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LÜHISELGITUS

Oma seletuskirjas rõhutab komisjon üleujutuste traagilisi tagajärgi (2002. aastal rohkem kui 
700 surma) ning nendest keskkonnale, era- ja avalikule infrastruktuurile ning piirkondade 
majandustegevusele põhjustatud kahju ulatust. Üleujutuste maht on kasvanud vesikondade 
loodusliku suurveemahutavuse olulise vähenemise tõttu. Ohtudele vaatamata on üleujutuste 
ohupiirkondades lubatud nii avaliku kui ka erasektori hoonete ja kommunikatsioonide 
ehitamist. Näitena viitab komisjon kümnele miljonile inimesele, kes elab Reini jõe äärsetes 
piirkondades, kus on eriti ulatuslike üleujutuste oht ja võimalik üleujutuskahju ulatub 165 
miljardi euroni. Kliimamuutused suurendavad tõenäoliselt nii selliste sündmuste sagedust kui 
ka intensiivsust. Seega, et vähendada ja juhtida üleujutustest tulenevaid ohte inimeste 
tervisele, keskkonnale, infrastruktuurile ja varale, teeb komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku võtta vastu direktiiv üleujutusohu hindamise ja ohjeldamise kohta.

Üleujutusohu hindamine ja ohjeldamine ei ole uus teema. Enamik liikmesriike, kui mitte kõik, 
on selle nähtuse ohjeldamiseks rakendanud riiklikke poliitikaid. Enamik Euroopa vesikondi 
jaguneb aga kahe või rohkema liikmesriigi vahel ning üleujutusohu ohjeldamine ühes 
piirkonnas võib mõjutada üleujutusohtu ülem- või alamjooksu piirkonnas. Seetõttu annaks 
ühenduse tasemel kooskõlastatud tegevus märkimisväärset lisaväärtust ja parandaks üldist 
üleujutusohu vältimist ning kaitset üleujutuste eest. Lisaks sellele sobib veemajanduse seda 
aspekti puudutav õigusakt hästi kokku veepoliitika raamdirektiiviga1, milles võeti kasutusele 
vesikondades piiriülese koordineerimise põhimõte.

Vastavalt struktuurifonde reguleerivatele uutele õigusaktidele tehakse ettepanek lugeda 
tulvaennetusmeetmeid abikõlblikeks kulutusteks.

Arvamuse koostaja on aga seisukohal, et komisjoni projekti tuleb teha mitmeid muudatusi, 
kui soovitakse:

• sobitada see direktiivi ettepanek tervikliku, jätkusuutliku üleujutusohu ohjeldamise 
poliitikaga;

• rõhutada ennetusmeetmeid, mille eesmärgiks ei ole mitte hädaolukordade 
lahendamine, vaid üleujutusohu kõrvaldamine või vähendamine, sest ennetav 
kohandumine on tõhusam ja odavam kui hädaolukordadele kohandumine või hilisem 
kohandumine;

• piirata kohalike tulvaennetusmeetmete edasikanduvat mõju ülem- või alamjooksu 
piirkondadele või kõrvaldada see mõju, kasutades ühtseid meetmeid vesikonna 
tasandil, sealhulgas piiriülest koostööd vesikondades, kaasates kõik asjaomased 
ametiasutused;

• edendada kõikide asjaomaste poliitikate ja finantsmehhanismide, muuhulgas 
ühtekuuluvuspoliitika integratsiooni, et saavutada jätkusuutlik üleujutusohu 
ohjeldamine;

  
1 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ
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• integreerida käesoleva direktiivi rakendamine alates selle jõustumiskuupäevast direktiivi 
2000/60/EÜ (veepoliitika raamdirektiivi) vesikondade majandamise 
planeerimisprotsessiga, et muuta üleujutusohutuse kava tõhusaks ning edendada nende 
kooskõla veepoliitika raamdirektiivis sõnastatud ökoloogilise jätkusuutlikkuse 
tingimustega;

• tagada jätkusuutlik veemajandus, seades esikohale maakasutuse planeerimise ning 
loodusliku suurveemahutavuse suurendamise kaudu ohu- ja kahjude ennetusmeetmed;

• luua õigusakte selgelt ja täitmisele pööratavalt, kaotades õigusliku ebamäärasuse 
üleujutusohu kaartide ja ohjeldamiskavade ulatuse osas;

• rakendada turg tööle jätkusuutliku üleujutusohu ohjeldamise kasuks, et majandustegevus 
kataks üleujutuse ohupiirkondades tulvakaitsemeetmete kulud, samuti nendest tulenevad 
keskkonna- ja ressursikulud, ning et panna üleujutuse ohupiirkondades elavatele 
inimestele kohustus rakendada nende parimate võimete kohaselt kahju vähendavaid 
ettevaatusabinõusid (nt hoonete kohandamine üleujutusohule).

Seega teeb arvamuse koostaja järgmised muudatusettepanekud:

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

(2) Üleujutus on loodusnähtus, mida ei saa 
ära hoida. Inimtegevus aitab kaasa 
üleujutuste tõenäosuse suurenemisele ja 
tagajärgede raskenemisele.

(2) Üleujutus on loodusnähtus, mida ei saa 
täielikult ära hoida. Vesikondade loodusliku 
tulvavee mahutavuse oluline vähenemine, 
inimtegevuse halb korraldus (nagu 
inimasulate ja majandusvarade kasv 
lammidel ning maapinna vee loodusliku 
mahutavuse erosioon ja vähenemine 
metsade langetamise ning põllumajanduse 
tõttu vesikondades), põuad ning globaalne 
soojenemine aitavad kaasa üleujutuste 
tõenäosuse suurenemisele ja kahjulike 
mõjude raskenemisele.

Muudatusettepanek 2
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Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Traditsioonilised üleujutusohu 
ohjeldamise strateegiad, millest enamik 
keskendub infrastruktuuride rajamisele 
inimeste, kinnisvara ja kaupade vahetuks 
kaitseks, ei ole taganud vajalikul tasemel 
ohutust.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 3

(3) Üleujutustega seotud ohtu inimeste 
tervisele, keskkonnale ja infrastruktuurile on 
võimalik vähendada ning seda soovitaksegi 
teha, kuid üleujutustest tuleneva kahjuohu 
vähendamise meetmed tuleb nende tõhususe 
tagamiseks kooskõlastada kogu vesikonnas.

(3) Üleujutustega seotud ohtu inimeste 
tervisele, keskkonnale ja infrastruktuurile on 
võimalik vähendada ning seda soovitaksegi 
teha. Kuid üleujutustest tuleneva kahjuohu 
vähendamise meetmed tuleb nende tõhususe 
tagamiseks kooskõlastada liikmesriikide, 
nende riiklike, piirkondlike ja kohalike 
asutuste ning jõgede majandamise eest 
vastutavate organisatsioonide vahel
kõikides vesikondades ning suurendada 
tuleb looduslike meetmete tähtsust, et 
edendada eemaldumist traditsioonilisest 
lühiajalisest kaitseehitiste paradigmast 
ning liikumist üleujutuste ökoloogiliselt 
jätkusuutliku ohjeldamise suunas.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Kavandatav ühtne vesikondade 
majandamine peaks lähtuma a) konkreetse 
keskkonna kandevõimest, s.t ökosüsteemide 
õigest ja pikaajalisest toimimisest ning 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamisest, 
samuti sellega seonduvast 
sotsiaalmajanduslikust kasust inimestele, b) 
vee sidusrühmade vajaduste ja ootuste 
ühisest hindamisest kogu vesikonna 
tasandil ning c) parimast võimalikust 
teabest.
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Muudatusettepanek 5
Põhjendus 3 b (uus)

(3 b) Üleujutusohu ohjeldamine ja 
üleujutuste tekitatud kahju piiramise 
meetmete puhul tuleks lähtuda solidaarsuse 
põhimõttest. Järelikult tuleks üleujutusohu 
ohjeldamine koos kahe või enama 
naaberriigi vahel voolava jõe valglaga 
korraldada sellisel viisil, et ühtki ala ei 
ohustaks jõe jätkusuutmatu majandamise 
tulemusena üleujutus. 

Selgitus

Nii direktiiv 2000/60/ΕÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik 
kui ka kõnealune ettepanek võtta vastu direktiiv, mis on eelmisega tihedalt seotud, sisaldavad 
solidaarsuse põhimõtet, mis nõuab üleujutusohu ohjeldamise koordineerimist kogu piiriülese
valgla piirkonnas.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) Liikmesriigid ja ühendus peaksid 
üleujutusohu jätkusuutliku ohjeldamise 
sätteid arvestama kogu oma poliitika, 
sealhulgas näiteks transpordipoliitika, 
ruumilise planeerimise, linnaarengu ja 
industrialiseerimispoliitika, 
põllumajanduspoliitika, 
ühtekuuluvuspoliitika, energiapoliitika 
ning teaduspoliitika määratlemisel ja 
rakendamisel.

Selgitus

On suurel hulgal tõendeid, et väär ruumiline planeerimine, linnaareng ja 
industrialiseerimispoliitika suurendavad üleujutusohtu märgatavalt.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 8

(8) Üleujutused ühenduse territooriumil on 
erinevad, näiteks jõgede suurvesi, äkktulvad, 
asulate, kanalisatsiooni ja rannikualade 
üleujutused. Samuti võib üleujutuste 
põhjustatud kahju ühenduses riigiti ja 

(8) Üleujutused ühenduse territooriumil on 
erinevad, näiteks jõgede suurvesi, äkktulvad, 
asulate, kanalisatsiooni, rannikualade ning 
sademete suurest hulgast põhjustatud 
üleujutused. Samuti võib üleujutuste 
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regiooniti erineda. Seega peaks üleujutuste 
ohjeldamise eesmärgid põhinema kohalikel 
ja regionaalsetel asjaoludel.

põhjustatud kahju ühenduses riigiti ja 
regiooniti erineda. Seega peaks üleujutuste 
ohjeldamise eesmärgid põhinema kohalikel 
ja regionaalsetel asjaoludel.

Selgitus

Sademete suurest hulgast põhjustatud üleujutused lisanduvad mitut liiki üleujutustele, mis 
esitatud direktiivi sõnastuses määratletakse.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 13

(13) Selleks, et vältida topelttööd, peaksid 
liikmesriigid käesoleva direktiivi nõuete 
täitmiseks kasutama üleujutusohu kohta 
koostatud kaarte ja üleujutusohutuse 
kavasid.

(13) Selleks, et vältida topelttööd, peaksid 
liikmesriigid käesoleva direktiivi nõuete 
täitmiseks kasutama üleujutusohu kohta 
koostatud kaarte ja üleujutusohutuse 
kavasid; selleks tuleks liikmesriikidele 
vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele ja 
kättesaadavas ulatuses võimaldada 
vajalikku paindlikkust, et nad saaksid 
kasutada kaarte ja kavasid ning täita 
eespool mainitud nõudeid.

Selgitus

Arvestades üleujutuste erinevat laadi liikmesriikides, tuleks võimaldada piisavalt 
paindlikkust, et direktiiv osutuks tõeliselt kasulikuks, toimides ranges vastavuses direktiiviga 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane tegevusraamistik.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 13 a (uus)

(13 a) Vesikondade üleujutuste ohjeldamise 
eesmärk peaks olema luua ühine vastutus 
ja solidaarsus vesikondades. Selleks 
peaksid liikmesriigid püüdma tõsta 
teadlikkust ja arendada koostööd kõigi 
sidusrühmadega ning isegi nendega, kes on 
aladel, mis ei ole (või on vähem) 
üleujutusohtlikud, kuid kes võivad siiski 
oma maakasutuse ja tavadega kaasa aidata 
alla- või ülesvoolu toimuvatele 
üleujutustele.
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Muudatusettepanek 10
Artikli 2 lõige 1

1. üleujutus – harilikult veega katmata maa 
ajutine kattumine veega;

1. üleujutus – harilikult veega katmata maa 
ajutine kattumine veega, isegi kui see on 
tekkinud sademete suure hulga 
tulemusena, mis toob kaasa asustatud 
ja/või tööstuspiirkondade üleujutamise.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek võimaldab „üleujutuse” mõiste laiemat määratlust kooskõlas 
põhimõttega hõlmata selle nähtuse teise põhjusena sademete suur hulk.

Muudatusettepanek 11
Artikli 4 lõige 1

1. Liikmesriigid korraldavad igas nende 
territooriumil paiknevas valglapiirkonnas 
või piiriülese valglapiirkonna osas esialgse 
üleujutusohu hindamise lõike 2 kohaselt. 

1. Liikmesriigid korraldavad igas nende 
territooriumil paiknevas valglapiirkonnas 
või piiriülese valglapiirkonna osas esialgse 
üleujutusohu hindamise lõike 2 kohaselt. 
Selleks võib kasutada liikmesriikide 
koostatud olemasolevaid hinnanguid, mis 
vastavad käesoleva direktiivi nõuetele.

Selgitus

Tasuvust silmas pidades tuleks kasutada ohu esialgseks hindamiseks olemasolevaid 
hinnanguid, mis vastavad käesoleva direktiivi nõudmistele.

Muudatusettepanek 12
Artikli 4 lõike 2 punkt a

(a) valglapiirkonna topograafiline ja 
maakasutust kirjeldav kaart, millel on 
vesikondade, alamvesikondade ning 
vajaduse korral nende rannikuvööndite
piirid;

a) valglapiirkonna topograafiline ja 
maakasutust kirjeldav kaart, millel on 
vesikondade, alamvesikondade ning nende 
rannikualade piirid;

Muudatusettepanek 13
Artikli 4 lõike 2 punkt b

(b) toimunud üleujutuste kirjeldus; b) toimunud üleujutuste kirjeldus, millel oli 
oluline kahjulik mõju inimeludele, 
majandustegevusele ja keskkonnale;
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Selgitus

Tasuvust silmas pidades tuleks kirjeldada ainult olulisi üleujutusi.

Muudatusettepanek 14
Artikli 4 lõike 2 punkt e

(e) uute üleujutuste tõenäosuse hinnang, 
mille aluseks on hüdroloogilised andmed, 
üleujutuste liigid ning kliimamuutuste ja 
maakasutuse muutuste prognoositav mõju;

e) uute üleujutuste tõenäosuse hinnang, mille 
aluseks on hüdroloogilised andmed, 
sealhulgas iga vesikonna valglas 
telemeetrilise reaalajas toimuva seire 
käigus saadud andmed ja üleujutuste liikide 
ning kliimamuutuste ja maakasutuse 
muutuste alusel prognoositav mõju;

Selgitus

Hüdrometeoroloogilise telemeetriavõrgustiku (mis mõõdab sademeid, temperatuuri, niiskust, 
jõgede voolukiirust jms) loomine hõlbustaks kõvasti üleujutusohu hindamist kogu vesikonna 
valglal, moodustades nii varajase hoiatamise süsteemi kui ka elutähtsa andmebaasi.

Muudatusettepanek 15
Artikli 4 lõike 2 punkt f a (uus)

f a) olemasolevate tehislike 
tulvakaitseinfrastruktuuride tõhususe 
hindamine, võttes arvesse nende tegelikku 
kahjuennetusvõimet, samuti nende 
majanduslikku ja keskkonnaalast tõhusust;

Muudatusettepanek 16
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid võivad vabastada 
esialgsest üleujutusohu hindamisest need 
vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, mis riigi kogutud kogemuse 
alusel võib kohe paigutada märgatava 
üleujutusohuga vesikondade, 
alamvesikondade või kaldaalade 
kategooriasse ning mis vajavad 
üleujutusala kaardistamist ja selle 
ohjeldamise plaane.

Muudatusettepanek 17
Artikli 5 lõike 1 punkt a 
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(a) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, kus ei ole olulist üleujutusohtu 
ja võib põhjendatult arvata, et seda ei teki, 
või kus võimalikud tagajärjed inimeste 
tervisele, keskkonnale või 
majandustegevusele on suhteliselt kerged;

a) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, kus ei ole olulist üleujutusohtu 
või kus võimalikud tagajärjed inimeste 
tervisele, keskkonnale või 
majandustegevusele on suhteliselt kerged;

Muudatusettepanek 18
Artikli 5 lõige 2

2. Rahvusvahelisse valglapiirkonda 
kuuluvate rahvusvaheliste vesikondade, 
alamvesikondade või rannikualade 
liigitamine lõike 1 kohaselt kooskõlastatakse 
asjaomaste liikmesriikide vahel.

2. Rahvusvahelisse valglapiirkonda 
kuuluvate rahvusvaheliste vesikondade, 
alamvesikondade või rannikualade 
liigitamine lõike 1 kohaselt kooskõlastatakse 
asjaomaste liikmesriikide vahel. 
Liikmesriigid tagavad asjaomase 
andmeedastuse ühiste vesikondade seas 
käesoleva artikli tähenduses.

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on soodustada lõikes 2 silmas peetud 
kooskõlastamist.

Muudatusettepanek 19
Artikli 7 lõige 1

1. Liikmesriigid koostavad valglapiirkonna 
tasandil artikli 5 lõike 1 punkti b kategooria 
vesikondade, alamvesikondade ja
rannikualade kohta üleujutuste kaardid ja 
tõenäolise kahju kaardid, edaspidi 
„üleujutusohu kaardid“.

1. Liikmesriigid koostavad valglapiirkonna 
tasandil artikli 5 lõike 1 punkti b kategooria 
vesikondade, alamvesikondade ja 
rannikualade kohta üleujutuste kaardid ja 
tõenäolise kahju kaardid, edaspidi 
„üleujutusohu kaardid“. Selleks võib 
kasutada liikmesriikide koostatud 
olemasolevaid kaarte, mis vastavad 
käesoleva direktiivi nõuetele.

Selgitus

Tasuvust silmas pidades tuleks kasutada olemasolevaid kaarte, mis vastavad käesoleva 
direktiivi nõudmistele.

Muudatusettepanek 20
Artikli 7 lõike 2 esimese lõigu punkt c ja teine lõik

(c) väikese tõenäosusega üleujutused 
(erakordsed sündmused).

c) oluliste kogukondade ja oluliste 
arenenud piirkondade jaoks väikese 
tõenäosusega üleujutused (erakordsed 
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sündmused) 

Iga eelmises lõikes sätestatud üleujutusliigi 
kohta esitatakse järgmised andmed:

Iga eelmises lõigus sätestatud üleujutusliigi 
kohta esitatakse järgmised andmed:

(a) tulvavee prognoositav kõrgus; a) tulvavee prognoositav kõrgus oluliste 
kogukondade ja oluliste arenenud 
piirkondade jaoks;

(b) vajaduse korral veevoolu kiirus; b) veevoolu kiirus oluliste kogukondade ja 
oluliste arenenud piirkondade jaoks;

(c) piirkonnad, kus võivad tekkida 
kaldauuristused ja kuhjuda setted.

c) piirkonnad, kus võivad tekkida 
kaldauuristused ja kuhjuda setted.

Selgitus

Komisjoni väljapakutud projektis kehtestatakse kohustus määratleda vee sügavus ja veevoolu 
kiirus kõigis jõgede osades. Seda on võimalik teha vaid digitaalse topograafilise mudeli või 
kahemõõtmelise matemaatilise mudeli olemasolul. Kuid need meetmed on ülearused mõnedel 
aladel, näiteks looduslikeks üleujutusteks kasutatavatel aladel. Loomulikult läheb see maksma 
suure hulga raha, kui neid vahendeid ei ole hetkel olemas, ehkki need ei ole jõgede kõigi 
osade jaoks vajalikud.

Muudatusettepanek 21
Artikli 7 lõike 2 punkt c a (uus)

c a) looduslikud lammialad ning alad, mis 
kas kohe või tulevikus võivad toimida 
puhveraladena. 

Muudatusettepanek 22
Artikli 7 lõike 3 esimene lõik a (uus)

Üleujutusohu kaartidel võiks jaotada alad 
vöönditeks vastavalt maa kasutusele ja 
vastuvõtlikkusele tõenäoliste kahjustuste 
suhtes.

Selgitus

Alade jaotamine vöönditeks vastavalt maa kasutusele (metsamaa, põllumajandusmaa, linna-, 
tööstusmaa jms) ja vastuvõtlikkusele tõenäoliste kahjustuste suhtes ning selliste vööndite 
üleujutusohu kaartidele märkimine on väga oluline üleujutusohu ohjeldamise menetluste üle 
otsustamisel. Vt muudatusettepanekut 4.

Muudatusettepanek 23
Artikli 9 lõige 1 
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1. Liikmesriigid koostavad ja rakendavad 
valglapiirkonna tasandil artikli 5 lõike 1 
punkti b kohaste kategooriate vesikondade, 
alamvesikondade ja rannikualade 
üleujutusohutuse kavad kooskõlas käesoleva 
artikli lõigetega 2 ja 3.

1. Liikmesriigid koostavad ja rakendavad 
valglapiirkonna tasandil artikli 5 lõike 1 
punkti b kohaste kategooriate vesikondade, 
alamvesikondade ja rannikualade 
üleujutusohutuse kavad kooskõlas käesoleva 
artikli lõigetega 2 ja 3 ning direktiividega
79/409/EMÜ ja 92/43/EMÜ.

Muudatusettepanek 24
Artikli 9 lõige 2

2. Liikmesriigid kehtestavad iga vesikonna, 
alamvesikonna või rannikuala jaoks 
asjakohase kaitsetaseme, keskendudes 
sellele, et vähendada üleujutuse toimumise 
tõenäosust ja võimalikke tagajärgi inimeste 
tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele, ning võttes arvesse 
vajalikke veemajanduse, pinnasekaitse, 
ruumiplaneerimise, maakasutuse ja 
looduskaitse aspekte.

2. Liikmesriigid kehtestavad iga vesikonna, 
alamvesikonna või rannikuala jaoks 
asjakohase üleujutusohu ohjeldamise 
taseme, keskendudes sellele, et vähendada 
üleujutuse toimumise tõenäosust ja 
võimalikke tagajärgi inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele, ning 
võttes arvesse vajalikke veemajanduse, 
pinnasekaitse, ruumiplaneerimise, 
maakasutuse, kõnealuse ala tõenäolistele 
kahjustustele vastuvõtlikkuse ja 
looduskaitse aspekte.

Selgitus

„Kaitse” on liiga kitsas mõiste, samal ajal kui üleujutusohu ohjeldamine viitab üleujutuste 
ennetamisele koos nende eest kaitsmise ja nendeks ettevalmistumisega, nagu osutatud artikli 9 
lõikes 3.

Muudatusettepanek 25
Artikli 9 lõike 3 esimene lõik

3. Üleujutusohutuse kavad hõlmavad 
meetmeid, mis on suunatud lõike 2 kohaselt 
kehtestatud kaitsetasemete saavutamisele. 

3. Üleujutusohutuse kavad hõlmavad 
meetmeid, mis on suunatud lõike 2 kohaselt 
kehtestatud üleujutusohu ohjeldamise 
eesmärkide saavutamisele. 

Selgitus

Kõnealuses direktiivis tuleks teha vahet komisjoni (luua raamistik koostööks ja eesmärkide 
püstitamiseks) ning liikmesriikide (täita eesmärgid, juurutades konkreetsed meetmed, mis 
sobivad nende riikliku olukorraga) ülesannete vahel. 

Muudatusettepanek 26
Artikli 9 lõike 3 teine lõik a (uus)
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Üleujutusohutuse kavade rakendamist 
katsetatakse õppuste abil, mis on välja 
töötatud asjaomaste üksuste väljaõppe ja 
ettevalmistuse taseme hindamiseks, 
kohandades üleujutusohutuse kava, kui 
seda peetakse vajalikuks.

Selgitus

Et üleujutusohutuse kavad oleksid tõhusad, on vaja läbi viia õppusi, katsetamaks asjaomaste 
üksuste väljaõppe ja ettevalmistuse taset nii, et kavadesse saab teha vajalikke parandusi.

Muudatusettepanek 27
Artikli 9 lõike 3 teine lõik b (uus)

Üleujutusohutuse kavades pööratakse 
eritähelepanu üleujutusohu ohjeldamisele 
linnaaladel ja nendega ühendatud 
tööstusvööndites, kuna nendel aladel on 
majanduslikud kahjud tõenäoliselt kõige 
suuremad.

Selgitus

Linnaalad ja nendega seotud tööstusvööndid tuleks üleujutusohutuse kavades seada 
esikohale, sest kahjustused on nendel aladel tavaliselt suuremad ja võivad mõjutada suuremat 
arvu inimesi kui maapiirkondades.

Muudatusettepanek 28
Artikli 9 lõige 3 a (uus)

3 a. Kavade tulemuslikuks koostamiseks ja 
rakendamiseks võetakse meetmeid, 
tagamaks pidev suhtlus ja koostöö 
tsiviilkaitse- ja piirkondlike veeasutuste 
vahel.

Selgitus

Tsiviilkaitse- ja piirkondlike veeasutuste vaheline koostöö on vajalik, et tagada kogu sellise 
vajaliku teabe kättesaadavus, mis on vajalik üleujutuste usaldusväärsete ohjeldamise kavade 
koostamiseks ja rakendamiseks.

Muudatusettepanek 29
Artikli 12 lõige 1 

1. Liikmesriik tagab, et täies ulatuses tema 
territooriumil asuvate valglapiirkondade 

1. Liikmesriik tagab, et täies ulatuses tema 
territooriumil asuvate valglapiirkondade 
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kohta koostatakse ühtne üleujutusohutuse 
kava.

kohta koostatakse ühtne üleujutusohutuse 
kava, millesse on kaasatud kõik 
asjakohased asutused ja milles arvestatakse 
piirkondlikku üleujutusohutuse kava.

Muudatusettepanek 30
Artikli 12 lõige 2

2. Liikmesriigid tagavad, et täies ulatuses 
ühenduse territooriumil asuva 
rahvusvahelise valglapiirkonna kohta 
koostatakse kooskõlastatult ühtne 
rahvusvaheline üleujutusohutuse kava. 

2. Liikmesriigid tagavad, et täies 
ulatuses ühenduse territooriumil asuva 
rahvusvahelise valglapiirkonna kohta 
koostatakse kooskõlastatult – näiteks 
võrgustike väljaarendamise kaudu 
teabevahetuseks pädevate asutuste 
vahel – ühtne rahvusvaheline 
üleujutusohutuse kava. Läbirääkija- ja 
kandidaatriikidel soovitatakse tungivalt 
teha sellise kooskõlastustegevuse puhul 
aktiivset koostööd.

Kui sellist kava pole koostatud, koostab 
liikmesriik üleujutusohutuse kava, mis 
hõlmab vähemalt liikmesriigi 
territooriumile jäävaid rahvusvahelise 
valglapiirkonna osi.

Kui sellise kava koostamine viibib, 
koostab liikmesriik üleujutusohutuse 
kava, mis hõlmab vähemalt liikmesriigi 
territooriumile jäävaid rahvusvahelise 
valglapiirkonna osi.

Selgitus

Võrgustiku väljaarendamine teabevahetuseks liikmesriikide pädevate asutuste vahel, kes 
vastutavad rahvusvahelise valglapiirkonna eest, on üks peamisi samme üleujutusohu 
ohjeldamise kooskõlastamise ning üha suureneval vastastikusel usaldusel põhinevate suhete 
suunas.

Täieliku kooskõlastuse saavutamiseks on vaja koostada kavasid kandidaatriikidega 
konsulteerides, nii et nad saavutavad võimalikult kiiresti kooskõla ELi poliitika ja 
olemasoleva õigustikuga. Lõike teist osa muudetakse, sest algne sõnastus jätab võimaluse 
esimeses osas sisalduvaid meetmeid mitte rakendada, muutes sätte sellega kasutuks.

Muudatusettepanek 31
Artikli 12 lõige 3

3. Ühenduse piire ületava valglapiirkonna 
puhul, mille kohta pole koostatud ühtset 
rahvusvahelist üleujutusohutuse kava 
koostöös asjaomase kolmanda riigiga, 
koostavad liikmesriigid sellise 
üleujutusohutuse kava, mis hõlmab vähemalt 
neid rahvusvahelise valglapiirkonna osi, mis 

3. Ühenduse piire ületava valglapiirkonna 
puhul, mille kohta pole koostatud ühtset 
rahvusvahelist üleujutusohutuse kava 
koostöös asjaomase kolmanda riigiga, 
koostavad liikmesriigid sellise 
üleujutusohutuse kava, mis hõlmab vähemalt 
neid rahvusvahelise valglapiirkonna osi, mis 
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asuvad asjaomaste liikmesriikide 
territooriumil.

asuvad asjaomaste liikmesriikide 
territooriumil, ning loovad võrgustikud 
teabevahetuseks asjaomaste liikmesriikide 
pädevate asutustega.

Selgitus

Võrgustiku väljaarendamine teabevahetuseks liikmesriikide pädevate asutuste vahel, kes 
vastutavad rahvusvahelise valglapiirkonna eest, on üks peamisi samme üleujutusohu 
ohjeldamise kooskõlastamise ning üha suureneval vastastikusel usaldusel põhinevate suhete 
suunas.

Muudatusettepanek 32
Artikli 13 lõige 1

1. Käesoleva direktiivi artiklis 8 märgitud 
esimeste üleujutusohu kaartide koostamine 
ja nende edasine läbivaatamine on 
kooskõlas ja ühendatakse vajaduse korral 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 
ettenähtud analüüside ja ülevaadetega.

1. Käesoleva direktiivi artiklis 8 märgitud 
esimeste üleujutusohu kaartide koostamine 
ja nende edasine läbivaatamine toimub nii, 
et kasutatakse vastavalt direktiivile 
2000/60/EÜ esitatud asjaomast teavet ja see 
võidakse vajaduse korral ühendada
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 
ettenähtud ülevaadetega.

Muudatusettepanek 33
Artikli 14 lõige 2 

2. Liikmesriigid tagavad kõikide huvitatud 
poolte kaasamise IV peatükis märgitud 
üleujutusohutuse kavade koostamisse, 
läbivaatamisse ja ajakohastamisse.

2. Liikmesriigid tagavad kõikide huvitatud 
poolte, eelkõige kohalike ja piirkondlike 
asutuste kaasamise IV peatükis märgitud 
üleujutusohutuse kavade koostamisse, 
läbivaatamisse ja ajakohastamisse.

Nõudmise peale tehakse kättesaadavaks 
taustdokumendid ja -teave, mida on 
kasutatud üleujutusohu kaartide ja 
üleujutusohutuse kavade koostamisel. 

Selgitus

Kohalikud ja piirkondlikud asutused kogu ELis on üleujutuste küsimusest üha teadlikumad 
ning juhivad tähelepanu kohalike osalejate asendamatule rollile üleujutuste vältimisel, 
katastroofide juhtimisel ja üleujutuste mõju leevendamisel üksikisikutele. Nende aktiivne ja 
selge kaasamine üleujutusohu ohjeldamisse ja hindamisse on seetõttu väga oluline. 

Muudatusettepanek 34
Artikli 15 lõige 2 a (uus)
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2 a. Liikmesriigid pakuvad artikli 7 lõikes 2 
osutatud alade elanikele regulaarselt teavet 
ja väljaõpet, et võimaldada neil võtta 
kasutusele üleujutuseelseid abinõusid ja 
üleujutusjärgseid meetmeid.

Muudatusettepanek 35
Lisa A osa punkt 3 

3. artikli 9 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
vajaliku kaitsetaseme kirjeldus;

3. artikli 9 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
vajaliku ohtude ennetamise ja kaitsetaseme 
kirjeldus;

Muudatusettepanek 36
Lisa A osa punkt 4

4. vajaliku kaitsetaseme saavutamise 
meetmete kirjeldus, sealhulgas artikli 9 
kohaselt võetud meetmete ja muude 
ühenduse õigusaktide kohaselt üleujutuste 
suhtes võetud meetmete kirjeldus;

4. vajaliku kaitsetaseme saavutamise 
standardsete ja ebastandardsete meetmete 
kirjeldus, sealhulgas artikli 9 kohaselt 
võetud meetmete ja muude ühenduse 
õigusaktide kohaselt üleujutuste suhtes 
võetud meetmete kirjeldus;

Selgitus

Vastavalt Euroopa Keskkonnaagentuuri aruannetele võivad üleujutusohutuse kavad sisaldada 
nii standardseid üleujutusohu eest kaitsmise mehhanisme (üleujutuse piiramise tõkked, 
taasmetsastamine, põgenemisrajad tulekahju korral, tehislikud ümberjuhtimiskanalid, 
äravoolud, tõkketammid jms) kui ka ebastandardseid meetodeid (taimehaldus, muudetud 
maakasutus, infrastruktuuri ja struktuurilised ohutuseeskirjad, varajase hoiatamise süsteemid 
jms).

Muudatusettepanek 37
Lisa A osa punkt 4 a (uus)

4 a. direktiivi 2000/60/EÜ seisundi 
halvenemise vältimise ja/või hea 
ökoloogilise, keemilise ja kvantitatiivse 
seisundi eesmärkidega kooskõlas olevate 
kahju ennetamist edendavate, näiteks 
järgmiste meetmete esikohale seadmine:

- märgalade ja lammide kaitse;

- halvenenud seisundis märgalade ja 
lammide (sealhulgas jõekäändude), 
eelkõige jõgesid nende lammidega 
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ühendavate märgalade ja lammide 
taastamine;

- vananenud tulvakaitseinfrastruktuuride 
eemaldamine jõgedest;

- edasise ehitustegevuse (infrastruktuuri, 
hoonestuse jms) tõkestamine lammialadel;

- olemasolevaid hooneid ajakohastavate 
ehitusmeetmete (nt vundeerimisvaiad) 
soodustamine;

- valglates säästvate maakasutustavade –
näiteks metsa uuendamise – toetamine, et 
parandada looduslikku veemahutavust ja 
põhjavee toitumist;

- lammialadel toimuva alalise tegevuse –
näiteks ehitustööde ja tööstuse arendamise 
– eelnev heakskiitmine või registreerimine; 

Muudatusettepanek 38
Lisa A osa punkt 4 b (uus)

4 b. kõikide pädevate asutuste kaasatuse 
kirjeldus;

Muudatusettepanek 39
Lisa B osa punkt 1

1. muudatused või ajakohastamised, mis on 
tehtud pärast üleujutusohutuse kava viimase 
versiooni avaldamist, sealhulgas II, III ja IV 
peatüki läbivaatamiste kokkuvõte;

1. muudatused või ajakohastamised, mis on 
tehtud pärast üleujutusohutuse kava viimase 
versiooni avaldamist, sealhulgas asjaomaste 
üksuste ettevalmistuse taset testivate 
õppuste järgsed muudatused ning II, III ja 
IV peatüki läbivaatamiste kokkuvõte;

Selgitus

Üleujutusohutuse kavasid tuleks muuta, kui seda peetakse vajalikuks pärast katsetusi, mis 
hõlmavad asjaomaste üksuste ettevalmistuse taset testivaid õppusi.

Muudatusettepanek 40
Lisa B osa punkt 2

2. kaitsetaseme saavutamise hinnang; 2. ohtude ennetamise ja kaitsetaseme 



PE 370.110v03-00 18/18 AD\612505ET.doc

ET

saavutamise hinnang;
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