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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

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

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

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

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

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

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

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

Ändringsförslag till lagtexter

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

om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv om bedömning och hantering av översvämningsrisker
(12131/6/2006 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (12131/6/2006 – C6-0020/2006),

– med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet1, en 
behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0015)2 ,

– med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 62 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten såsom ändrad av 
parlamentet.

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

Rådets gemensamma ståndpunkt Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 2

(2) Översvämningar är naturfenomen som 
inte kan förhindras. Vissa mänskliga 
verksamheter och klimatförändringar 
bidrar dock till att sannolikheten för och de 
ogynnsamma effekterna av 
översvämningar ökar.

(2) Översvämningar är naturfenomen som 
inte kan förhindras. Vissa mänskliga 
verksamheter (exempelvis ökningen av 
bebyggelsen och de ekonomiska 
tillgångarna i översvämningsplan samt 
erosionen och minskningen av markens 
naturliga vattenhållningsförmåga 
orsakade av skogsavverkning och 
jordbruk i avrinningsområden) och 
klimatförändringar bidrar dock till att 
sannolikheten för och de ogynnsamma 

  
1 Antagna texter från sammanträdet 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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effekterna av översvämningar ökar.

Motivering

Här återinförs ett lätt ändrat ändringsförslag från första behandlingen. Syftet är att skapa 
ökad klarhet (tidigare skäl 2).

(I den tyska versionen införs begreppet ”Klimawandel” i hela texten i syfte att skapa språklig 
enhetlighet.)

Ändringsförslag 2
Skäl 4

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

(4) Enligt Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område skall 
förvaltningsplaner tas fram för varje 
avrinningsdistrikt för att uppnå god 
ekologisk och kemisk status och det 
kommer att bidra till att mildra effekterna 
av översvämningar. Huvudsyftet med det 
direktivet är emellertid inte att minska 
översvämningsrisker. Det tar inte heller 
hänsyn till risker för översvämning som till 
följd av klimatförändringar kommer att bli 
allt vanligare.

Motivering

Återinförandet av ett i språkligt hänseende lätt ändrat ändringsförslag från första 
behandlingen (tidigare skäl 9) syftar till att tydliggöra att översvämningsberedskapen måste 
stärkas om man skall kunna förebygga den ökade risk som följer av klimatförändringar. 
Klimatförändringar skall dock inte analyseras ingående i samband med varje enskild 
riskhanteringsåtgärd eftersom detta skulle innebära ett mycket stort och till stora delar 
omotiverat arbete och försena planeringen i de områden där det saknas användbara 
uppgifter.

Ändringsförslag 3
Skäl 9

(9) Runtom i gemenskapen uppstår olika 
typer av översvämningar, till exempel
floder som svämmar över, störtfloder, 

(9) Runtom i gemenskapen uppstår olika 
typer av översvämningar, exempelvis floder 
som svämmar över, störtfloder, 
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översvämningar i tätbebyggelse och 
översvämningar från havet i kustområden. 
De skador som översvämningarna orsakar 
kan också variera i gemenskapens olika 
länder och regioner. Målen för hantering av 
översvämningsrisker bör därför beslutas av 
medlemsstaterna själva och baseras på de 
lokala och regionala förhållandena.

översvämningar i tätbebyggelse och 
avloppssystem och översvämningar från 
havet i kustområden. De skador som 
översvämningarna orsakar kan också 
variera i gemenskapens olika länder och 
regioner. Målen för hantering av 
översvämningsrisker bör därför beslutas av 
medlemsstaterna själva och baseras på de 
lokala och regionala förhållandena.

Motivering

Härmed återinförs texten från första behandlingen (tidigare skäl 15). Också översvämningar 
från avloppssystem bör omfattas av detta direktiv.

Jfr undantagsbestämmelsen i ändringsförslag 18.

Ändringsförslag 4
Skäl 10

(10) Översvämningsriskerna i vissa delar 
av gemenskapen kan betraktas som ringa, 
till exempel i glest befolkade eller helt 
obefolkade områden eller i områden med 
begränsade ekonomiska tillgångar eller av 
begränsat ekologiskt värde. I varje 
avrinningsdistrikt eller förvaltningsenhet 
bör översvämningsriskerna och behovet av 
ytterligare åtgärder bedömas.

(10) Översvämningsriskerna i vissa delar 
av gemenskapen kan betraktas som ringa, 
till exempel i glest befolkade eller helt 
obefolkade områden eller i områden med 
begränsade ekonomiska tillgångar eller av 
begränsat ekologiskt värde. I varje 
avrinningsdistrikt eller förvaltningsenhet 
bör en bedömning av 
översvämningsriskerna och behovet av 
ytterligare åtgärder – exempelvis en 
uppskattning av möjligheten att begränsa 
översvämningar – genomföras.

Motivering

Härmed återinförs texten från första behandlingen (tidigare skäl 16, i ändrad form).

Ändringsförslag 5
Skäl 11

(11) För att ha tillgång till ett effektivt 
informationsverktyg och en värdefull 
utgångspunkt för prioriteringar och för 
vidare tekniska, finansiella och politiska 
beslut om hantering av 

(11) För att ha tillgång till ett effektivt 
informationsverktyg och en värdefull 
utgångspunkt för prioriteringar och för 
vidare tekniska, finansiella och politiska 
beslut om hantering av 
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översvämningsrisker är det nödvändigt att 
sörja för att det utarbetas kartor över 
översvämningshotade områden samt kartor 
över översvämningsrisker som visar de 
möjliga ogynnsamma följder som är 
förknippade med olika 
översvämningsscenarier.

översvämningsrisker är det nödvändigt att 
sörja för att det utarbetas kartor över 
översvämningshotade områden samt kartor 
över översvämningsrisker som visar de 
möjliga ogynnsamma följder – inbegripet 
risken för miljöföroreningar som en 
konsekvens av översvämningar – som är 
förknippade med olika 
översvämningsscenarier.

Motivering

Ändringsförslaget från första behandlingen (tidigare skäl 17) återinförs ordagrant. Syftet är 
att skapa ökad klarhet.

Eftersom det i artikel 6.6 i direktivet (kartor över översvämningsrisker) föreskrivs att de 
möjliga ogynnsamma följderna i samband med översvämningar skall visas måste för 
enhetlighetens skull framför allt de risker som kan uppstå genom miljöföroreningar till följd 
av översvämningar nämnas i skälen.

Ändringsförslag 6
Skäl 13

(13) Planerna för hantering av 
översvämningsrisker bör inriktas på 
förebyggande, skydd och beredskap. De 
olika delarna av planerna för hantering av 
översvämningsrisker bör ses över med 
jämna mellanrum och, om så är nödvändigt 
uppdateras, med beaktande av 
klimatförändringarnas troliga effekter på 
förekomsten av översvämningar.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 7
Skäl 16a (nytt)

(16a) Medlemsstaterna bör grunda sina
bedömningar, kartor och planer på de 
bästa uppgifter, metoder och tekniker som 
finns tillgängliga på området hantering av 
översvämningsrisker.
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Motivering

Återinförande och innehållsmässig precisering/kombinering av två ändringsförslag från 
första behandlingen (tidigare skäl 22 och 24) angående användning av nya metoder och 
tekniker i syfte att skydda medborgarna.

Ändringsförslag 8
Skäl 18a (nytt)

(18a) Kommissionen bör i synnerhet 
bemyndigas att anta tekniska format för 
behandling av data, inklusive statistiska 
och kartografiska data, och format för 
överföring av data till kommissionen samt 
att anpassa bilagan till nya vetenskapliga 
och tekniska rön. Eftersom dessa åtgärder 
har en allmän räckvidd och avser att 
ändra icke-väsentliga delar av detta
direktiv och komplettera detta direktiv
genom tillägg av nya icke-väsentliga 
delar, bör de antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Motivering

Genom dessa ändringar görs nödvändiga anpassningar till det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 9
Artikel 2, punkt 1

1. översvämning: när mark som normalt 
inte står under vatten tillfälligt täcks med 
vatten. Detta skall inbegripa 
översvämningar som härrör från floder, 
bergsforsar, tillfälliga vattendrag i 
Medelhavsområdet och översvämningar 
från havet i kustområden; översvämningar 
från avloppsvattensystem kan uteslutas.

1. översvämning: när mark som normalt 
inte står under vatten tillfälligt täcks med 
vatten. Detta skall inbegripa 
översvämningar som härrör från floder, 
bergsforsar, tillfälliga vattendrag i 
Medelhavsområdet och översvämningar 
från havet i kustområden och
översvämningar från avloppssystem.

Motivering

För att skapa enhetlighet med ändringsförslag 3 måste begreppet avloppssystem också 
användas här (se även den föreskrivna lättnaden i ändringsförslag 18).
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I första behandlingen användes en bredare definition av översvämning utan ett explicit 
undantag för översvämningar från avloppsvattensystem (tidigare artikel 2.1). Därför bör man 
också i andra behandlingen återinföra det bredare begreppet.

Ändringsförslag 10
Artikel 4, punkt 2, inledning 1

2. En preliminär bedömning av 
översvämningsrisker skall göras för att 
tillhandahålla en bedömning av möjliga 
risker på grundval av tillgänglig 
information eller information som lätt kan 
fås fram, exempelvis registreringar. 
Bedömningen skall åtminstone inbegripa 
följande:

2. En preliminär bedömning av 
översvämningsrisker skall göras för att 
tillhandahålla en bedömning av möjliga 
risker på grundval av tillgänglig 
information eller information som lätt kan 
fås fram, exempelvis registreringar och 
undersökningar om utvecklingen på lång 
sikt, särskilt undersökningar om 
klimatförändringar. Bedömningen skall 
åtminstone inbegripa följande:

Motivering

Återinförande och innehållsmässig precisering/kombinering av ändringsförslag från första 
behandlingen (tidigare artikel 4.2 c, e och f).

Man bör vid den preliminära bedömningen uttryckligen beakta enbart befintliga 
undersökningar om utvecklingen på lång sikt, särskilt undersökningar om klimatförändringar.

Ändringsförslag 11
Artikel 4, punkt 2, inledning 2

Om lämpligt skall den också inbegripa 
följande:

utgår

Motivering

Syftet är att nå en kompromiss mellan parlamentets ståndpunkt från första behandlingen (med 
en ordalydelse utan begränsningar) och rådets gemensamma ståndpunkt. Denna ändring bör 
ses i samband med ändringsförslag 12.

Ändringsförslag 12
Artikel 4, punkt 2, led d

d) En bedömning av framtida 
översvämningars möjliga ogynnsamma 
följder för människors hälsa, miljön, 

d) En bedömning av framtida 
översvämningars möjliga ogynnsamma 
följder för människors hälsa, miljön, 
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kulturarvet och ekonomisk verksamhet, så 
långt möjligt med beaktande av möjliga 
aspekter såsom topografin, vattendragens 
lägen och deras allmänna hydrologiska och 
geomorfologiska särdrag, 
befolkningsområdenas lägen, områden med 
ekonomisk verksamhet samt utvecklingen 
på lång sikt, inklusive 
klimatförändringarnas påverkan på 
förekomsten av översvämningar.

kulturarvet och ekonomisk verksamhet, så 
långt möjligt med beaktande av möjliga 
aspekter såsom topografin, vattendragens 
lägen och deras allmänna hydrologiska och 
geomorfologiska särdrag, den funktion 
som översvämningsplan fyller som 
naturliga buffertzoner, 
befolkningsområdenas lägen, områden med 
ekonomisk verksamhet samt utvecklingen 
på lång sikt, inklusive 
klimatförändringarnas påverkan på 
förekomsten av översvämningar.
Ovannämnda bedömningar får utebli om 
de lokala förhållandena tillåter detta.

Motivering

Här återinförs ändringsförslaget från första behandlingen (tidigare artikel 4.2 c) eftersom 
buffertzoner som bekant är av stor betydelse för översvämningsskyddet.

Syftet är dessutom att nå en kompromiss mellan parlamentets ståndpunkt från första 
behandlingen och rådets gemensamma ståndpunkt. Denna ändring bör ses i samband med 
ändringsförslag 11.

Ändringsförslag 13
Artikel 4, punkt 2, led da (nytt)

da) Om lämpligt, en bedömning av 
effektiviteten hos befintliga 
infrastrukturer konstruerade av 
människan för att förhindra 
översvämningar, med hänsyn till deras 
faktiska kapacitet att förhindra skador, 
liksom deras ekonomiska och 
miljömässiga effektivitet.

Motivering

Ändringsförslaget från första behandlingen (tidigare artikel 4.2 h) återinförs ordagrant.

Ändringsförslag 14
Artikel 4, punkt 4

4. Medlemsstaterna skall slutföra den 
preliminära bedömningen av 

4. Medlemsstaterna skall slutföra den 
preliminära bedömningen av 
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översvämningsriskerna senast 
den 22 december 2012.

översvämningsriskerna senast 
den 22 december 2010.

Motivering

Återinförande av de tidsfrister som parlamentet ursprungligen föreskrev i syfte att skärpa 
förfarandet (tidigare artikel 6.1, ändrad).

Ändringsförslag 15
Artikel 5, punkt 1

1. På grundval av en preliminär bedömning 
av översvämningsriskerna enligt artikel 4 
skall medlemsstaterna för varje 
avrinningsdistrikt eller förvaltningsenhet 
enligt artikel 3.2 b eller den del av 
ett internationellt avrinningsdistrikt som 
ligger inom deras territorium fastställa i 
vilka områden de finner att möjliga
betydande översvämningsrisker föreligger 
eller rimligen kan förväntas uppstå.

1. På grundval av en preliminär bedömning 
av översvämningsriskerna enligt artikel 4 
skall medlemsstaterna för varje 
avrinningsdistrikt eller förvaltningsenhet 
enligt artikel 3.2 b eller den del av 
ett internationellt avrinningsdistrikt som 
ligger inom deras territorium fastställa i 
vilka områden de finner att betydande 
översvämningsrisker föreligger eller kan 
förväntas uppstå.

Motivering

Språklig förenkling i syfte att göra texten begripligare och skapa större rättslig klarhet.

Ändringsförslag 16
Artikel 6, punkt 3, led c

c) Översvämningar med hög sannolikhet, 
om lämpligt.

c) Översvämningar med hög sannolikhet, 
om möjligt.

Motivering

Syftet är att nå en kompromiss mellan parlamentets ståndpunkt (med en ordalydelse utan 
undantagsmöjligheter; tidigare artikel 7.2) och rådets aktuella ståndpunkt. Översvämningar 
med hög sannolikhet bör omfattas i så stor utsträckning som möjligt så att medborgarnas 
skydd kan garanteras. Behöriga myndigheter bör få göra undantag från denna regel bara om 
det är omöjligt att följa regeln eller om myndigheten kan ge en godtagbar förklaring till att ett 
undantag görs.

Ändringsförslag 17
Artikel 6, punkt 5, led d
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d) Annan information som medlemsstaten 
anser användbar, såsom angivande av de 
områden där översvämningar med stort 
innehåll av transporterat sediment och 
bråte kan inträffa.

d) Annan information som medlemsstaten 
anser användbar, såsom angivande av de 
områden där översvämningar med stort 
innehåll av transporterat sediment och 
bråte kan inträffa samt angivande av 
översvämningsplan och andra naturliga 
områden som antingen nu eller i 
framtiden kan fungera som buffertzoner.

Motivering

Återinförande av parlamentets ståndpunkt från första behandlingen (jämför första delen av 
motiveringen till ändringsförslag 12).

Ändringsförslag 18
Artikel 6, punkt 7a (ny)

7a. Medlemsstaterna får, i fråga om 
områden där översvämningar härrör från 
avloppssystem, besluta att utarbetandet av 
kartor över översvämningshotade 
områden skall begränsas till det scenario 
som avses i punkt 3 a.

Motivering

Mot bakgrund av de återinförda ändringsförslagen 3 och 9 beviljas medlemsstaterna här en 
lättnad när det gäller översvämningar från avloppssystem, i och med att kartorna enbart
måste omfatta extrema scenarier.

Ändringsförslag 19
Artikel 7, punkt 3, stycke 2

Riskhanteringsplanerna skall beakta 
relevanta aspekter, t.ex. kostnad och nytta, 
översvämningens omfattning och 
avledningsvägar och områden med 
möjlighet att hejda vatten från 
översvämningar, miljömålen i artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EG, mark- och 
vattenförvaltning, fysisk planering, 
markanvändning, naturvård, sjöfart och 
hamninfrastruktur.

Riskhanteringsplanerna skall beakta 
relevanta aspekter, t.ex. kostnad och nytta, 
översvämningens omfattning och 
avledningsvägar och möjligheterna till
underhåll och/eller återställande av 
områden med möjlighet att hejda vatten 
från översvämningar, miljömålen i artikel 4 
i direktiv 2000/60/EG, mark- och 
vattenförvaltning, fysisk planering, 
markanvändning, naturvård, sjöfart och 
hamninfrastruktur.
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Motivering

Återinförande av ändringsförslag från första behandlingen (tidigare artikel 9.5 a). 
Möjligheten att hejda vatten från översvämningar spelar en stor roll när det gäller att 
begränsa översvämningsriskerna och måste beaktas då riskhanteringsplaner utarbetas.

Ändringsförslag 20
Artikel 9, punkt 1

1. De första kartorna över 
översvämningshotade områden och 
översvämningsrisker och efterföljande 
översyner, i enlighet med artiklarna 6 och 
14 i det här direktivet, skall utarbetas så att 
den information de innehåller stämmer 
överens med relevant information som 
lämnas enligt direktiv 2000/60/EG. De får, 
om det anses lämpligt, i större 
utsträckning samordnas med och 
integreras i de översyner som föreskrivs i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

1. De första kartorna över 
översvämningshotade områden och 
översvämningsrisker och efterföljande 
översyner, i enlighet med artiklarna 6 och 
14 i det här direktivet, skall utarbetas så att 
den information de innehåller stämmer 
överens med relevant information som 
lämnas enligt direktiv 2000/60/EG. De 
samordnas med och får integreras i de 
översyner som föreskrivs i artikel 5.2 i 
direktiv 2000/60/EG.

Motivering

Syftet är att nå en kompromiss mellan rådets och parlamentets ståndpunkt (tidigare 
artikel 13.1). Samordning med vattenramdirektivet bör eftersträvas. En integrering i det
direktivet förblir dock fakultativ.

Ändringsförslag 21
Artikel 11

1. Kommissionen får, i enlighet med 
förfarandet i artikel 12.2, anta tekniska 
format för behandling och överföring av 
data, inklusive statistiska och kartografiska 
data, till kommissionen. Beslut om de 
tekniska formaten skall antas senast två år 
före de tidpunkter som anges i 
artikel 4.4, 6.8 respektive 7.5, med 
beaktande av såväl befintliga standarder 
som format som utarbetats enligt 
tillämpliga gemenskapsrättsakter.

1. Kommissionen får, i enlighet med det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 12.2, anta tekniska format för 
behandling av data, inklusive statistiska 
och kartografiska data, och format för 
överföring av data till kommissionen som 
leder till att icke-väsentliga bestämmelser 
i detta direktiv ändras genom tillägg. 
Beslut om de tekniska formaten skall antas 
senast två år före de tidpunkter som anges i 
artikel 4.4, 6.8 respektive 7.5, med 
beaktande av såväl befintliga standarder 
som format som utarbetats enligt 
tillämpliga gemenskapsrättsakter.
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2. Kommissionen får, med beaktande av 
perioderna för översyn och uppdatering 
och i enlighet med förfarandet i artikel 
12.2, anpassa bilagan till nya vetenskapliga 
och tekniska rön.

2. Kommissionen får, med beaktande av 
perioderna för översyn och uppdatering 
och i enlighet med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 12.2, 
anpassa bilagan till nya vetenskapliga och 
tekniska rön.

Motivering

Genom dessa ändringar görs nödvändiga anpassningar till det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 22
Artikel 12, punkt 2

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

2. När det hänvisas till denna punkt skall 
artikel 5 a 1–4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med 
beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i 
det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i 
beslut 1999/468/EG skall vara tre 
månader.

Motivering

Genom dessa ändringar görs nödvändiga anpassningar till det nya kommittéförfarandet.

Ändringsförslag 23
Artikel 13

1. Medlemsstaterna får besluta att inte göra 
en preliminär bedömning av 
översvämningsriskerna enligt artikel 4 för 
sådana avrinningsområden, 
delavrinningsområden eller kustområden 
där man antingen

1. Medlemsstaterna får besluta att inte göra 
en preliminär bedömning av 
översvämningsriskerna enligt artikel 4 för 
sådana avrinningsområden, 
delavrinningsområden eller kustområden 
där man antingen

a) redan har genomfört en riskbedömning 
och före den 22 december 2010 bedömt att 
möjliga allvarliga översvämningsrisker 
föreligger eller troligen kommer att uppstå, 
vilket gjort att dessa områden fastställts 
tillhöra dem som avses i artikel 5.1, eller

a) redan har genomfört en riskbedömning 
och vid tidpunkten för detta direktivs 
ikraftträdande bedömt att allvarliga 
översvämningsrisker föreligger eller 
troligen kommer att uppstå, vilket gjort att 
dessa områden fastställts tillhöra dem som 
avses i artikel 5.1, eller

b) före den 22 december 2010 har beslutat b) fram till tidpunkten för detta direktivs 
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att utarbeta kartor över 
översvämningshotade områden och kartor 
över översvämningsrisker och fastställa 
riskhanteringsplaner i enlighet med 
tillämpliga bestämmelser i detta direktiv.

ikraftträdande har beslutat att utarbeta 
kartor över översvämningshotade områden 
och kartor över översvämningsrisker och 
fastställa riskhanteringsplaner i enlighet 
med tillämpliga bestämmelser i detta 
direktiv.

2. Medlemsstaterna får besluta att använda 
sig av sådana kartor över 
översvämningshotade områden och kartor 
över översvämningsrisker som färdigställts 
före den 22 december 2010, om dessa 
kartor har en informationsnivå som 
motsvarar kraven i artikel 6.

2. Medlemsstaterna får besluta att använda 
sig av sådana kartor över 
översvämningshotade områden och kartor 
över översvämningsrisker som färdigställts 
fram till tidpunkten för detta direktivs 
ikraftträdande, om dessa kartor har en 
informationsnivå som uppfyller kraven i 
detta direktiv.

3. Medlemsstaterna får besluta att använda 
sig av riskhanteringsplaner som 
färdigställts före den 22 december 2010, 
under förutsättning att dessa planer till sitt 
innehåll motsvarar kraven i artikel 7.

3. Medlemsstaterna får besluta att använda 
sig av riskhanteringsplaner som 
färdigställts fram till tidpunkten för detta 
direktivs ikraftträdande, under 
förutsättning att dessa planer till sitt 
innehåll motsvarar kraven i detta direktiv.

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall gälla utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 14.

4. Punkterna 1, 2 och 3 skall gälla utan att 
det påverkar tillämpningen av artikel 14.

Motivering

Parlamentets ståndpunkt från första behandlingen (tidigare artikel 17). Det förarbete som 
gjorts i medlemsstaterna erkänns om det slutförts fram till tidpunkten för ikraftträdandet. En 
förlängning av övergångsperioden till 2010 är inte meningsfull, eftersom detta inte motsvarar 
principen om skydd av befintliga uppgifter och skulle kunna leda till att direktivets mål
kringgås.

Textens ändrade struktur kräver att också detta direktivs mål, som kan fastställas genom en 
ändring av bilagan, inbegrips (”detta direktiv”). 

Därutöver införs ordalydelsen från första behandlingen (”uppfyller”; tidigare artikel 17.2).
Ytterligare språklig förenkling (jfr ändringsförslag 15).

Ändringsförslag 24
Artikel 16

Kommissionen skall lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av detta direktiv senast den 
22 december 2018 och därefter vart sjätte 
år.

Kommissionen skall lägga fram en rapport 
för Europaparlamentet och rådet om 
genomförandet av detta direktiv senast den 
22 december 2018 och därefter vart sjätte 
år. Vid utarbetandet av rapporten skall 
konsekvenserna av klimatförändringarna 
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beaktas.

Motivering

Parlamentets ståndpunkt från första behandlingen (tidigare artikel 19). De negativa 
konsekvenserna av klimatförändringarna får särskilt i detta direktiv inte lämnas obeaktade 
och bör här få ett uttryckligt omnämnande.
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MOTIVERING

1. Inledning:

Kommissionen antog den 18 januari 2006 sitt förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om bedömning och hantering av översvämningar.
Europaparlamentet avgav den 13 juni 2006 sitt yttrande vid första behandlingen.
Regionkommittén beslutade att inte avge något yttrande. 
Ekonomiska och sociala kommittén avgav sitt yttrande den 17 maj 2006.
Rådet fastställde den 23 november 2006 sin gemensamma ståndpunkt.

2. Allmänt:

Detta direktiv syftar till att upprätta en rättslig ram för bedömning och hantering av 
översvämningsrisker, vilket skall garantera skyddet av människors hälsa, miljön, kulturarvet
och ekonomisk verksamhet.
För att dessa mål skall uppnås har man valt ett tillvägagångssätt i tre steg: Först görs en 
preliminär riskbedömning för att identifiera områden där det finns en påtaglig 
översvämningsrisk, sedan kartläggs översvämningsriskerna och därefter utarbetas planer för 
hantering av översvämningsriskerna i aktuella avrinningsdistrikt.
Med tanke på att förutsättningarna är olika i medlemsstaterna när det gäller geografi, 
hydrologi och bosättningsstrukturer ger det föreslagna direktivet medlemsstaterna stor 
flexibilitet att fastställa de nödvändiga skyddsnivåerna och vilka åtgärder som skall vidtas för 
att uppnå denna skyddsnivå.

3. Ändringar i den gemensamma ståndpunkten:

Den gemensamma ståndpunkten innehåller en rad ändringsförslag från Europaparlamentets 
första behandling. Parlamentets ståndpunkt övertogs då helt eller delvis. Den gemensamma 
ståndpunkten medförde sålunda väsentliga ändringar i direktivets struktur. Även om man i 
rådets version delvis lyckats skapa en klarare struktur övertogs inte vissa viktiga ändringar 
som parlamentet föreslagit, eller så övertogs de bara i försvagad form.
Rådets gemensamma ståndpunkt måste enligt föredraganden absolut ändras inte bara genom 
att vissa språkliga oklarheter och juridiskt oprecisa formuleringar stryks utan också genom att 
ett antal ändringsförslag från parlamentets första behandling återinförs.
Innan föredraganden kan acceptera den gemensamma ståndpunkten anser han därför att det 
krävs mer omfattande förbättringar, vilka framgår av följande ändringsförslag:

1) Klimatförändringar:

Med tanke på klimatförändringarna och den offentliga debatt som förs om dem kan
föredraganden inte förstå hur man skulle kunna ignorera klimatförändringarnas konsekvenser 
för översvämningsriskerna i samband med den preliminära riskbedömningen. Dessa 
konsekvenser bör däremot bedömas och beaktas på tillbörligt sätt. Självklart är föredraganden 
medveten om att man inte kan ta fram omfattande nya uppgifter för en preliminär 
riskbedömning; det bör dock vara möjligt att använda sig av befintliga uppgifter. Det är svårt 
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att inför de europeiska medborgarna motivera varför man skulle ignorera
klimatförändringarna vid denna grundläggande bedömning.

2) Tidsfrister: 

För att garantera ett snabbt förfarande återinförs de ursprungliga tidsfristerna för slutförande 
av förarbeten. 
Föredraganden anser i motsats till rådet att man bör göra ändringar i skyddet av befintliga 
uppgifter när det gäller det förarbete som gjorts i medlemsstaterna. Av denna orsak återinförs 
ändringsförslag från första behandlingen. Föredraganden anser att en förlängning av perioden 
för skydd av befintliga uppgifter till 2010 – alltså bortom tidpunkten för detta direktivs 
ikraftträdande – inte är meningsfull, eftersom detta inte motsvarar principen om skydd av 
befintliga uppgifter och skulle kunna leda till att direktivets mål kringgås.

3) Kommittéförfarande: 

De ändringar som genom rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006 gjorts i de 
förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter 
(kommittéförfarandet) kräver anpassningar, vilka föredraganden följaktligen har tagit hänsyn 
till.

4) Samordning med vattenramdirektivet:

Vad gäller samordningen och integreringen mellan det föreslagna direktivet och 
direktiv 2000/60/EG är bestämmelserna i rådets gemensamma ståndpunkt begränsade i och 
med att kravet på nära samordning faller bort. Enligt föredraganden bör man eftersträva 
samordning med vattenramdirektivet vid utarbetandet av kartor över översvämningshotade 
områden och kartor över översvämningsrisker. Det bör dock förbli fakultativt att integrera 
kartorna i det direktivet.

5) Avloppssystem: 

I den gemensamma ståndpunkten återinförs en förteckning över de typer av översvämningar 
som omfattas av direktivet samt möjligheten att utesluta översvämningar från 
avloppsvattensystem. I parlamentets första behandling användes en bredare definition av 
översvämningar, utan något uttryckligt undantag för översvämningar från 
avloppsvattensystem. Föredraganden anser att den bredare definitionen – som nu även 
omfattar översvämningar från avloppsvattensystem respektive avloppssystem – bör 
återinföras i andra behandlingen.

6) Buffertzoner och möjligheten att begränsa översvämningar: 

Föredraganden är vidare av den åsikten att det kan försvåra arbetet med att minska
översvämningsrisker om man i samband med den preliminära bedömningen samt vid 
utarbetandet av kartor över översvämningsrisker och planer för hantering av 
översvämningsrisker förbiser områden som kan fungera som buffertzoner. Därför återinförs 
ändringsförslag från första behandlingen angående buffertzoner och möjligheten att begränsa 
översvämningar.


	645923sv.doc

