
Artikel 5, punkt 1, led b)

b) Avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka där 

b) Avrinningsområde, 
delavrinningsområde eller kuststräcka där 
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potentiella allvarligare 
översvämningsrisker existerar eller 
troligen kommer att uppstå.

potentiella allvarligare 
översvämningsrisker existerar.

Ändringsförslag 24
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 eller 
delarna av ett internationellt 
avrinningsdistrikt på dess territorium 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.

Ändringsförslag 25
Artikel 7, punkt 2, led a)

a) Tioårsflod (översvämningar som 
återkommer ca en gång vart tionde år).

a) Tioårsflod (översvämningar som 
återkommer ca en gång vart tionde år).

Motivering

Ändringsförslaget berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag 26
Artikel 7, punkt 2, led b)

b) Hundraårsflod (översvämningar som 
återkommer ca en gång vart hundrade år).

b) Hundraårsflod (översvämningar som 
återkommer ca en gång vart hundrade år).

Motivering

Ändringsförslaget berör inte den svenska versionen.

Ändringsförslag 27
Artikel 7, punkt 2, stycke 2, led c)
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c) Områden som skulle kunna drabbas av 
flodbankserosion och 
slamströmsavlagringar.

c) Områden som skulle kunna drabbas av 
flodbankserosion och 
slamströmsavlagringar.

Motivering

Ändringsförslaget berör endast den tyska versionen.

Ändringsförslag 28
Artikel 9, punkt 1a (ny)

1a. Vid utarbetandet av dessa planer skall 
medlemsstaterna redogöra för 
översvämningsprocesser och hur de 
påverkas av förändringar, inbegripet 
översvämningsplaner som naturliga 
buffertzoner och existerande och 
kommande omdirigeringar av 
översvämningsvatten. De skall också 
redogöra för eventuella utvecklingsplaner 
som innebär förändrad markanvändning, 
befolkningsfördelning eller ekonomisk 
verksamhet och som leder till ökad 
översvämningsrisk i själva området eller i 
regionerna uppströms eller nedströms.

Ändringsförslag 29
Artikel 9, punkt 1b (ny)

1b. Om det redan finns kartor eller planer 
för avrinningsdistrikten eller delar av 
dem, vilka uppfyller kraven i detta 
direktiv, kan medlemsstaterna använda de 
befintliga kartorna och planerna för detta 
ändamål. En kontroll och uppgradering 
måste dock genomföras.

Motivering

Medlemsstater som redan har utfört arbete på detta område måste få möjlighet att använda 
sig av detta.

Ändringsförslag 30
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Artikel 9, punkt 4

4. Riskhanteringsåtgärder som vidtas i en 
medlemsstat får inte innebära ökade 
översvämningsrisker i grannländerna.

4. Riskhanteringsåtgärder som vidtas i en 
medlemsstat eller åtgärder med andra 
syften får inte innebära ökade 
översvämningsrisker i länder som är 
belägna uppströms eller nedströms.

Motivering

Det är inte tillräckligt att här endast nämna grannländerna, utan alla konsekvenser, både 
uppströms och nedströms, måste beaktas.

Ändringsförslag 31
Artikel 12, punkt 2a (ny)

2a. Medlemsstaterna skall se till att 
kraven i detta direktiv samordnas för hela 
avrinningsdistriktet. De berörda 
medlemsstaterna skall ta ett gemensamt 
ansvar för samordningen av
internationella avrinningsdistrikt, och i 
detta sammanhang kan de befintliga 
strukturerna grundade på internationella 
avtal användas.

Motivering

Anpassning till artikel 3.4 i ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag 32
Artikel 12, punkt 3

3. För internationella avrinningsdistrikt 
som delvis ligger utanför gemenskapen och 
som inte omfattas av någon internationell 
riskhanteringsplan som inkluderar tredje 
land, skall medlemsstaterna utarbeta 
sådana planer som omfattar åtminstone 
de delar av det internationella 
avrinningsdistriktet som ligger på de 
berörda medlemsstaternas territorium.

3. För internationella avrinningsdistrikt 
som delvis ligger utanför gemenskapen och 
som inte omfattas av någon internationell 
riskhanteringsplan som inkluderar tredje 
land, skall den berörda medlemsstaten 
eller de berörda medlemsstaterna se till att 
lämplig samordning genomförs med de 
berörda tredjeländerna, så att målen i 
detta direktiv uppnås i hela 
avrinningsdistriktet.
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Motivering

Anpassning till artikel 3.5 i ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag 33
Artikel 12, punkt 3a (ny)

3a. Eventuella problem som får 
konsekvenser för hanteringen av 
översvämningsriskerna i en medlemsstat 
och som inte kan behandlas på nationell 
nivå hänvisas till artikel 12 i direktiv 
2000/60/EG.

Motivering

Anpassning till ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag 34
Artikel 14, punkt 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 
preliminärbedömningen av 
översvämningsriskerna, riskkartorna och 
riskhanteringsplanerna blir tillgängliga för 
allmänheten.

1. Medlemsstaterna skall i enlighet med 
direktiv 2003/4/EG om allmänhetens 
tillgång till miljöinformation se till att 
preliminärbedömningen av 
översvämningsriskerna, riskkartorna och 
riskhanteringsplanerna blir tillgängliga för 
allmänheten.

Ändringsförslag 35
Artikel 18

Kommissionen skall senast den 
22 december 2018 lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av det här direktivet; 
rapporter skall därefter lämnas vart sjätte 
år.

Kommissionen skall senast den 
22 december 2018 lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av det här direktivet; 
rapporter skall därefter lämnas vart sjätte 
år. Vid utarbetandet av rapporten skall 
konsekvenserna av klimatförändringarna 
beaktas.
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MOTIVERING

Översvämningar är de vanligaste naturkatastroferna i Europa. Översvämningarna i Europa 
under 2002 och 2005 fick förödande konsekvenser i de flesta av de drabbade områdena. 
Dödsfall inträffade, människor måste evakueras, bostäder och infrastruktur skadades 
allvarligt. Dessutom ledde de till en relativt långsiktig belastning på miljön och oöverskådliga 
ekonomiska skador. Bara regnen i augusti 2005 krävde drygt 70 människors liv.

Det är vetenskapligt fastställt att förekomsten och intensiteten av kraftiga regn ökar på grund 
av flera faktorer, vilka har samband med människors verksamhet:

² Den intensiva urbaniseringen, särskilt i riskområden (utveckling av tätortsområden 
och vägar, ändring av flodriktningen, ogenomtänkt bebyggelse i 
översvämningsområdena). 

² Avskogningen, särskilt godkänd skogsavverkning i dalar för att bygga fritidsbostäder, 
industriområden och köpcenter vid tidigare skogbevuxna stränder längs bergsfloder.

² Det intensiva jordbruket, som kritiseras på grund av att det försluter de övre jordskikten, 
att flodbankarna och översvämningsområdena minskar, att betesmark bebyggs och att 
vårodlingen utvecklas.

² Markerosionen.

Efter översvämningarna under 2002 lade Europeiska kommissionen fram ett åtgärdsprogram 
för EU mot översvämningar, som bl.a. skulle förbättra forskningen och informationen. 
Därefter lade kommissionens fram meddelandet om hantering av översvämningsrisker 
(KOM(2004)0472), i vilket en analys genomförs och samordnade åtgärder föreslås. En av 
dessa åtgärder är föreliggande förslag till direktiv, som huvudsakligen syftar till att minska 
och bemästra riskerna för människors hälsa, miljön, infrastrukturer och ekonomin i samband 
med översvämningar.

Föredraganden välkomnar kommissionens initiativ. På grund av de ökade riskerna för 
skador i samband med översvämningar anser föredraganden att en europeisk rättslig ram 
måste inrättas. Han hänvisar också till att ett rent nationellt system för hantering av 
översvämningar inte är tillräckligt, eftersom de flesta flodområden i Europa delas mellan två 
eller flera stater (se bilden på nästa sida).

Denna europeiska rättsliga ram bör enligt föredraganden inrättas med strikt hänsyn till 
subsidiaritetsprincipen. Många viktiga beslut, t.ex. rörande skyddsnivå och val av 
skyddsåtgärder, kan och bör medlemsstaterna fatta själva.
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Skyldigheterna enligt detta direktiv begränsas till följande åtgärder: preliminärbedömning av 
översvämningsriskerna, utarbetande av kartor över översvämningsrisker och utarbetande av 
planer för hantering av översvämningsrisker. Den fastställda preliminärbedömningen 
(artikel 4) garanterar att områden där det inte finns några översvämningsrisker utesluts, och 
därigenom kan t.ex. kostnaderna för kartläggning minskas.

Dessutom borde genomförandet av direktivet innebära en ytterst låg administrativ och teknisk 
kostnad för medlemsstaterna. En av de viktigaste aspekterna är att skyddet för befintliga 
uppgifter garanteras, dvs. att det blir möjligt för medlemsstaterna att använda sig av redan 
utfört arbete på området för översvämningsskydd. En långtgående överensstämmelse med 
ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) bör också garanteras, eftersom målsättningarna i 
direktiven är desamma.

Föredraganden föreslår att principen om skydd för befintliga uppgifter uttryckligen nämns i 
texten. Han förordar att preliminärbedömningen skall begränsas till de viktigaste delarna. På 
detta stadium bör det ännu inte handla om någon vetenskaplig bedömning av 
översvämningsriskerna. Det bör därför också vara tillräckligt att ta upp översvämningar som 
ägt rum under de senaste 30 åren.

Föredraganden vill också – vilket också skett med ramdirektivet om vatten – att 
kommissionen skall ha en medlarroll i konflikter mellan medlemsstaterna. De återstående 
ändringsförslagen syftar till att ge medlemsstaterna mer flexibilitet och uppnå större språklig 
klarhet.
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