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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Procedura de aviz conform
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepţia 

cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere aldine cursive. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice în cauză, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării directivei Parlamentului 
European şi a Consiliului privind evaluarea şi gestionarea riscului la inundaţii 
[12131/6/06 – C6 0020/2006 – 2006/0005(COD)]
(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziţia comună a Consiliului (12131/6/06 – C6 0020/2006),

– având în vedere poziţia sa în primă lectură1 referitoare la propunerea Comisiei înaintată 
Parlamentului European şi Consiliului [COM(2006)0015]2,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

– având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară (A6-0000/2007),

1. aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Poziţia comună a Consiliului Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
Considerentul 2

(2) Inundaţiile sunt fenomene naturale ce 
nu pot fi împiedicate. Totuşi, anumite 
activităţi umane şi schimbări climatice 
contribuie la creşterea probabilităţii 
producerii inundaţiilor şi a efectelor 
negative ale acestora.

(2) Inundaţiile sunt fenomene naturale ce 
nu pot fi împiedicate. Totuşi, anumite 
activităţi umane (cum ar fi extinderea 
suprafeţelor populate şi a bunurilor 
economice în zonele inundabile, precum 
şi eroziunea şi scăderea capacităţii 
naturale a solului de a reţine apa, ca 
urmare a defrişării pădurilor şi a 
activităţilor agricole desfăşurate în 
bazinele hidrografice) şi schimbări 
climatice contribuie la creşterea 
probabilităţii producerii inundaţiilor şi a 
efectelor defavorabile ale acestora.

  
1 Texte adoptate, 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
2 Nepublicate încă în JO.
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Begründung

Wiedereinsetzung des leicht modifizierten Änderungsantrags aus 1. Lesung zur genaueren 
Spezifizierung (ex Erwägungsgrund 2).

Zur linguistischen Vereinheitlichung wird der Terminus Klimawandel an dieser Stelle 
eingeführt und nachfolgend im gesamten Dokument verwendet.

Amendamentul 2
Considerentul 4

(4) Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a cadrului comunitar de 
acţiune în domeniul strategiei apelor 
dispune elaborarea unor planuri de 
gestionare pentru bazinele din toate 
districtele hidrografice, în vederea 
asigurării unei bune stări ecologice şi 
chimice a apelor, contribuind, în acelaşi 
timp, şi la atenuarea efectelor inundaţiilor. 
Reducerea riscului inundaţiilor nu este însă 
unul din obiectivele principale ale 
directivei menţionate; de asemenea, 
directiva nu ia in considerare nici viitoarele
riscuri la inundaţii rezultate ca urmare a 
schimbărilor climatice.

(4)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 23 octombrie 
2000 de stabilire a cadrului comunitar de 
acţiune în domeniul strategiei apelor 
dispune elaborarea unor planuri de 
gestionare pentru bazinele din toate 
districtele hidrografice, în vederea 
asigurării unei bune stări ecologice şi 
chimice a apelor, contribuind, în acelaşi 
timp, şi la atenuarea efectelor inundaţiilor.  
Reducerea riscului inundaţiilor nu este însă 
unul din obiectivele principale ale 
directivei menţionate. De asemenea, 
directiva nu ia in considerare nici riscurile 
la inundaţii care se vor intensifica in 
viitor, ca urmare a schimbărilor climatice. 

Begründung

Diese Wiedereinsetzung des sprachlich geringfügig abgeänderten Änderungsantrags aus der 
1. Lesung (ex Erwägungsgrund 9) soll deutlich machen, dass die Hochwasserrisikovorsorge 
verstärkt werden muss, um den durch den Klimawandel ausgelösten erhöhten Gefahren 
vorzubeugen; es soll aber nicht der Klimawandel für jede einzelne Risikovorsorgemaßnahme 
umfassend prognostiziert werden, da damit ein erheblicher und weitgehend nicht zu 
rechtfertigender Aufwand ausgelöst und die Erstellung der Pläne dort, wo keine belastbaren 
Daten vorliegen, verzögert wird.

Amendamentul 3
Considerentul 9

(9) Pe teritoriul Comunităţii se pot produce 
diferite tipuri de inundaţii, cum ar fi 
inundaţii produse ca urmare a revărsării 
râurilor, torente, inundări ale zonelor 

(9) Pe teritoriul Comunităţii se pot produce 
diferite tipuri de inundaţii, cum ar fi 
inundaţii produse ca urmare a revărsării 
râurilor, torente, inundări ale zonelor 
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urbane şi revărsări ale mării în zonele de 
coastă. Daunele provocate de inundaţii pot, 
de asemenea, varia între statele şi regiunile 
Comunităţii. Prin urmare, obiectivele 
privind gestionarea riscului la inundaţii ar 
trebui stabilite de către fiecare stat membru 
în parte, în funcţie de specificul local şi 
regional. 

urbane, inundaţii datorate sistemelor de 
canalizare şi revărsări ale mării în zonele 
de coastă. Daunele provocate de inundaţii 
pot, de asemenea, varia între statele şi 
regiunile Comunităţii. Prin urmare, 
obiectivele privind gestionarea riscului la 
inundaţii ar trebui stabilite de către fiecare 
stat membru în parte, în funcţie de 
specificul local şi regional. 

Begründung

Diese Änderung setzt den Text aus 1. Lesung (ex Erwägungsgrund 15) wieder ein. Auch 
Hochwasser aus Kanalisationssystemen sollen von dieser Richtlinie umfasst sein.
Vgl. hierzu Änderungsantrag 18 mit dem darin enthaltenen Ausnahmetatbestand.

Amendamentul 4
Considerentul 10

(10) În anumite regiuni ale Comunităţii, de 
exemplu în cele mai puţin populate sau 
nepopulate, sau în cele cu valoare 
economică sau ecologică limitată, riscul la 
inundaţii poate fi considerat ca fiind 
nesemnificativ.  Pentru fiecare bazin 
hidrografic sau unitate de gestionare ar 
trebui efectuată o evaluare a riscului 
producerii de inundaţii şi a necesităţii unor 
măsuri suplimentare. 

(10) În anumite regiuni ale Comunităţii, de 
exemplu în cele mai puţin populate sau 
nepopulate, sau în cele cu valoare 
economică sau ecologică limitată, riscul la 
inundaţii poate fi considerat ca fiind 
nesemnificativ.  Pentru fiecare bazin 
hidrografic sau unitate de gestionare ar 
trebui efectuată o evaluare a riscului 
producerii de inundaţii şi a necesităţii unor 
măsuri suplimentare - cum ar fi estimări 
ale potenţialului de apărare împotriva 
inundaţiilor.  

Begründung

Wiedereinsetzung des Texts aus 1. Lesung (ex Erwägungsgrund 16; modifiziert).

Amendamentul 5
Considerentul 11

(11) Pentru a dispune de un instrument 
eficient de informare, precum şi de o bază 
solidă pentru stabilirea priorităţilor şi 
pentru luarea unor decizii de natură 
tehnică, financiară şi politică în domeniul 

(11) Pentru a dispune de un instrument 
eficient de informare, precum şi de o bază 
solidă pentru stabilirea priorităţilor şi 
pentru luarea unor decizii de natură 
tehnică, financiară şi politică în domeniul 
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gestionării riscului la inundaţii, este 
necesară elaborarea unor hărţi ale zonelor 
inundabile şi ale zonelor cu risc la 
inundaţii, din care să reiasă potenţialele 
consecinţe negative asociate diferitelor 
scenarii de inundaţii. 

gestionării riscului la inundaţii, este 
necesară elaborarea unor hărţi ale zonelor 
inundabile şi ale zonelor cu risc la 
inundaţii, din care să reiasă potenţialele 
consecinţe negative asociate diferitelor 
scenarii de inundaţii - inclusiv riscul 
poluării mediului ca urmare a 
inundaţiilor. 

Begründung

Wort wörtliche Wiedereinsetzung des Änderungsantrags aus 1. Lesung (ex Änderungsantrag 
17) zur genaueren Spezifizierung.

Da die Richtlinie im Artikel 6 Absatz 6 (Hochwasserrisikokarten) vorsieht, potenzielle 
hochwasserbedingte nachteilige Folgen zu verzeichnen, müssen aus Gründen der Kohärenz 
vor allem die Risiken, die durch Umweltverschmutzungen infolge einer Überschwemmung 
entstehen können, in den Erwägungsgründen enthalten sein.

Amendamentul 6
Considerentul 13

(13) Planurile de gestionare a riscului la 
inundaţii ar trebui să pună accentul pe 
prevenire, protecţie şi pregătire. Acestea ar 
trebui verificate în mod regulat şi 
actualizate după caz, luându-se în 
considerare posibilele efecte ale 
schimbărilor climatice asupra apariţiei 
inundaţiilor. 

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Begründung

Linguistische Änderung (vgl. Begründung zu Änderungsantrag 1).

Amendamentul 7
Considerentul 16a (nou)

(16a) Statele membre ar trebui să îşi 
bazeze evaluările, hărţile şi planurile pe 
cele mai bune date, proceduri şi tehnici 
disponibile în domeniul gestionării 
riscului la inundaţii. 
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Begründung

Wiedereinsetzung und inhaltliche Präzisierung/Kombination zweier Änderungsanträge aus 1. 
Lesung (ex Erwägungsgrund 22 und 24) bezüglich der Verwendung neuer Verfahren und 
Technologien zum Schutze der Bürger.

Amendamentul 8
Considerentul 18a (nou)

(18a) În mod special, Comisia ar trebui 
autorizată pentru definirea formatelor 
tehnice pentru prelucrarea datelor, 
inclusiv a datelor statistice şi cartografice, 
şi a formatelor pentru transmiterea 
acestora către Comisie, precum şi pentru 
adaptarea anexei la progresul ştiinţific şi 
tehnic. Întrucât aceste măsuri au caracter 
general şi modifică părţi neesenţiale ale 
acestui regulament, completându-l prin 
adăugarea unor părţi noi neesenţiale, 
acestea se aprobă în conformitate cu 
procedura de reglementare menţionată în 
articolul 5 al deciziei 1999/468/CE. 

Begründung

Diese Änderungen führen zu den erforderlichen Anpassungen an das neue 
Komitologieverfahren.

Amendamentul 9
Articolul 2 punctul 1

1) „Inundaţie”: revărsare temporară a apei 
pe o suprafaţă care, în mod normal, nu este 
acoperită de apă. Aceasta include inundaţii 
produse ca urmare a revărsării râurilor, 
torente montane, cursuri de apă 
intermitente din zona mediteraneană, 
precum şi revărsări ale mării în zonele de 
coastă; inundaţiile datorate sistemelor de 
ape reziduale pot fi excluse.

1) „Inundaţie”: revărsare temporară a apei 
pe o suprafaţă care, în mod normal, nu este 
acoperită de apă. Aceasta include inundaţii 
produse ca urmare a revărsării râurilor, 
torente montane, cursuri de apă 
intermitente din zona mediteraneană, 
precum şi revărsări ale mării în zonele de 
coastă şi inundaţii datorate sistemelor de 
canalizare;   

Begründung

Im Sinne der Kohärenz mit Änderungsantrag 3 muss auch hier der Begriff Kanalisationssytem 
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benutzt werden (siehe hierzu auch die vorgesehene Erleichterung in Änderungsantrag 18).

In 1. Lesung wurde eine weiter gefasste Definition von Hochwasser ohne eine explizite 
Ausnahme für Überflutungen aus Abwassersystemen verwendet (ex Artikel 2 Absatz 1). Es ist 
daher auch in 2. Lesung der umfassendere Begriff wieder einzusetzen

Amendamentul 10
Articolul 4 alineatul (2)

2. Evaluarea preliminară a riscului la 
inundaţii, cu scopul estimării potenţialelor 
riscuri pe baza informaţiilor disponibile sau 
uşor deductibile, cum ar fi datele 
înregistrate. Evaluarea include cel puţin 
următoarele elemente:

2. Evaluarea preliminară a riscului la 
inundaţii, cu scopul estimării potenţialelor 
riscuri pe baza informaţiilor disponibile sau 
uşor deductibile, cum ar fi datele 
înregistrate şi studiile privind evoluţia pe 
termen lung în special a schimbărilor 
climatice. Evaluarea include cel puţin
următoarele elemente:

Begründung

Wiedereinsetzung und inhaltliche Präzisierung/Kombination von Änderungsanträgen aus 1. 
Lesung (ex Artikel 4 Absatz 2 Buchstaben c, e und f).

Ausdrücklich sollen hier nur bereits bestehende Studien zu langfristigen Entwicklungen -
insbesondere zum Klimawandel - bei der vorläufigen Bewertung Berücksichtigung finden.

Amendamentul 11
Articolul 4 alineatul (2) al doilea paragraf

şi include, după caz, eliminat

Begründung

Es wird versucht einen Kompromiss zwischen der Auffassung des Parlaments aus 1. Lesung 
(dort: Wortlaut ohne jegliche Einschränkung) und dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates 
herzustellen. Diese Änderung ist nur in Verbindung mit Änderungsantrag 12 zu lesen.

Amendamentul 12
Articolul 4 alineatul (2) litera (d) 

d) o evaluare a potenţialelor consecinţe 
negative ale viitoarelor inundaţii, asupra 
sănătăţii umane, a mediului, a 
patrimoniului cultural şi a activităţilor 

d) o evaluare a potenţialelor consecinţe 
negative ale viitoarelor inundaţii, asupra 
sănătăţii umane, a mediului, a 
patrimoniului cultural şi a activităţilor 
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economice, prin luarea în considerare, într-
o măsură cât mai mare, a unor factori 
precum topografia, localizarea cursurilor 
de apă, precum şi caracteristice hidrologice 
şi geomorfice generale ale acestora, 
localizarea zonelor populate, zonele de 
activitate economică, precum şi a 
evoluţiilor pe termen lung, inclusiv a 
impactului schimbărilor climatice asupra 
apariţiei inundaţiilor.    

economice, prin luarea în considerare, într-
o măsură cât mai mare, a unor factori 
precum topografia, localizarea cursurilor 
de apă, precum şi caracteristice hidrologice 
şi geomorfice generale ale acestora, rolul 
zonelor inundabile ca zone de retenţie 
naturale, localizarea zonelor populate,  
zonele de activitate economică, precum şi a 
evoluţiilor pe termen lung, inclusiv a 
impactului schimbărilor climatice asupra 
apariţiei inundaţiilor. În măsura în care 
specificul local permite acest lucru, 
evaluările menţionate mai sus nu trebuie 
efectuate în mod obligatoriu.

Begründung

Wiedereinsetzung des Änderungsantrags aus 1. Lesung (ex Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c), 
da bekanntermaßen Retentionsflächen für den Hochwasserschutz von großer Bedeutung sind.

Ferner wird versucht einen Kompromiss zwischen dem Standpunkt aus 1. Lesung des 
Parlaments und dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates herzustellen. Diese Änderung ist 
nur in Verbindung mit Änderungsantrag 11 zu lesen.

Amendamentul 13
Articolul 4 alineatul (2) litera (d) punctul (a) (nou)

da) după caz, o evaluare a eficienţei 
infrastructurilor existente de apărare 
împotriva inundaţiilor, create de către om, 
prin luarea în considerare a capacităţii 
lor reale de prevenire a pagubelor,  
precum şi a eficienţei lor economice şi 
ecologice. 

Begründung

Wort wörtliche Wiedereinsetzung des Änderungsantrags aus 1. Lesung (ex Artikel 4 Absatz 2 
Buchstabe h).

Amendamentul 14
Articolul 4 alineatul (4)

4. Statele membre încheie evaluarea 
preliminară a riscului la inundaţii până la 

4. Statele membre încheie evaluarea 
preliminară a riscului la inundaţii până la 
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data de 22 decembrie 2012. data de 22 decembrie 2010.

Begründung

Wiedereinsetzung der ursprünglich vorgesehenen Fristen des Parlaments zur Straffung des 
Verfahrens (ex Artikel 6 Absatz 1; modifiziert).

Amendamentul 15
Articolul 5 alineatul (1)

1. Pe baza unei evaluări preliminare a 
riscului la inundaţii, efectuată în 
conformitate cu articolul 4, statele membre 
identifică pentru fiecare bazin hidrografic 
sau unitate de gestionare menţionată în 
articolul 3 alineatul (2) litera (b), sau 
fiecare parte a unui bazin hidrografic 
internaţional aflată pe teritoriul lor, acele 
zone în care constată că există un potenţial
risc ridicat de inundaţii sau în care, după o 
estimare rezonabilă, acesta poate fi 
considerat ca probabil.  

1. Pe baza unei evaluări preliminare a 
riscului la inundaţii, efectuată în 
conformitate cu articolul 4, statele membre 
identifică pentru fiecare bazin hidrografic 
sau unitate de gestionare menţionată în 
articolul 3 alineatul (2) litera (b), sau 
fiecare parte a unui bazin hidrografic 
internaţional aflată pe teritoriul lor, acele 
zone în care constată că există un risc 
ridicat de inundaţii sau în care acesta poate 
fi considerat ca probabil.  

Begründung

Sprachliche Vereinfachung zur besseren Verständlichkeit und rechtlicher Klarheit.

Amendamentul 16
Articolul 6 alineatul (3) litera (c) 

c) după caz, inundaţii cu un grad ridicat de 
probabilitate.

c) inundaţii cu un grad ridicat de 
probabilitate, dacă este posibil.

Begründung

Vermittlung zwischen der Position des Parlaments (dort: Wortlaut ohne jegliche 
Ausnahmemöglichkeit; ex Artikel 7 Absatz 2) und der derzeitigen Position des Rates.
Hochwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit sollen zum Schutz der Bürger so weit wie möglich 
umfasst sein. Den zuständigen Behörden soll nur bei Unmöglichkeit und/oder bei plausibeler 
Begründung gestattet sein, hiervon Abstand zu nehmen.

Amendamentul 17
Articolul 6 alineatul (5) litera (d) 
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d) alte informaţii pe care statul membru le 
consideră utile, de exemplu indicarea 
zonelor în care se pot produce inundaţii 
care transportă o cantitate mare de 
sedimente sau de alte resturi.

d) alte informaţii pe care statul membru le 
consideră utile, de exemplu indicarea 
zonelor în care se pot produce inundaţii 
care transportă o cantitate mare de 
sedimente sau de alte resturi, precum şi a 
zonelor inundabile şi a altor suprafeţe 
naturale care, fie în prezent, fie în viitor, 
pot îndeplini rolul de zone de retenţie.  

Begründung

Wiedereinführung des Standpunkts des Parlaments aus 1. Lesung (vgl. erster Teil der 
Begründung zu Änderungsantrag 12).

Amendamentul 18
Articolul 6 alineatul (7a) (nou)

7a. Pentru zonele în care inundaţiile sunt 
datorate sistemelor de canalizare, statele 
membre pot decide ca elaborarea hărţilor 
zonelor inundabile să se limiteze doar la 
scenariul menţionat în alineatul (3) litera 
(a).

Begründung

Hinsichtlich der wieder eingeführten Änderungsanträge 3 und 9 wird den Mitgliedsstaaten 
hier nun eine Erleichterung bezüglich der Überflutungen aus Kanalisationssystemen gewährt, 
insofern nur Extremereignisse in die Kartierung eingeführt werden müssen

Amendamentul 19
Articolul 7 alineatul (3) al doilea paragraf

Planurile de gestionare a riscului la 
inundaţii iau în considerare aspecte 
relevante, cum ar fi costurile şi beneficiile, 
amploarea inundaţiilor, căile de evacuare a 
apelor şi zonele cu potenţial de retenţie a  
inundaţiilor, obiectivele privind mediul 
înconjurător, menţionate în articolul 4 al 
Directivei 2000/60/CE, gestionarea 
solurilor şi a apelor, amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, protecţia 
naturii, navigarea şi infrastructura portuară.    

Planurile de gestionare a riscului la 
inundaţii iau în considerare aspecte 
relevante, cum ar fi costurile şi beneficiile, 
amploarea inundaţiilor, căile de evacuare a 
apelor şi posibilităţile de păstrare şi/sau de 
reamenajare a zonelor cu potenţial de 
retenţie a inundaţiilor, obiectivele privind 
mediul înconjurător, menţionate în articolul 
4 al Directivei 2000/60/CE, gestionarea 
solurilor şi a apelor, amenajarea 
teritoriului, utilizarea terenurilor, protecţia 
naturii, navigarea şi infrastructura portuară.    
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Begründung

Wiedereinbringung aus erster Lesung (ex Artikel 9 Absatz 5 Buchstabe a): Die Retention von 
Hochwasser ist wichtig für die Eindämmung des Hochwasserrisikos und muss bei der 
Aufstellung von Plänen für das Hochwasserrisikomanagement berücksichtigt werden.

Amendamentul 20
Articolul 9 punctul 1

1) Elaborarea primelor hărţi ale zonelor 
inundabile şi respectiv ale zonelor cu risc 
la inundaţii, precum şi revizuirea ulterioară 
a acestora, în conformitate cu prevederile 
articolelor 4 şi 14 din prezenta directivă, se 
realizează în aşa fel încât informaţiile pe 
care le conţin să fie compatibile cu 
informaţiile relevante prezentate  în 
conformitate cu Directiva 2000/60/CE. În 
măsura în care este necesar, informaţiile 
pot fi coordonate şi cu revizuirile prevăzute 
în articolul 5 alineatul (2) din Directiva 
2000/60/CE şi, de asemenea, incluse în 
aceasta. 

1) Elaborarea primelor hărţi ale zonelor 
inundabile şi respectiv ale zonelor cu risc 
la inundaţii, precum şi revizuirea ulterioară 
a acestora, în conformitate cu prevederile 
articolelor 4 şi 14 din prezenta directivă, se 
realizează în aşa fel încât informaţiile pe 
care le conţin să fie compatibile cu 
informaţiile relevante prezentate  în 
conformitate cu Directiva 2000/60/CE. 
Informaţiile sunt coordonate cu revizuirile 
prevăzute în articolul 5 alineatul (2) din 
Directiva 2000/60/CE şi pot fi incluse în 
aceasta. 

Begründung

Vermittlung zwischen Rats- und EP-Position (ex Artikel 13 Absatz 1): Die Koordinierung mit 
der Wasserrahmen-RL soll angestrebt werden. Eine Einbeziehung in diese bleibt jedoch 
fakultativ.

Amendamentul 21
Articolul 11

1. Comisia poate, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 2 alineatul 
(2), să adopte formate tehnice pentru 
prelucrarea datelor, inclusiv a datelor 
statistice şi cartografice, şi pentru 
transmiterea acestora către Comisie.  
Formatele tehnice ar trebui adoptate cu cel 
puţin doi ani înaintea termenelor fixate în 
articolul 4 alineatul (4), articolul 6 alineatul 
(8), şi respectiv articolul 7 alineatul (5), 
avându-se în vedere standardele existente, 
precum şi formatele elaborate în 

1. Comisia poate, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control
prevăzută la articolul 2 alineatul (2), să 
adopte formate tehnice pentru prelucrarea 
datelor, inclusiv a datelor statistice şi 
cartografice, şi formate pentru transmiterea 
acestora către Comisie, care determină o 
modificare a prevederilor neesenţiale ale 
prezentei directive prin adăugare.   
Formatele tehnice ar trebui adoptate cu cel 
puţin doi ani înaintea termenelor fixate în 
articolul 4 alineatul (4), articolul 6 alineatul 
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conformitate cu actele comunitare 
relevante.

(8), şi respectiv articolul 7 alineatul (5), 
avându-se în vedere standardele existente, 
precum şi formatele elaborate în 
conformitate cu actele comunitare 
relevante.

2. În conformitate cu procedura prevăzută 
în articolul 2 alineatul (2), Comisia poate, 
ţinând cont de termenele limită pentru 
revizuire şi actualizare, să adapteze anexa 
la progresul ştiinţific şi tehnic.

2. În conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută în 
articolul 2 alineatul (2), Comisia poate, 
ţinând cont de termenele limită pentru 
revizuire şi actualizare, să adapteze anexa 
la progresul ştiinţific şi tehnic.

Begründung

Diese Änderungen führen zu den erforderlichen Anpassungen an das neue 
Komitologieverfahren.

Amendamentul 22
Articolul 12 alineatul (2)

2. În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 şi 7 
din Decizia 1999/468/CE, avându-se în 
vedere dispoziţiile articolului 8 din aceeaşi 
decizie.

2. În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5a 
alineatele (1) - (4) şi 7 din Decizia 
1999/468/CE, avându-se în vedere 
dispoziţiile articolului 8 din aceeaşi 
decizie.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul 
(6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte 
la trei luni. 

Begründung

Diese Änderungen führen zu den erforderlichen Anpassungen an das neue 
Komitologieverfahren.

Amendamentul 23
Articolul 13 alineatul (1) litera (a) 

1. Statele membre pot decide să nu 
efectueze evaluarea preliminară a riscului 
la inundaţii prevăzută la articolul 4, în 
cazul acelor bazine hidrografice, sub-
bazine sau zone de coastă pentru care:   

1. Statele membre pot decide să nu 
efectueze evaluarea preliminară a riscului 
la inundaţii prevăzută la articolul 4, în 
cazul acelor bazine hidrografice, sub-
bazine sau zone de coastă pentru care:   

a) au efectuat deja, înainte de 22 a) au efectuat deja, la data intrării în 
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decembrie 2010, o evaluare a riscului la 
inundaţii, în urma căreia s-a constatat că 
există un potenţial risc ridicat de inundaţii 
sau, după o estimare rezonabilă, acesta 
poate fi considerat ca probabil, ceea ce 
conduce la identificarea zonei ca fiind una 
din cele la care se face referire în articolul 
5 alineatul (1), sau  

vigoare a prezentei directive,o evaluare a 
riscului la inundaţii, în urma căreia s-a 
constatat că există un risc ridicat de 
inundaţii sau acesta poate fi considerat ca 
probabil, ceea ce conduce la identificarea 
zonei ca fiind una din cele la care se face 
referire în articolul 5 alineatul (1), sau  

b) au decis, înainte de 22 decembrie 2010,
elaborarea unor hărţi ale zonelor inundabile 
şi a unor hărţi ale zonelor cu risc la 
inundaţii, precum şi realizarea unor  
planuri de gestionare a riscului la inundaţii, 
în conformitate cu dispoziţiile relevante ale 
prezentei directive. 

b) au decis, până la data intrării în 
vigoare a prezentei directive, elaborarea 
unor hărţi ale zonelor inundabile şi a unor 
hărţi ale zonelor cu risc la inundaţii, 
precum şi realizarea unor planuri de 
gestionare a riscurilor la inundaţii, în 
conformitate cu dispoziţiile relevante ale 
prezentei directive. 

2. Statele membre pot decide asupra 
folosirii unor hărţi ale zonelor inundabile şi 
ale unor hărţi ale zonelor cu risc la 
inundaţii care au fost elaborate înainte de 
22 decembrie 2010, în măsura în care 
nivelul informaţiilor cuprinse în acestea 
corespunde cerinţelor menţionate la 
articolul 6. 

2. Statele membre pot decide asupra 
folosirii unor hărţi ale zonelor inundabile şi 
ale unor hărţi ale zonelor cu risc la 
inundaţii, care au fost elaborate până la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive, în măsura în care nivelul 
informaţiilor cuprinse în acestea 
îndeplineşte cerinţele menţionate în 
prezenta directivă. 

3. Statele membre pot decide asupra 
folosirii unor planuri de gestionare a 
riscului la inundaţii, elaborate înainte de 
22 decembrie 2010, în măsura în care 
conţinutul acestora corespunde cerinţelor 
menţionate la articolul 7. 

3. Statele membre pot decide asupra
folosirii unor planuri de gestionare a 
riscurilor la inundaţii, elaborate până la 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive, în măsura în care conţinutul 
acestora corespunde cerinţelor menţionate 
în prezenta directivă. 

4. Alineatele (1), (2) şi (3) se aplică fără a 
aduce atingere articolului 14.

4. Alineatele (1), (2) şi (3) se aplică fără a 
aduce atingere articolului 14.

Begründung

Einsetzung des EP-Standpunkts aus 1. Lesung (ex Artikel 17): In den Mitgliedstaaten 
geleistete Vorarbeiten werden anerkannt, wenn diese bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
abgeschlossen sind. Eine Verlängerung der Übergangsfrist bis zum Zeitpunkt 2010 ist nicht 
sinnvoll, da dies dem Gedanken des Bestandsschutzes nicht entspricht und die Gefahr 
bestünde, die Zielsetzung der Richtlinie zu umgehen.
Die geänderte Struktur des Texts erfordert, dass auch die Ziele dieser Richtlinie, welche 
durch eine Veränderung des Anhangs zustande kommen könnten, einbezogen werden ("dieser 
Richtlinie").
Zudem wird der Wortlaut aus 1. Lesung eingesetzt ("erfüllt"; ex Artikel 17 Absatz 2).
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Zusätzlich sprachliche Vereinfachung (vgl. Änderungsantrag 15).

Amendamentul 24
Articolul 16

Până la 22 decembrie 2018, iar apoi, o dată 
la şase ani, Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive.

Până la 22 decembrie 2018, iar apoi, o dată 
la şase ani, Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive. 
Pentru realizarea acestui raport, se va ţine 
seama de efectele schimbărilor climatice. 

Begründung

Standpunkt des Parlaments aus erster Lesung (ex Artikel 19): Die negativen Auswirkungen 
des Klimawandels dürfen insbesondere bei dieser Richtlinie nicht ausgelassen werden und 
bedürfen an dieser Stelle einer expliziten Erwähnung.
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BEGRÜNDUNG

1. Einleitung:

Die Kommission hat ihren Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Bewertung und Bekämpfung von Hochwasser am 18. Januar 2006 
angenommen.
Das Europäische Parlament hat seine Stellungnahme in erster Lesung am 13. Juni 2006 
abgegeben.
Der Ausschuss der Regionen hat beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben.
Der Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seine Stellungnahme am 17. Mai 2006 abgegeben.
Der Rat hat seinen gemeinsamen Standpunkt am 23. November 2006 festgelegt.

2. Allgemeines:

Ziel dieser Richtlinie ist es, einen legislativen Rahmen für die Bewertung und das 
Management von Hochwasserrisiken zu errichten, um so den Schutz der menschlichen 
Gesundheit, der Umwelt, des kulturellen Erbes und wirtschaftlicher Tätigkeiten gewährleisten 
zu können.
Zur Erreichung dieser Ziele wird ein dreistufiger Ansatz gewählt: Zunächst erfolgt eine erste 
Hochwasserrisikobewertung zur Feststellung der gefährdeten Gebiete, anschließend die 
Erstellung von Hochwasserrisikokarten und abschließend die Ausarbeitung von Plänen für 
das Hochwasserrisikomanagement in den Einzugsgebieten.
Aufgrund der geographisch und hydrologisch unterschiedlichen Situation sowie der 
ungleichen Siedlungsstrukturen in den Mitgliedsstaaten lässt die Richtlinie den 
Mitgliedstaaten ein erhebliches Maß an Flexibilität bei der Festlegung des erforderlichen 
Schutzniveaus und der hierfür zu treffenden Umsetzungsmaßnahmen.

3. Änderungen des Gemeinsamen Standpunkts:

Der Gemeinsame Standpunkt enthält eine Reihe von Änderungsvorschlägen aus der ersten 
Lesung des Europäischen Parlaments. Dessen Position wurde dabei ganz oder teilweise 
übernommen. Dabei hat der Gemeinsame Standpunkt die Struktur der Richtlinie wesentlich 
geändert. Obwohl die Ratsfassung teilweise zu einer klareren Strukturierung gelangt, wurden 
hingegen einige wichtige vom Parlament vorgeschlagene Änderungen nicht oder nur in 
abgeschwächter Form übernommen.
Der Gemeinsame Standpunkt des Rates ist nach Ansicht des Berichterstatters unbedingt 
dahingehend zu ändern, dass neben einigen sprachlichen Unklarheiten und juristisch 
unpräzisen Formulierungen eine Reihe von Änderungsanträgen aus erster Lesung des 
Parlaments wieder eingereicht werden.
Um den Gemeinsamen Standpunkt akzeptieren zu können, hält der Berichterstatter daher
weiter gehende Verbesserungen für unverzichtbar, die durch die folgenden Änderungsanträge 
dokumentiert werden:

1) Klimawandel:

Aufgrund des sich manifestierenden Klimawandels und der daraus resultierenden öffentlichen 
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Debatte erscheint es dem Berichterstatter nicht nachvollziehbar, dass die Auswirkungen des 
Klimawandels auf das Hochwasserrisiko nicht bereits bei der vorläufigen 
Hochwasserrisikobewertung angemessen bewertet und berücksichtigt werden.
Selbstverständlich ist sich der Berichterstatter der Tatsache bewusst, dass für eine vorläufige 
Risikobewertung keine umfassend neuen Daten erhoben werden können; auf vorhandene 
Daten soll aber zurückgegriffen werden. Den Klimawandel bei dieser grundlegenden 
Bewertung außer Acht zu lassen, ist dem europäischen Bürgern nur schwer vermittelbar.

2) Fristen:

Um ein zügiges Verfahren zu gewährleisten werden die ursprünglichen Fristen für den 
Abschluss der Vorarbeiten wieder eingeführt.
Der Berichterstatter ist im Gegensatz zum Rat der Überzeugung, dass hinsichtlich des 
Bestandschutzes für von den Mitgliedstaaten geleistete Vorarbeiten Änderungen notwendig 
sind. Aus diesem Grund erfolgt auch die Einbringung von Änderungsanträgen aus erster 
Lesung. Eine Verlängerung der Bestandschutzklausel bis 2010, also über den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Richtlinie hinaus, erachtet der Berichterstatter für nicht sinnvoll, da dies 
dem Gedanken des Bestandsschutzes nicht entspricht und die Gefahr besteht, die Zielsetzung 
der Richtlinie zu umgehen.

3) Komitologie:

Die durch den Beschluss des Rates 2006/512/EG vom 17. Juli 2006 vorgenommenen 
Änderungen über die Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission 
übertragenen Durchführungsbefugnisse (Komitologie) erfordern Anpassungen, welche 
konsequenterweise vom Berichterstatter vorgenommen werden.

4) Koordinierung mit der Wasserrahmenrichtlinie:

In Hinblick auf die Abstimmung und Integration zwischen der vorgeschlagenen Richtlinie 
und der Richtlinie 2000/60/EG werden im gemeinsamen Standpunkt des Rates die 
Vorschriften begrenzt, indem die Verpflichtung zur engen Koordinierung entfällt und 
freigestellt wird. Nach Ansicht des Berichterstatters wird bei der Erstellung der Gefahren-
bzw. Risikokarten die Koordinierung mit der Wasserrahmenrichtlinie angestrebt. Eine 
Einbeziehung der Karten in diese bleibt jedoch fakultativ.

5) Kanalisation:

In den gemeinsamen Standpunkt wird eine Liste der unter die Richtlinie fallenden 
Hochwasserarten, aber auch die Möglichkeit des Ausschlusses von Überflutungen aus dem 
Abwassersystemen neu aufgenommen. bzw. Kanalisationssystemen einschließt.

6) Retentionsflächen und Hochwasserschutzpotenzial:

Der Berichterstatter vertritt ferner die Position, dass wenn Gebiete, die potenziell eine 
wertvolle Wasserrückhaltefunktion erfüllen, bei der vorläufigen Bewertung, der Erstellung 
der Hochwasserrisikokarten und der Managementpläne außer Acht gelassen werden, 
möglicherweise nicht ausreichend zu der Verringerung des Hochwasserrisikos beitragen 
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könnten. Deswegen werden seinerseits Änderungsanträge in Bezug auf Retentionsflächen und 
Hochwasserschutzpotenzialen aus der ersten Lesung wieder eingebracht.


