
PR\645923DA.doc PE 382.534v01-00

DA DA

EUROPA-PARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

FORELØBIG
2006/0005(COD)

9.1.2007

***II
UDKAST TIL INDSTILLING VED 
ANDENBEHANDLING
om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser
(12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Richard Seeber



PE 382.534v01-00 2/19 PR\645923DA.doc

DA

PR_COD_2am

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 Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser
(12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets fælles holdning (12131/6/06 – C6-0020/2006),

– der henviser til sin holdning ved førstebehandling1 til Kommissionens forslag til 
Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0015)2,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 62,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed (A6-0000/2007),

1. godkender den fælles holdning som ændret;

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

Rådets fælles holdning Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2

(2) Oversvømmelser er et naturfænomen, 
som ikke kan forhindres. Nogle 
menneskelige aktiviteter og 
klimaændringer medvirker imidlertid til at 
øge risikoen for oversvømmelser og til at 
forværre deres skadevirkninger.

(2) Oversvømmelser er et naturfænomen, 
som ikke kan forhindres. Nogle 
menneskelige aktiviteter (såsom det 
stigende antal bebyggelser og økonomiske 
aktiver på flodsletterne, erosion og 
begrænsning af den naturlige afvanding 
på grund af skovhugst og landbrug i 
vandopløbslande) og klimaændringer 
medvirker imidlertid til at øge risikoen for 
oversvømmelser og til at forværre deres 
skadevirkninger.

  
1 Vedtagne tekster af 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Den let modificerede ændring fra førstebehandlingen genindsættes af hensyn til en nøjere 
præcisering (tidligere betragtning 2).

(Resten af begrundelsen vedrører ikke den danske tekst).

Ændringsforslag 2
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 
vandområdedistrikt 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 
et af det pågældende direktivs væsentligste 
målsætninger, og det tager heller ikke den 
fremtidige risiko for oversvømmelser 
forårsaget af klimaændringer i betragtning.

(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 
vandområdedistrikt 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 
et af det pågældende direktivs væsentligste 
målsætninger. Risikoen for 
oversvømmelser, der vil blive hyppigere i 
fremtiden som følge af klimaændringerne, 
tages heller ikke i betragtning.

Begrundelse

Denne genindsættelse af den sprogligt let modificerede ændring fra førstebehandlingen 
(tidligere betragtning 9) skal tydeliggøre, at beredskabet til imødegåelse af faren for 
oversvømmelse skal styrkes for at forebygge den større risiko som følge af klimaændringerne. 
Klimaændringerne skal dog ikke analyseres indgående i forbindelse med hver enkelt 
risikostyringsforanstaltning, da dette ville indebære et meget stort og for en stor del 
uberettiget arbejde og ville forsinke udarbejdelsen af planer på de områder, hvor der ikke 
foreligger nogen brugbare oplysninger.

Ændringsforslag 3
Betragtning 9

(9) Oversvømmelser af forskellig art opstår 
overalt i Fællesskabet, f.eks. floder, der går 
over deres bredder, styrtfloder, 
oversvømmelser i byer og oversvømmelser 
fra havet i kystområder. De skader, som 
oversvømmelserne forårsager i 
Fællesskabets forskellige lande og 

(9) Oversvømmelser af forskellig art opstår 
overalt i Fællesskabet, f.eks. floder, der går 
over deres bredder, styrtfloder, 
oversvømmelser i byer, i kloaksystemer og 
oversvømmelser fra havet i kystområder. 
De skader, som oversvømmelserne 
forårsager i Fællesskabets forskellige lande 
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regioner, kan også variere. Derfor bør 
målsætningerne for styring af risikoen for 
oversvømmelser fastlægges af 
medlemsstaterne selv og baseres på de 
lokale og regionale forhold.

og regioner, kan også variere. Derfor bør 
målsætningerne for styring af risikoen for 
oversvømmelser fastlægges af 
medlemsstaterne selv og baseres på de 
lokale og regionale forhold.

Begrundelse

Hermed genindsættes ændringen fra førstebehandlingen (tidligere betragtning 15). 
Oversvømmelser i kloaksystemer bør også omfattes af dette direktiv.

Jf. undtagelsesbestemmelsen i ændringsforslag 18.

Ændringsforslag 4
Betragtning 10

(10) Oversvømmelsesrisikoen i visse 
områder af Fællesskabet kan anses for 
ringe, f.eks. i tyndtbefolkede eller 
ubefolkede områder eller i områder med 
begrænsede økonomiske aktiver eller 
økologiske værdier. I hvert enkelt 
vandområdedistrikt eller forvaltningsenhed 
bør der foretages en vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen og behovet for 
yderligere foranstaltninger.

(10) Oversvømmelsesrisikoen i visse 
områder af Fællesskabet kan anses for 
ringe, f.eks. i tyndtbefolkede eller 
ubefolkede områder eller i områder med 
begrænsede økonomiske aktiver eller 
økologiske værdier. I hvert enkelt 
vandområdedistrikt eller forvaltningsenhed 
bør der foretages en vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen og behovet for 
yderligere foranstaltninger - eksempelvis 
evalueringer af mulighederne for 
forebyggelse af oversvømmelser.

Begrundelse

Hermed genindsættes teksten fra førstebehandlingen (tidligere betragtning 16, i ændret form).

Ændringsforslag 5
Betragtning 11

(11) For at kunne tilvejebringe et effektivt 
informationsværktøj og et solidt grundlag 
for prioritering og yderligere tekniske, 
finansielle og politiske afgørelser om 
styring af risikoen for oversvømmelser må 
der udarbejdes kort over faren for 
oversvømmelser og kort over risikoen for 
oversvømmelser, som viser de potentielle 
negative følger, der er forbundet med 

(11) For at kunne tilvejebringe et effektivt 
informationsværktøj og et solidt grundlag 
for prioritering og yderligere tekniske, 
finansielle og politiske afgørelser om 
styring af risikoen for oversvømmelser må 
der udarbejdes kort over faren for 
oversvømmelser og kort over risikoen for 
oversvømmelser, som viser de potentielle 
negative følger, der er forbundet med 
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forskellige oversvømmelsesscenarier. forskellige oversvømmelsesscenarier -
herunder risiko for miljøforurening som 
følge af oversvømmelser.

Begrundelse

Ændringen fra førstebehandlingen genindsættes ordret (tidligere betragtning 17). Formået er 
at skabe større klarhed.

Da kort over oversvømmelsesrisikoen skal vise de potentielle skadevirkninger i forbindelse 
med oversvømmelser, jf. artikel 6, stk. 6, bør de risici, der kan opstå ved miljøforureninger 
som følge af en oversvømmelse, af hensyn til kohærensen nævnes i betragtningerne. 

Ændringsforslag 6
Betragtning 13

(13) Risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser bør fokusere på 
forebyggelse, sikring og beredskab. 
Elementerne i risikostyringsplanerne for 
oversvømmelser bør revideres med jævne 
mellemrum og, hvis det er nødvendigt, 
ajourføres under hensyntagen til 
klimaændringernes sandsynlige 
indvirkning på forekomsten af 
oversvømmelser.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 7
Betragtning 16 a (ny)

(16a) Medlemsstaterne bør basere deres 
vurderinger, kort og planer på de bedste 
tilgængelige data, metoder og teknologier, 
der findes inden for styring af risikoen for 
oversvømmelser.

Begrundelse

Genindsættelse og indholdsmæssig præcisering/kombinering af to ændringer fra 
førstebehandlingen (tidligere betragtning 22 og 24) vedrørende anvendelse af nye metoder og 
teknologier for at beskytte borgerne.
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Ændringsforslag 8
Betragtning 18 a (ny)

(18a) Kommissionen bør navnlig 
bemyndiges til at vedtage tekniske 
formater for behandling af data, herunder 
statistiske og kartografiske data, og 
formater for overførsel heraf til 
Kommissionen samt til at tilpasse bilaget 
til den videnskabelige og tekniske 
udvikling. Da disse foranstaltninger er af 
generel karakter og ændrer ikke-
væsentlige dele af denne forordning og 
supplerer forordningen ved tilføjelse af 
nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal de 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol, jf. artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF.

Begrundelse

Disse ændringer fører til de nødvendige tilpasninger til den nye komitologiprocedure.

Ændringsforslag 9
Artikel 2, nr. 1

1) "Oversvømmelse": en midlertidig 
vanddækning af arealer, der normalt ikke 
er dækket af vand. Dette omfatter 
oversvømmelser hidrørende fra vandløb, 
bjergstrømme, efemerale vandløb i 
Middelhavsområdet samt oversvømmelser 
fra havet i kystområder og kan udelukke
oversvømmelser fra spildevandssystemer.

1) "Oversvømmelse": en midlertidig 
vanddækning af arealer, der normalt ikke 
er dækket af vand. Dette omfatter 
oversvømmelser hidrørende fra vandløb, 
bjergstrømme, efemerale vandløb i 
Middelhavsområdet samt oversvømmelser 
fra havet i kystområder og oversvømmelser 
fra kloaksystemer.

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med ændringsforslag 3 bør begrebet kloaksystem også 
anvendes her (jf. også den planlagte lempelse i ændringsforslag 18).

Ved førstebehandlingen anvendtes en bredere definition af oversvømmelse uden en eksplicit 
undtagelse for oversvømmelser fra spildevandssystemer (tidligere artikel 2, stk. 1). Derfor bør 
man også ved andenbehandlingen genindsætte det bredere begreb.



PE 382.534v01-00 10/19 PR\645923DA.doc

DA

Ændringsforslag 10
Artikel 4, stk. 2, indledning 1

2. En foreløbig vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen foretages for at 
fremskaffe en vurdering af potentielle risici 
med udgangspunkt i foreliggende eller let 
tilgængelige oplysninger såsom 
arkivfortegnelser. Vurderingen skal mindst 
omfatte følgende:

2. En foreløbig vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen foretages for at 
fremskaffe en vurdering af potentielle risici 
med udgangspunkt i foreliggende eller let 
tilgængelige oplysninger såsom 
arkivfortegnelser og undersøgelser af 
udviklinger på lang sigt, navnlig med 
hensyn til klimaændringer. Vurderingen 
skal mindst omfatte følgende:

Begrundelse

Genindsættelse og indholdsmæssig præcisering/kombinering af ændringer fra 
førstebehandlingen (tidligere artikel 4, stk. 2, litra c), e) og f)).

Ved den foreløbige vurdering bør der udtrykkeligt kun tages hensyn til allerede eksisterende 
undersøgelser af udviklinger på lang sigt - navnlig med hensyn til klimaændringer.

Ændringsforslag 11
Artikel 4, stk. 2, indledning 2

og, når det er relevant, også: udgår

Begrundelse

Der forsøges tilvejebragt et kompromis mellem Parlamentets holdning fra førstebehandlingen 
(ordlyd uden nogen form for indskrænkning) og Rådets fælles holdning. Denne ændring skal 
kun ses i sammenhæng med ændringsforslag 12.

Ændringsforslag 12
Artikel 4, stk. 2, litra d

d) en vurdering af, hvilke skader fremtidige 
oversvømmelser vil kunne forårsage på 
menneskers sundhed, miljø, kulturarv og 
økonomiske aktiviteter, idet forhold såsom 
topografi, vandløbenes beliggenhed og 
deres generelle hydrologiske og 
geomorfologiske kendetegn, 
befolkningsområders beliggenhed, områder 
med økonomisk aktivitet og udviklinger på 
lang sigt, herunder klimaændringers 

d) en vurdering af, hvilke skader fremtidige 
oversvømmelser vil kunne forårsage på 
menneskers sundhed, miljø, kulturarv og 
økonomiske aktiviteter, idet forhold såsom 
topografi, vandløbenes beliggenhed og 
deres generelle hydrologiske og 
geomorfologiske kendetegn, den rolle, som 
flodsletter spiller som naturligt overløb for 
oversvømmelser, befolkningsområders 
beliggenhed, områder med økonomisk 
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indvirkning på forekomsten af 
oversvømmelser så vidt muligt tages i 
betragtning.

aktivitet og udviklinger på lang sigt, 
herunder klimaændringers indvirkning på 
forekomsten af oversvømmelser så vidt 
muligt tages i betragtning. Ovennævnte 
vurderinger kan udelades, hvis lokale 
forhold tillader dette.

Begrundelse

Genindsættelse af ændringen fra førstebehandlingen (tidligere artikel 4, stk. 2, litra c)), da 
overløbsarealer som bekendt er af stor betydning for beskyttelsen mod oversvømmelser.

Der forsøges desuden tilvejebragt et kompromis mellem Parlamentets holdning fra 
førstebehandlingen og Rådets fælles holdning. Denne ændring skal kun ses i sammenhæng 
med ændringsforslag 11.

Ændringsforslag 13
Artikel 4, stk. 2, litra d a (nyt)

da) eventuelt en vurdering af 
effektiviteten af de eksisterende 
menneskeskabte infrastrukturer til 
oversvømmelsessikring under 
hensyntagen til deres reelle kapacitet til at 
forebygge skader og deres økonomiske og 
miljømæssige effektivitet.

Begrundelse

Ordret genindsættelse af ændringen fra førstebehandlingen (tidligere artikel 4, stk. 2, 
litra h)). 

Ændringsforslag 14
Artikel 4, stk. 4

4. Medlemsstaterne afslutter de foreløbige 
vurderinger af oversvømmelsesrisikoen 
senest den 22. december 2012.

4. Medlemsstaterne afslutter de foreløbige 
vurderinger af oversvømmelsesrisikoen 
senest den 22. december 2010.

Begrundelse

Genindsættelse af de frister, som Parlamentet oprindeligt fastsatte, med henblik på at 
stramme proceduren (tidligere artikel 6, stk. 1, i ændret form).
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Ændringsforslag 15
Artikel 5, stk. 1

1. På grundlag af en foreløbig vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen, som omhandlet i. 
artikel 4, udpeger medlemsstaterne for 
hvert vandområdedistrikt eller hver 
forvaltningsenhed, jf. artikel 3, stk. 2, 
litra b), eller for den del af et internationalt 
vandområdedistrikt, der ligger på deres 
område, de områder, med hensyn til hvilke 
de fastslår, at der er en potentiel væsentlig 
risiko for oversvømmelse, eller at en sådan 
med rimelighed må anses for sandsynlig.

1. På grundlag af en foreløbig vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen, som omhandlet i. 
artikel 4, udpeger medlemsstaterne for 
hvert vandområdedistrikt eller hver 
forvaltningsenhed, jf. artikel 3, stk. 2, 
litra b), eller for den del af et internationalt 
vandområdedistrikt, der ligger på deres 
område, de områder, med hensyn til hvilke 
de fastslår, at der er en væsentlig risiko for 
oversvømmelse, eller at en sådan må anses 
for sandsynlig.

Begrundelse

Sproglig forenkling for at gøre teksten mere forståelig og skabe retlig klarhed.

Ændringsforslag 16
Artikel 6, stk. 3, litra c

c) stor sandsynlighed for oversvømmelse, 
hvor det er relevant.

c) stor sandsynlighed for oversvømmelse, 
hvor det er muligt.

Begrundelse

Kompromis mellem Parlamentets holdning (ordlyd uden undtagelsesmuligheder, tidligere 
artikel 7, stk. 2) og Rådets nuværende holdning. Et scenario med stor sandsynlighed for 
oversvømmelse bør omfattes i så vid udstrækning som muligt af hensyn til borgernes 
beskyttelse. De kompetente myndigheder bør kun have mulighed for at fravige denne regel, 
hvis det er umuligt at følge reglen, og/eller myndigheden på en plausibel måde kan begrunde, 
at der gøres en undtagelse.

Ændringsforslag 17
Artikel 6, stk. 5, litra d

d) andre oplysninger, som medlemsstaterne 
finder nyttige, såsom angivelse af områder, 
hvor der kan forekomme oversvømmelser 
med et stort indhold af sediment og debris.

d) andre oplysninger, som medlemsstaterne 
finder nyttige, såsom angivelse af områder, 
hvor der kan forekomme oversvømmelser 
med et stort indhold af sediment og debris, 
samt af flodsletter og andre 
naturområder, der kan fungere som 
overløbsområder nu eller fremover.



PR\645923DA.doc 13/19 PE 382.534v01-00

DA

Begrundelse

Genindsættelse af Parlamentets holdning fra førstebehandlingen (jf. første del af 
begrundelsen til ændringsforslag 12).

Ændringsforslag 18
Artikel 6, stk. 7 a (nyt)

7a. Når det gælder områder, hvor 
oversvømmelser stammer fra 
kloaksystemer, kan medlemsstaterne 
beslutte, at udarbejdelsen af kort over 
faren for oversvømmelse begrænses til det 
scenario, der er nævnt i stk. 3, litra a).

Begrundelse

Med hensyn til de genindsatte ændringsforslag 3 og 9 indrømmes medlemsstaterne her en 
lempelse, når det gælder oversvømmelser fra kloaksystemer, idet kortene kun skal omfatte 
ekstreme hændelser.

Ændringsforslag 19
Artikel 7, stk. 3, afsnit 2

Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal tage relevante aspekter i betragtning, 
såsom: omkostninger og fordele, 
oversvømmelsesomfang, afløbsveje og 
arealer, der kan virke som overløb ved 
oversvømmelser, miljømålene i artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EF, jordbunds- og 
vandforvaltning, fysisk planlægning, 
arealanvendelse, naturbevaring, sejlads og 
havneinfrastruktur.

Risikostyringsplaner for oversvømmelser 
skal tage relevante aspekter i betragtning, 
såsom: omkostninger og fordele, 
oversvømmelsesomfang, afløbsveje og
mulighederne for vedligeholdelse og/eller 
genskabelse af arealer, der kan virke som 
overløb ved oversvømmelser, miljømålene 
i artikel 4 i direktiv 2000/60/EF, 
jordbunds- og vandforvaltning, fysisk 
planlægning, arealanvendelse, 
naturbevaring, sejlads og 
havneinfrastruktur.

Begrundelse

Genindsættelse af ændring fra førstebehandlingen (tidligere artikel 9, stk. 5, litra a)). Der er 
behov for arealer, der kan virke som overløb ved oversvømmelser, med henblik på at mindske 
risikoen for oversvømmelser, og der skal tages hensyn hertil ved udarbejdelsen af 
risikostyringsplaner for oversvømmelser.
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Ændringsforslag 20
Artikel 9, nr. 1

1) De første kort over faren for 
oversvømmelse og kort over risikoen for 
oversvømmelse og de efterfølgende 
revisioner heraf, jf. nærværende direktivs 
artikel 6 og 14, udarbejdes således, at 
oplysningerne heri er i overensstemmelse 
med de relevante oplysninger, der anføres i 
henhold til direktiv 2000/60/EF. Kortene 
kan, hvis det anses for hensigtsmæssigt,
samordnes yderligere med og integreres i 
den revision, der er omhandlet i artikel 5, 
stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

1) De første kort over faren for 
oversvømmelse og kort over risikoen for 
oversvømmelse og de efterfølgende 
revisioner heraf, jf. nærværende direktivs 
artikel 6 og 14, udarbejdes således, at 
oplysningerne heri er i overensstemmelse 
med de relevante oplysninger, der anføres i 
henhold til direktiv 2000/60/EF. Kortene 
samordnes med og kan integreres i den 
revision, der er omhandlet i artikel 5, 
stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

Begrundelse

Kompromis mellem Rådets og Europa-Parlamentets holdning (tidligere artikel 13, stk. 1). 
Der bør tilstræbes en koordinering med vandrammedirektivet. En integrering heri bør dog 
fortsat være fakultativ.

Ændringsforslag 21
Artikel 11

1. Kommissionen kan efter 
fremgangsmåden i artikel 12, stk. 2, 
vedtage tekniske formater for behandling 
og indgivelse af data, herunder statistiske 
og kartografiske data, til Kommissionen. 
De tekniske formater skal vedtages senest 
to år før datoerne i artikel 4, stk. 4, 
artikel 6, stk. 8, og artikel 7, stk. 5, under 
hensyn til eksisterende standarder samt de 
formater, der er udarbejdet i henhold til de 
relevante EF-retsakter.

1. Kommissionen kan efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 12, stk. 2, vedtage tekniske formater 
for behandling af data, herunder statistiske 
og kartografiske data, og formater for 
indgivelse heraf til Kommissionen. Dette 
indebærer en ændring af ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv i form af 
tilføjelser. De tekniske formater skal 
vedtages senest to år før datoerne i 
artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 8, og 
artikel 7, stk. 5, under hensyn til 
eksisterende standarder samt de formater, 
der er udarbejdet i henhold til de relevante 
EF-retsakter.

2. Kommissionen kan under hensyntagen 
til fristerne for revision og ajourføring og 
efter proceduren i artikel 12, stk. 2, 
tilpasse bilaget til den videnskabelige og 
tekniske udvikling.

2. Kommissionen kan under hensyntagen 
til fristerne for revision og ajourføring og 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 12, stk. 2, tilpasse bilaget til den 
videnskabelige og tekniske udvikling.



PR\645923DA.doc 15/19 PE 382.534v01-00

DA

Begrundelse

Disse ændringer fører til de nødvendige tilpasninger til den nye komitologiprocedure.

Ændringsforslag 22
Artikel 12, stk. 2

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 a, stk. 1-4, og artikel 7 i 
afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

Begrundelse

Disse ændringer fører til de nødvendige tilpasninger til den nye komitologiprocedure.

Ændringsforslag 23
Artikel 13

1. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
foretage en foreløbig vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen, jf. artikel 4, for 
de vandløbsoplande, deloplande og 
kystområder, hvor de enten

1. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at 
foretage en foreløbig vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen, jf. artikel 4, for 
de vandløbsoplande, deloplande og 
kystområder, hvor de enten

a) allerede har foretaget en risikovurdering, 
hvori de inden den 22. december 2010 har 
fastslået, at der er en potentiel væsentlig 
risiko for oversvømmelse, eller at en sådan 
med rimelighed må anses for sandsynlig, 
hvorfor området er blevet identificeret som 
værende blandt de områder, der er nævnt i 
artikel 5, stk. 1, eller

a) allerede har foretaget en risikovurdering, 
hvori de på tidspunktet for dette direktivs 
ikrafttræden har fastslået, at der er en
væsentlig risiko for oversvømmelse, eller 
at en sådan må anses for sandsynlig, 
hvorfor området er blevet identificeret som 
værende blandt de områder, der er nævnt i 
artikel 5, stk. 1, eller

b) inden den 22. december 2010 har 
besluttet at udarbejde kort over faren for 
oversvømmelse og kort over risikoen for 
oversvømmelse og at udarbejde 
risikostyringsplaner for oversvømmelser i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser i dette direktiv.

b) indtil tidspunktet for dette direktivs 
ikrafttræden har besluttet at udarbejde kort 
over faren for oversvømmelse og kort over 
risikoen for oversvømmelse og at 
udarbejde risikostyringsplaner for 
oversvømmelser i overensstemmelse med 
de relevante bestemmelser i dette direktiv.

2. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende 2. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende 
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kort over faren for oversvømmelse og kort 
over risikoen for oversvømmelse, der er 
udarbejdet inden den 22. december 2010, 
hvis disse giver samme informationsniveau 
som kravene i artikel 6.

kort over faren for oversvømmelse og kort 
over risikoen for oversvømmelse, der er 
udarbejdet indtil tidspunktet for dette 
direktivs ikrafttræden, hvis disse korts
informationsniveau opfylder kravene i 
dette direktiv.

3. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, 
der er udarbejdet inden den 22. 
december 2010, hvis indholdet af disse 
planer svarer til kravene i artikel 7.

3. Medlemsstaterne kan beslutte at anvende 
risikostyringsplaner for oversvømmelser, 
der er udarbejdet indtil tidspunktet for 
dette direktivs ikrafttræden, hvis indholdet 
af disse planer svarer til kravene i dette 
direktiv.

4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse med 
forbehold af artikel 14.

4. Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse med 
forbehold af artikel 14.

Begrundelse
Indsættelse af Europa-Parlamentets holdning fra førstebehandlingen (tidligere artikel 17). 
Forarbejder, der er gjort i medlemsstaterne, anerkendes, hvis disse er afsluttet inden 
tidspunktet for direktivets ikrafttræden. Det er ikke hensigtsmæssigt at forlænge 
overgangsperioden indtil 2010, da dette ikke er i overensstemmelse med princippet om 
beskyttelse af eksisterende oplysninger, og da der ville være en risiko for, at direktivets 
målsætning ville blive omgået.
Tekstens ændrede struktur kræver, at der også tages hensyn til de mål i dette direktiv, der 
kunne virkeliggøres ved en ændring af bilaget ("dette direktiv").
Desuden indsættes ordlyden fra førstebehandlingen ("opfylder", tidligere artikel 17, stk. 2). 
Der er også foretaget en sproglig forenkling (jf. ændringsforslag 15).

Ændringsforslag 24
Artikel 16

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

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

Begrundelse

Parlamentets holdning fra førstebehandlingen (tidligere artikel 19). Klimaændringernes 
negative virkninger må navnlig i dette direktiv ikke lades ude af betragtning og bør nævnes 
udtrykkeligt på dette sted.
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BEGRUNDELSE

1. Indledning

Kommissionen vedtog den 18. januar 2006 sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser.

Europa-Parlamentet afgav sin udtalelse ved førstebehandlingen den 13. juni 2006.

Regionsudvalget har vedtaget ikke at afgive udtalelse.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav sin udtalelse den 17. maj 2006.

Rådet fastlagde sin fælles holdning den 23. november 2006.

2. Generelt

Formålet med dette direktiv er at fastlægge en lovgivningsmæssig ramme for vurdering og 
styring af oversvømmelsesrisici med henblik på at kunne sikre beskyttelsen af menneskers 
sundhed, miljøet, kulturarven og økonomiske aktiviteter. 

For at nå disse mål har man valgt en strategi i tre etaper: Først foretages en foreløbig 
vurdering af oversvømmelsesrisikoen for at fastslå, hvilke områder der er truet, dernæst 
udarbejdes kort over risikoen for oversvømmelse, og til sidst udarbejdes der 
risikostyringsplaner for oversvømmelser i vandløbsoplandene. 

Som følge af de forskellige geografiske og hydrologiske forhold og de uensartede 
bebyggelsesstrukturer i medlemsstaterne giver direktivet medlemsstaterne en betydelig grad 
af fleksibilitet, når de skal fastlægge det nødvendige beskyttelsesniveau og de 
gennemførelsesforanstaltninger, der skal træffes i dette øjemed.

3. Ændringer af den fælles holdning

Den fælles holdning indeholder en række ændringer fra Europa-Parlamentets 
førstebehandling. Parlamentets holdning overtoges helt eller delvis. Den fælles holdning har 
således ændret direktivets struktur i væsentlig grad. Selv om det i Rådets udgave delvis er 
lykkedes at skabe en klarere struktur, overtog Rådet derimod ikke visse vigtige ændringer, 
som Parlamentet havde foreslået, eller de overtoges kun i afsvækket form.

Efter ordførerens opfattelse må Rådets fælles holdning absolut ændres på en sådan måde, at 
visse sproglige uklarheder og juridisk upræcise formuleringer fjernes, samtidig med at en 
række ændringer fra Parlamentets førstebehandling genindsættes.

For at kunne acceptere den fælles holdning mener ordføreren derfor, at der kræves mere 
omfattende forbedringer, som fremgår af følgende ændringsforslag:

1) Klimaændringer:

På baggrund af klimaændringerne og den offentlige debat, som disse giver anledning til, kan 
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ordføreren ikke forstå, at man ikke allerede i den foreløbige vurdering af 
oversvømmelsesrisikoen på passende måde vurderer og tager hensyn til klimaændringers 
indvirkning på oversvømmelsesrisikoen. Ordføreren er naturligvis klar over, at der ikke kan 
indsamles omfattende nye data med henblik på en foreløbig risikovurdering, men at der skal 
anvendes eksisterende data. Det er vanskeligt at forklare den europæiske borger, hvorfor 
klimaændringer skal lades ude af betragtning i forbindelse med denne grundlæggende 
vurdering.

2) Frister:

For at sikre en hurtig procedure genindføres de oprindelige frister for forarbejdernes 
afslutning. 

Ordføreren er i modsætning til Rådet af den overbevisning, at der er behov for ændringer i 
beskyttelsen af eksisterende oplysninger, når det gælder forarbejder, der er gjort i 
medlemsstaterne. Derfor genindsættes ændringer fra førstebehandlingen. Efter ordførerens 
opfattelse er det ikke hensigtsmæssigt at forlænge perioden for beskyttelse af eksisterende 
oplysninger til 2010, altså ud over tidspunktet for dette direktivs ikrafttræden, da dette ikke er 
i overensstemmelse med princippet om beskyttelse af eksisterende oplysninger og ville 
indebære en fare for, at direktivets målsætning omgås.

3) Komitologi: 

De ændringer, der ved Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006 er foretaget i
fastsættelsen af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen (komitologi), kræver tilpasninger, som ordføreren følgelig har foretaget.

4) Koordinering med vandrammedirektivet:

Med hensyn til samordningen og integreringen mellem det foreslåede direktiv og direktiv 
2000/60/EF begrænses bestemmelserne i Rådets fælles holdning, idet forpligtelsen til en 
snæver samordning bortfalder, og ordningen gøres frivillig. Efter ordførerens opfattelse bør 
man tilstræbe en samordning med vandrammedirektivet ved udarbejdelsen af kort over faren 
for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse. Det bør dog fortsat være 
frivilligt at integrere kortene i dette direktiv.

5) Kloaksystemer: 

I den fælles holdning er der indføjet en fortegnelse over de former for oversvømmelser, der er 
omfattet af direktivet, men der er også skabt mulighed for at udelukke oversvømmelser fra 
spildevandssystemer. Under Parlamentets førstebehandling anvendtes en bredere definition af 
oversvømmelse - uden en eksplicit undtagelse for oversvømmelser fra spildevandssystemer. 
Efter ordførerens opfattelse bør den bredere definition, der nu også omfatter oversvømmelser 
fra spildevands- eller kloaksystemer, genindsættes ved andenbehandlingen.

6) Overløbsarealer og muligheden for forebyggelse af oversvømmelser: 

Ordføreren er desuden af den opfattelse, at det muligvis ikke i tilstrækkelig grad kan bidrage 
til mindskelse af risikoen for oversvømmelse, hvis man ved den foreløbige vurdering, 
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udarbejdelsen af kortene over risikoen for oversvømmelse og i styringsplanerne negligerer 
områder, der kan opfylde en vigtig funktion som overløbsarealer. Derfor genindsættes 
ændringer om overløbsarealer og mulighederne for forebyggelse af oversvømmelser fra 
førstebehandlingen.


