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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

*** Hozzájárulás
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 a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

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

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel
jelölik.  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

a Tanács közös álláspontjáról az árvízi kockázatok felméréséről és kezeléséről szóló 
európai parlamenti és tanácsi  irányelv elfogadása tekintetében
(12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Együttdöntési eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Tanács közös álláspontjára (12131/6/06 – C6-0020/2006),

– tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2006)0015)1 vonatkozó első olvasatbeli álláspontjára2,

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére,

– tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
második olvasatra adott ajánlására (A6–0000/2007),

1. jóváhagyja a közös álláspontot, annak módosított formájában;

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

A Tanács közös álláspontja A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(2) preambulumbekezdés

(2) Az árvíz elkerülhetetlen természeti 
jelenség. Ugyanakkor egyes emberi 
tevékenységek és az éghajlatváltozás 
hozzájárulnak az árvizek valószínűségének 
növekedéséhez és káros hatásainak 
súlyosbodásához.

(2) Az árvíz elkerülhetetlen természeti 
jelenség. Ugyanakkor egyes emberi 
tevékenységek (mint az emberi települések 
és gazdasági egységek létesítése az 
árterületeken, az erózió, a föld természetes 
vízmegtartó képességének csökkenése az 
erdők kivágása és a vízgyűjtő területeken 
folyó mezőgazdasági tevékenységek miatt) 
és az éghajlatváltozás hozzájárulnak az 
árvizek valószínűségének növekedéséhez 
és káros hatásainak súlyosbodásához.

Indokolás
Az első olvasatbeli módosítás (a korábbi (2) preambulumbekezdés) újbóli előterjesztése 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
2 Elfogadott szövegek, 2006. június 13., P6_TA(2006)0253.
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kisebb módosításokkal pontosítás céljából.

Módosítás: 2
(4) preambulumbekezdés

(4) A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv előírja, hogy 
a jó ökológiai és kémiai állapot elérése 
érdekében valamennyi vízgyűjtő kerületre 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kell 
kidolgozni, ami hozzájárul majd az árvizek 
hatásainak enyhítéséhez. Az árvízi 
kockázat csökkentése ugyanakkor nem 
tartozik az említett irányelv fő célkitűzései 
közé, és nem veszi figyelembe az 
éghajlatváltozás által okozott jövőbeli
árvízi kockázatokat sem.

(4) A vízpolitika terén a közösségi fellépés 
kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. 
október 23-i 2000/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv előírja, hogy 
a jó ökológiai és kémiai állapot elérése 
érdekében valamennyi vízgyűjtő kerületre 
vízgyűjtő-gazdálkodási tervet kell 
kidolgozni, ami hozzájárul majd az árvizek 
hatásainak enyhítéséhez. Az árvízi 
kockázat csökkentése ugyanakkor nem 
tartozik az említett irányelv fő célkitűzései 
közé. Továbbá nem veszi figyelembe az 
árvízi kockázatokat sem, amelyek az 
éghajlatváltozás eredményeképpen egyre 
gyakoribbá fognak válni a jövőben.

Indokolás

Az első olvasatbeli módosítás (a korábbi (9) preambulumbekezdés) újbóli előterjesztése 
kisebb nyelvi módosításokkal; e módosítás arra törekszik, hogy egyértelművé tegye, hogy az 
éghajlatváltozásból származó nagyobb kockázati szint megakadályozása érdekében fokozni 
kell az árvízkockázati óvintézkedéseket; nincs szükség azonban arra, hogy minden egyes 
óvintézkedés esetében részletes éghajlat-változási előrejelzés készüljön, mivel ez jelentős és 
nagyrészt indokolatlan költségekkel járna, és késleltetné a tervek kidolgozását, amennyiben 
nem állnak rendelkezésre megbízható adatok.

Módosítás: 3
(9) preambulumbekezdés

(9) A Közösség területén különböző típusú 
árvizek fordulnak elő, pl. folyami árvizek, 
heves árhullámok, városi árvizek és 
tengerparti áradások. Az árvizek okozta 
károk is változóak lehetnek a Közösség 
különböző országaiban és régióiban.
Ennélfogva az árvízi kockázat kezelésére 
vonatkozó célkitűzéseket a tagállamoknak 
maguknak kell meghatározniuk, s azoknak 
helyi és regionális körülményeken kell 

(9) A Közösség területén különböző típusú 
árvizek fordulnak elő, pl. folyami árvizek, 
heves árhullámok, városi árvizek, 
csatornarendszerekből származó árvizek 
és tengerparti áradások. Az árvizek okozta 
károk is változóak lehetnek a Közösség 
különböző országaiban és régióiban.
Ennélfogva az árvízi kockázat kezelésére 
vonatkozó célkitűzéseket a tagállamoknak 
maguknak kell meghatározniuk, s azoknak 
helyi és regionális körülményeken kell 
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alapulniuk. alapulniuk.

Indokolás
Ez a módosítás az első olvasatbeli szöveg (korábbi (15) preambulumbekezdés) újbóli 
előterjesztése. Az irányelvnek ki kell terjednie a csatornarendszerekből származó árvizekre is.

Vö. a 18. sz. módosítással az abban foglalt kivételre való tekintettel.

Módosítás: 4
(10) preambulumbekezdés

(10) Az árvízi kockázat a Közösség 
bizonyos területein jelentéktelennek 
tekinthető, például a gyéren lakott vagy 
lakatlan területeken, illetve a korlátozott 
gazdasági eszközökkel vagy ökológiai 
értékekkel rendelkező területeken. Minden 
vízgyűjtő kerületben vagy igazgatási 
egységnél meg kell állapítani az árvízi 
kockázatokat és a további intézkedések 
szükségességét.

(10) Az árvízi kockázat a Közösség 
bizonyos területein jelentéktelennek 
tekinthető, például a gyéren lakott vagy 
lakatlan területeken, illetve a korlátozott 
gazdasági eszközökkel vagy ökológiai 
értékekkel rendelkező területeken. Minden 
vízgyűjtő kerületben vagy igazgatási 
egységnél meg kell állapítani az árvízi 
kockázatokat és a további intézkedések, 
mint például a lehetséges árvízvédelmi 
potenciál megbecslésének szükségességét.

Indokolás

Az első olvasatbeli szöveg újbóli előterjesztése (a korábbi (16) preambulumbekezdés, 
módosításokkal).

Módosítás: 5
(11) preambulumbekezdés

(11) Egy eredményes információs eszköz, 
valamint a prioritások meghatározásához 
és a további technikai, pénzügyi és 
politikai döntésekhez szükséges értékelhető 
alap rendelkezésre állása érdekében 
gondoskodni kell az árvízi veszélytérképek 
és árvízi kockázati térképek 
kidolgozásáról, amelyek bemutatják a 
különböző árvízhelyzetekhez kapcsolódó 
lehetséges negatív következményeket.

(11) Egy eredményes információs eszköz, 
valamint a prioritások meghatározásához 
és a további technikai, pénzügyi és 
politikai döntésekhez szükséges értékelhető 
alap rendelkezésre állása érdekében 
gondoskodni kell az árvízi veszélytérképek 
és árvízi kockázati térképek 
kidolgozásáról, amelyek bemutatják a 
különböző árvízhelyzetekhez kapcsolódó 
lehetséges negatív következményeket, 
beleértve az árvizek miatt bekövetkező 
környezetszennyezés kockázatát.



PE 382.534v01-00 8/19 PR\645923HU.doc

HU

Indokolás

Az első olvasatbeli módosítás (a korábbi (17) preambulumbekezdés) szó szerinti újbóli 
előterjesztése pontosítás céljából.

Mivel a 6. cikk (6) bekezdése (árvízi veszélytérképek) előírja az árvizek lehetséges negatív 
következményeinek összegyűjtését, a preambulumbekezdésnek a következetesség céljából 
tartalmaznia kell mindenekelőtt azokat a kockázatokat, amelyek az árvíz következtében 
bekövetkező környezetszennyezésből eredhetnek.

Módosítás: 6
(13) preambulumbekezdés

(13) Az árvízi kockázatkezelési terveknek 
megkülönböztetett figyelmet kell 
fordítaniuk a megelőzésre, védelemre és 
felkészültségre. Az árvízi kockázatkezelési 
tervek elemeit rendszeresen felül kell 
vizsgálni, és szükség esetén naprakésszé 
kell tenni az éghajlatváltozásnak az árvizek 
előfordulására gyakorolt valószínű 
hatásaira is figyelemmel.

(A magyar változatot nem érinti.)

Indokolás

A magyar változatot nem érinti.

Módosítás: 7
(16a) preambulumbekezdés (új)

(16a) A tagállamoknak az árvízkockázat-
kezelés területén rendelkezésre álló 
legjobb adatok, a bevált gyakorlat és a 
korszerű technológiák alapján kell 
elkészíteniük értékeléseiket, térképeiket és 
terveiket.

Indokolás

Két első olvasatbeli módosítás (a korábbi (22) és (24) preambulumbekezdés) újbóli 
előterjesztése és tartalmi pontosítása/egyesítése az új eljárásoknak és technológiáknak a 
polgárok védelme érdekében történő felhasználása tekintetében.

Módosítás: 8
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(18a) preambulumbekezdés (új)

(18a) A Bizottságot különösen arra kell 
felhatalmazni, hogy az az adatok —
többek között a statisztikai és kartográfiai 
adatok — feldolgozásának technikai 
formátumait és a Bizottsághoz való 
továbbítás formátumát meghatározza, 
valamint a mellékletet a tudományos és 
technikai fejlődéshez igazítsa. Mivel ezek 
az intézkedések általános horderejűek és 
nem módosítják e rendelet lényegi részeit, 
illetve e rendeletet nem lényegi részekkel 
egészítik ki, az 1999/468/EK határozat 5a. 
cikke szerinti ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás szerint kell 
meghozni őket.

Indokolás

Ezek a módosítások az új komitológiai eljárásnak megfelelő kiigazítások.

Módosítás: 9
2. cikk (1) bekezdés

(1) „árvíz”: a rendes körülmények között 
vízzel nem borított földterület ideiglenes 
víz alá kerülése. Ez magában foglalja a 
folyókból, hegyi patakokból, a földközi-
tengeri időszakos vízfolyásokból származó 
árvizet és a tengerparti területeken a 
tengerből származó árvizet, a 
szennyvízrendszerekből származó árvizet 
azonban kizárhatja.

(1) „árvíz”: a rendes körülmények között 
vízzel nem borított földterület ideiglenes 
víz alá kerülése. Ez magában foglalja a 
folyókból, hegyi patakokból, a földközi-
tengeri időszakos vízfolyásokból származó 
árvizet és a tengerparti területeken a 
tengerből származó árvizet és a 
csatornarendszerekből származó árvizet.

Indokolás

A 3. sz. módosítással való összhang érdekében itt is használni kell a csatornarendszer 
fogalmát (lásd a 18. sz. módosításban előirányzott könnyítést is).

Az első olvasatban az árvíz meghatározása szélesebb körű volt, a szennyvízrendszerekből 
származó árvíz kifejezett kizárása nélkül (a korábbi 2. cikk (1) bekezdése). Ezért a második 
olvasatban is újra az átfogóbb fogalmat kell használni.

Módosítás: 10
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4. cikk (2) bekezdés

(2) Az előzetes árvízi kockázatbecslés célja 
a lehetséges kockázatok megbecslése a 
rendelkezésre álló vagy könnyen 
levezethető információk –– mint például a 
nyilvántartások — alapján. A becslés 
legalább az alábbiakat tartalmazza:

(2) Az előzetes árvízi kockázatbecslés célja 
a lehetséges kockázatok megbecslése a 
rendelkezésre álló vagy könnyen 
levezethető információk –– mint például a 
nyilvántartások és a hosszú távú 
fejlődésről, különösen az 
éghajlatváltozásról szóló tanulmányok —
alapján. A becslés legalább az alábbiakat 
tartalmazza:

Indokolás

Első olvasatbeli módosítások (a korábbi 4. cikk (2) bekezdésének c), e) és f) pontja) újbóli 
előterjesztése és tartalmi pontosítása/egyesítése. 

Kifejezetten csak a hosszú távú fejlődésről, különösen az éghajlatváltozásról szóló már 
meglévő tanulmányokat kell figyelembe venni az előzetes becsléseknél.

Módosítás: 11
4. cikk (2) bekezdés második albekezdés

és adott esetben a becslés tartalmazza a 
következőket:

törölve

Indokolás

Kompromisszum keresése a Parlament első olvasatbeli véleménye (ott nem szerepelt 
semmilyen korlátozás) és a Tanács közös álláspontja között. Ez a módosítás csak a 12. sz. 
módosítással együtt érvényes.

Módosítás: 12
4. cikk (2) bekezdés d) pont

d) a jövőbeni árvizeknek az emberi 
egészségre, a környezetre, a kulturális 
örökségre és a gazdasági tevékenységre 
gyakorolt lehetséges káros hatásainak 
becslése, a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe véve olyan tényezőket, mint a 
domborzat, a vízfolyások elhelyezkedése, 
valamint azok általános hidrológiai és 
geomorfológiai tulajdonságai, a lakott 
területek elhelyezkedése, a gazdasági 

d) a jövőbeni árvizeknek az emberi 
egészségre, a környezetre, a kulturális 
örökségre és a gazdasági tevékenységre 
gyakorolt lehetséges káros hatásainak 
becslése, a lehető legnagyobb mértékben 
figyelembe véve olyan tényezőket, mint a 
domborzat, a vízfolyások elhelyezkedése, 
valamint azok általános hidrológiai és 
geomorfológiai tulajdonságai, az 
árterületek természetes árvízvisszatartó 
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tevékenységre szolgáló területek és a 
hosszú távú fejlemények, beleértve az 
éghajlatváltozásnak az árvizek 
előfordulására gyakorolt hatását is.

szerepe, a lakott területek elhelyezkedése, a 
gazdasági tevékenységre szolgáló területek 
és a hosszú távú fejlemények, beleértve az 
éghajlatváltozásnak az árvizek 
előfordulására gyakorolt hatását is. Az 
említett becslések elmaradhatnak, 
amennyiben a helyi adottságok ezt 
lehetővé teszik.

Indokolás

Az első olvasatbeli módosítás újbóli előterjesztése (a korábbi 4. cikk (2) bekezdésének c) 
pontja), mivel a visszatartó területek közismerten nagy jelentőséggel bírnak az árvízvédelem 
szempontjából.

A további cél kompromisszum keresése a Parlament első olvasatbeli álláspontja és a Tanács 
közös álláspontja között. Ez a módosítás csak a 11. sz. módosítással együtt érvényes.

Módosítás: 13
4. cikk (2) bekezdés da) pont (új)

da) adott esetben a már meglévő emberi 
építésű árvízvédelmi infrastruktúra 
hatékonyságának értékelése, figyelembe 
véve azok valós kármegelőzési 
kapacitását, valamint gazdasági és 
környezetvédelmi eredményességüket.

Indokolás

Az első olvasatbeli módosítás (a korábbi 4. cikk (2) bekezdésének h) pontja) szó szerinti újbóli 
előterjesztése.

Módosítás: 14
4. cikk (4) bekezdés

(4) A tagállamok az előzetes árvízi 
kockázatbecslést legkésőbb 2012.
december 22-ig befejezik.

(4) A tagállamok az előzetes árvízi 
kockázatbecslést legkésőbb 2010.
december 22-ig befejezik.

Indokolás

A Parlament által eredetileg előirányzott határidő újbóli előterjesztése az eljárás gyorsítása 
érdekében (a korábbi 6. cikk (1) bekezdése módosításokkal).
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Módosítás: 15
5. cikk (1) bekezdés

(1) A 4. cikkben említett előzetes árvízi 
kockázatbecslés alapján a tagállamok a 
területükön fekvő valamennyi vízgyűjtő 
kerület vagy a 3. cikk (2) bekezdésének b) 
pontjában említett igazgatási egység vagy 
egy nemzetközi vízgyűjtő kerületnek a 
területükön fekvő része tekintetében 
meghatározzák azokat a területeket, 
amelyekre vonatkozóan megítélésük 
szerint lehetséges jelentős árvízi kockázat 
áll fenn, illetve előfordulása okkal
valószínűsíthető.

(1) A 4. cikkben említett előzetes árvízi 
kockázatbecslés alapján a tagállamok a 
területükön fekvő valamennyi vízgyűjtő 
kerület vagy a 3. cikk (2) bekezdésének b) 
pontjában említett igazgatási egység vagy 
egy nemzetközi vízgyűjtő kerületnek a 
területükön fekvő része tekintetében 
meghatározzák azokat a területeket, 
amelyekre vonatkozóan megítélésük 
szerint jelentős árvízi kockázat áll fenn, 
illetve előfordulása valószínűsíthető.

Indokolás

Nyelvi egyszerűsítés a könnyebb érthetőség és jogi pontosság céljából.

Módosítás: 16
6. cikk (3) bekezdés c) pont

c) adott esetben nagy valószínűségű 
árvizek.

c) lehetőség szerint nagy valószínűségű 
árvizek.

Indokolás

A Parlament első olvasatbeli álláspontja (ott nem szerepel semmilyen kivétel; a korábbi 7. 
cikk (2) bekezdése) és a Tanács jelenlegi álláspontja közötti átmenet. A nagy valószínűségű 
árvizekkel a polgárok védelme érdekében a lehető legnagyobb mértékben foglalkozni kell. Az 
illetékes hatóságok számára csak abban az esetben szabad e rendelkezés alól kivételt 
biztosítani, ha ez lehetetlen és/vagy elfogadható indokokkal van alátámasztva.

Módosítás: 17
6. cikk (5) bekezdés d) pont

d) egyéb olyan információk, amelyeket a 
tagállam hasznosnak ítél, mint például 
azon területek feltüntetése, ahol magas 
hordaléktartalmú, illetve törmelék-
áradások fordulhatnak elő.

d) egyéb olyan információk, amelyeket a 
tagállam hasznosnak ítél, mint például 
azon területek feltüntetése, ahol magas 
hordaléktartalmú, illetve törmelék-
áradások fordulhatnak elő, valamint 
árterületek és más természetes területek, 
amelyek vízvisszatartó területként 
szolgálhatnak a jelenre vagy a jövőre 
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nézve.

Indokolás

A Parlament első olvasatbeli álláspontjának újbóli előterjesztése (vö. a 12. sz. módosítás 
indoklásának első részével).

Módosítás: 18
6. cikk (7a) bekezdés (új)

(7a) A tagállamok a 
csatornarendszerekből származó árvizek 
által sújtott területek esetében 
határozhatnak úgy, hogy az árvízi 
veszélytérképek készítését a (3) bekezdés 
a) pontjában leírt forgatókönyvre 
korlátozzák.

Indokolás

Az újból előterjesztett 3. és 9. sz. módosításokra való tekintettel a tagállamok ezzel könnyítést 
kapnak a csatornarendszerekből származó árvizek vonatkozásában, hiszen csak a szélsőséges 
eseményekre kell térképet készíteniük.

Módosítás: 19
7. cikk (3) bekezdés második albekezdés

Az árvízi kockázatkezelési terveknek 
figyelembe kell venniük az olyan lényeges 
szempontokat, mint a költségek és 
hasznok, az elöntés mértéke, az 
árvízterjedési útvonalak és az 
árvízvisszatartási képességgel rendelkező 
területek, a 2000/60/EK irányelv 4. 
cikkében foglalt környezetvédelmi 
célkitűzések, a talaj- és vízgazdálkodás, a 
területrendezés, a területhasználat, a 
természetvédelem, a hajózás és a kikötői 
infrastruktúra.

Az árvízi kockázatkezelési terveknek 
figyelembe kell venniük az olyan lényeges 
szempontokat, mint a költségek és 
hasznok, az elöntés mértéke, az 
árvízterjedési útvonalak és az 
árvízvisszatartási képességgel rendelkező 
területek fenntartásának és/vagy 
visszaállításának lehetősége, a 
2000/60/EK irányelv 4. cikkében foglalt 
környezetvédelmi célkitűzések, a talaj- és 
vízgazdálkodás, a területrendezés, a 
területhasználat, a természetvédelem, a 
hajózás és a kikötői infrastruktúra.

Indokolás

Az első olvasatbeli szövegrész (a korábbi 9. cikk (5) bekezdésének a) pontja) újbóli 
előterjesztése: Az árvízvisszatartás fontos az árvízveszély korlátozása szempontjából és 
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figyelembe kell venni az árvízkockázat-kezelési tervek készítése során.

Módosítás: 20
9. cikk (1) bekezdés

(1) Az ezen irányelv 6. és 14. cikkében 
említett első árvízi veszély- és árvízi 
kockázati térképek kidolgozását és későbbi 
felülvizsgálataikat úgy kell végrehajtani, 
hogy a bennük található információk 
összhangban legyenek a 2000/60/EK 
irányelv szerint benyújtott lényeges 
információkkal. Ezek, amennyiben 
indokoltnak ítélt, a 2000/60/EK irányelv 5. 
cikkének (2) bekezdésében előírt 
felülvizsgálatokkal szorosabban 
összehangolhatók és azokba beépíthetők.

(1) Az ezen irányelv 6. és 14. cikkében 
említett első árvízi veszély- és árvízi 
kockázati térképek kidolgozását és későbbi 
felülvizsgálataikat úgy kell végrehajtani, 
hogy a bennük található információk 
összhangban legyenek a 2000/60/EK 
irányelv szerint benyújtott lényeges 
információkkal. Ezeket a 2000/60/EK 
irányelv 5. cikkének (2) bekezdésében 
előírt felülvizsgálatokkal szorosabban 
össze kell hangolni és azokba beépíthetők.

Indokolás

A Tanács és a Parlament (a korábbi 13. cikk (1) bekezdése) álláspontja közötti átmenet: 
törekedni kell a vízügyi keretirányelvvel való összehangolásra. A beépítés azonban továbbra 
is fakultatív marad.

Módosítás: 21
11. cikk

(1) A Bizottság a 12. cikk (2) 
bekezdésében említett eljárással 
összhangban az adatok — többek között a 
statisztikai és kartográfiai adatok —
feldolgozása és a Bizottsághoz való 
továbbítása céljából technikai 
formátumokat fogad el. A technikai 
formátumokat legalább két évvel a 4. cikk 
(4) bekezdésében, a 6. cikk (8) 
bekezdésében és a 7. cikk (5) 
bekezdésében megjelölt időpontok előtt 
kell elfogadni, figyelembe véve a már 
létező előírásokat és a vonatkozó közösségi 
aktusok alapján kialakított formátumokat.

(1) A Bizottság a 12. cikk (2) 
bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban az adatok — többek között a 
statisztikai és kartográfiai adatok —
feldolgozása céljából technikai 
formátumokat fogad el és meghatározza a 
Bizottsághoz való továbbítás formátumát 
azokban az esetekben, ha e rendelet nem 
lényegi rendelkezéseinek kiegészítés révén 
történő módosításáról van szó. A technikai 
formátumokat legalább két évvel a 4. cikk 
(4) bekezdésében, a 6. cikk (8) 
bekezdésében és a 7. cikk (5) 
bekezdésében megjelölt időpontok előtt 
kell elfogadni, figyelembe véve a már 
létező előírásokat és a vonatkozó közösségi 
aktusok alapján kialakított formátumokat.
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(2) A Bizottság –– a felülvizsgálati és 
aktualizálási időszakok 
figyelembevételével, valamint a 12. cikk 
(2) bekezdésében említett eljárással 
összhangban –– a mellékletet a 
tudományos és technikai fejlődésnek 
megfelelően kiigazíthatja.

(2) A Bizottság –– a felülvizsgálati és 
aktualizálási időszakok 
figyelembevételével, valamint a 12. cikk 
(2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárással 
összhangban –– a mellékletet a 
tudományos és technikai fejlődésnek 
megfelelően kiigazíthatja.

Indokolás

Ezek a módosítások az új komitológiai eljárásnak megfelelő kiigazítások.

Módosítás: 22
12. cikk (2) bekezdés

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét 
kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke 
rendelkezéseire.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor 
az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének 
(1)-(4) bekezdését és 7. cikkét kell 
alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke 
rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) 
bekezdésében megállapított időszak három 
hónap.

Indokolás

Ezek a módosítások az új komitológiai eljárásnak megfelelő kiigazítások.

Módosítás: 23
13. cikk

(1) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem végeznek a 4. cikkben említett 
előzetes árvízi kockázatbecslést azon 
vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy tengerparti 
területek esetében, amelyeknél:

(1) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
nem végeznek a 4. cikkben említett 
előzetes árvízi kockázatbecslést azon 
vízgyűjtők, részvízgyűjtők vagy tengerparti 
területek esetében, amelyeknél:

a) 2010. december 22-ét megelőzően már 
végeztek árvízi kockázatbecslést annak 
megállapítására, hogy potenciálisan
jelentős árvízi kockázat áll fenn, vagy 
előfordulása okkal valószínűsíthető, és 
ezáltal a terület az 5. cikk (1) bekezdésében 
említettek közé sorolható, vagy

a) ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjáig már végeztek árvízi 
kockázatbecslést annak megállapítására, 
hogy jelentős árvízi kockázat áll fenn, vagy 
előfordulása valószínűsíthető, és ezáltal a 
terület az 5. cikk (1) bekezdésében 
említettek közé sorolható, vagy
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b) 2010. december 22-ét megelőzően az 
ezen irányelv vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelő árvízi veszélytérképek és árvízi 
kockázati térképek elkészítéséről, valamint 
árvízi kockázatkezelési tervek
létrehozásáról határoztak.

b) ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjáig határoztak az ezen irányelv 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő 
árvízi veszélytérképek és árvízi kockázati 
térképek elkészítéséről, valamint árvízi 
kockázatkezelési tervek létrehozásáról.

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
2010. december 22-ét megelőzően
véglegesített árvízi veszély- és árvízi 
kockázati térképeket felhasználják, 
amennyiben ezen térképek 
információtartalma megegyezik a 6. cikk
követelményeivel.

(2) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
az ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjáig véglegesített árvízi veszély- és 
árvízi kockázati térképeket felhasználják, 
amennyiben ezen térképek 
információtartalma megfelel ezen irányelv 
követelményeinek.

(3) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
2010. december 22-ét megelőzően
véglegesített árvízi kockázatkezelési 
terveket felhasználják, feltéve, hogy ezen 
tervek tartalma megegyezik a tervekre 
vonatkozóan a 7. cikkben meghatározott 
követelményekkel.

(3) A tagállamok határozhatnak úgy, hogy 
ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjáig véglegesített árvízi 
kockázatkezelési terveket felhasználják, 
feltéve, hogy ezen tervek tartalma 
megegyezik a tervekre vonatkozóan az 
ezen irányelvben meghatározott 
követelményekkel.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést a 14. cikk 
sérelme nélkül kell alkalmazni.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdést a 14. cikk 
sérelme nélkül kell alkalmazni.

Indokolás

Az EP első olvasatbeli álláspontjának (a korábbi 17. cikk) beillesztése: A tagállamokban 
korábban elvégzett tevékenységeket csak akkor ismerik el, ha azok a hatálybalépés 
időpontjáig lezárulnak. Az átmeneti időszak 2010-ig való meghosszabbításának nincs értelme, 
hiszen ez nem felel meg a már elvégzett munka védelme elvének, valamint az a veszély állna 
fenn, hogy megkerülik az irányelv célkitűzéseit.
A szöveg módosított szerkezete megkívánja, hogy ezen irányelvnek azok a céljai is bevonásra 
kerüljenek, amelyeket a melléklet módosítása révén tűzhetnek ki („ezen irányelv”). 
Továbbá az első olvasatban szereplő kifejezés beillesztése („megfelel”; a korábbi 17. cikk (2) 
cikke).
Végül nyelvi egyszerűsítés (vö. a 15. sz. módosítással).

Módosítás: 24
16. cikk

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

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

Indokolás

A Parlament első olvasatbeli álláspontja (a korábbi 19. cikk): Az éghajlatváltozás negatív 
hatásait különösen ennél az irányelvnél nem szabad figyelmen kívül hagyni és ezen a helyen 
kifejezetten meg kell említeni.
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INDOKOLÁS

1. Bevezetés:

A Bizottság 2006. január 18-án terjesztette elő az árvízi kockázatok felméréséről és 
kezeléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatát.  
Az Európai Parlament 2006. június 13-án fogadta el első olvasatbeli állásfoglalását. 
A Régiók Bizottsága úgy határozott, hogy nem ad ki állásfoglalást. 
A Gazdasági és Szociális Bizottság 2006. május 17-én adta ki állásfoglalását. 
A Tanács 2006. november 23-án fogadta el közös álláspontját.

2. Általános észrevételek:

Az irányelv célja jogszabályi keret teremtése az árvízi kockázatok felméréséhez és 
kezeléséhez az emberi egészség, a környezet, a kulturális örökség és a gazdasági 
tevékenységek védelmének biztosítása érdekében. 
A célok eléréséhez háromlépcsős megközelítést választottak: először az árvízi kockázatok 
előzetes becslésére kerül sor a veszélyeztetett területek megállapítása céljából, ezt követően 
árvízi kockázati térképek készülnek, végül árvízi kockázatkezelési tervek kerülnek 
kidolgozásra a vízgyűjtő területeken.
A tagállamok különböző földrajzi és víztani helyzetére, valamint egyenlőtlen települési 
struktúráira való tekintettel az irányelv jelentős mértékű rugalmasságot biztosít a 
tagállamoknak a szükséges védelmi szintek és az ezzel kapcsolatos végrehajtási intézkedések 
megállapítása során.

3. A közös álláspont által bevezetett módosítások:

A közös álláspont az Európai Parlament több első olvasatbeli módosító javaslatát is 
tartalmazza. Ennek során egészében vagy részben átvették a Parlament álláspontját. 
Mindamellett a közös álláspont lényegesen megváltoztatta az irányelv szerkezetét. Bár a 
tanácsi szöveg felépítése részben egyértelmű, a Parlament által javasolt egyes fontos 
módosításokat nem vagy csak enyhébb formában vettek át.
A Tanács közös álláspontját az előadó véleménye szerint feltétlenül meg kell változtatni 
annyiban, hogy egyes nyelvi zavarok és jogilag pontatlan megfogalmazások mellett újra 
előterjesztünk több, a Parlament által az első olvasatban elfogadott módosítást.
Ahhoz, hogy el tudja fogadni a közös álláspontot, az előadó elengedhetetlennek tart további 
javításokat, amelyek az alábbi módosításokban találhatóak:

1) Éghajlatváltozás:

Az éghajlatváltozás és az abból eredő nyilvános vita alapján az előadó nem tartja 
elfogadhatónak, hogy az éghajlatváltozásnak az árvízi kockázatra gyakorolt hatását ne 
értékeljék és vegyék figyelembe megfelelően már az előzetes árvízi kockázatbecslésnél. Az 
előadó természetesen tisztában van azzal, hogy az előzetes kockázatbecslés nem jelentheti 
átfogó új adatok gyűjtését, hanem meglévő adatokra kell támaszkodnia. Nehezen lehetne 
azonban elfogadtatni az európai polgárokkal azt, hogy az éghajlatváltozást ezen alapvető 
becslés során figyelmen kívül hagyják.
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2) Határidők: 

A gördülékeny eljárás biztosítása érdekében az előzetes tevékenységekre vonatkozó eredeti 
határidők újból előterjesztésre kerülnek. 
Az előadónak a Tanáccsal ellentétben meggyőződése, hogy a tagállamok által végzett előzetes 
tevékenységek tekintetében a már elvégzett munka védelme érdekében módosításokra van 
szükség. Ezért kerülnek újra előterjesztésre az első olvasatban elfogadott módosítások is. A 
már elvégzett munka védelmét biztosító rendelkezések 2010-ig, az irányelv hatálybalépésének 
időpontján túlra való meghosszabbítását az előadó nem tartja átgondoltnak, hiszen ez nem 
felel meg a már elvégzett munka védelme elvének, valamint az a veszély áll fenn, hogy 
megkerülik az irányelv célkitűzéseit.

3) Komitológia: 

A 2006. július 17-i 2006/512/EK tanácsi határozatban a Bizottságra ruházott végrehajtási 
hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárásokkal (komitológia) kapcsolatban végerhajtott 
módosítások szükségessé teszik az előadó által következetesen alkalmazott kiigazításokat.

4) A vízügyi keretirányelvvel való összehangolás:

A javasolt irányelv és a 2000/60/EK irányelv egyeztetése és összehangolása tekintetében a 
Tanács közös álláspontjának rendelkezései korlátozásra kerülnek azzal, hogy nem kötelező, 
hanem szabadon választható a szoros összehangolás. Az előadó véleménye szerint a veszély-
és kockázati térképek elkészítésekor a vízügyi keretirányelvvel való összehangolásra fognak 
törekedni. A térképek abba való beépítése azonban továbbra is fakultatív marad.

5) Csatornarendszerek: 

A közös álláspontban szerepel az irányelv hatálya alá tartozó árvízfajták felsorolása, de új 
lehetőségként megjelenik a szennyvízrendszerekből származó árvíz kizárása. A parlamenti 
első olvasatban az árvíz meghatározása szélesebb körű volt, a szennyvízrendszerekből 
származó árvíz kifejezett kizárása nélkül. Az előadó véleménye szerint a második olvasatban 
újra elő kell terjeszteni az átfogóbb meghatározást, amely magában foglalja a szennyvíz- és 
csatornarendszerekből származó árvizeket is.

6) Visszatartó területek és árvízvédelmi potenciál 

Az előadó továbbá azt az álláspontot képviseli, hogy amennyiben az olyan területeket, 
amelyek esetlegesen értékes vízvisszatartó szerepet töltenek be, az előzetes becsléskor, az 
árvízi kockázati térképek és kezelési tervek készítésekor figyelmen kívül hagyják, 
előfordulhat, hogy azok nem járulhatnak hozzá kielégítő mértékben az árvízkockázat 
csökkentéséhez. Ezért újra előterjeszti a visszatartó területekre és az árvízvédelmi potenciálra 
vonatkozó első olvasatbeli módosításokat.


