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LYHYET PERUSTELUT

Komissio korostaa perusteluissaan tulvien traagisia seurauksia (yli 700 kuollutta vuonna 
2002) sekä tulvista kärsivien alueiden ympäristölle, yksityiselle ja julkiselle infrastruktuurille 
sekä taloudelliselle toiminnalle aiheutuvien vahinkojen laajuutta. Tulvien voima on kasvanut 
vesistöalueiden luonnonmukaisen pidättämiskapasiteetin huomattavan vähentymisen vuoksi. 
Vaaroista huolimatta on sallittu sekä julkisten että yksityisten rakennusten ja palvelujen 
rakentaminen tulvariskialueille. Komissio toteaa, että esimerkiksi 10 miljoonaa ihmistä asuu 
epätavallisen voimakkaiden tulvien riskialueilla Reinin varrella, jossa tulvien aiheuttamat 
mahdolliset vahingot voivat nousta 165 miljoonaan euroon. Ilmastonmuutos todennäköisesti 
lisää tulevaisuudessa sekä tällaisten tapahtumien esiintymistiheyttä että voimakkuutta. 
Komissio ehdottaa näin ollen tulvista ihmisten terveydelle, ympäristölle, infrastruktuurille ja 
omaisuudelle aiheutuvien riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi, että Euroopan parlamentti 
ja neuvosto hyväksyisivät tulvien arviointia ja hallintaa koskevan direktiivin.

Tulvien arviointi ja hallinta eivät ole mikään uusi aihe. Useimmissa jollei kaikissa 
jäsenvaltioissa on toteutettu kansallisia politiikkoja tulvien hallitsemiseksi. Useimmat 
vesistöalueet Euroopassa sijaitsevat kuitenkin kahden tai useamman jäsenvaltion alueella, ja 
tulvien hallinta yhdellä alueella voi vaikuttaa tulvariskiin ylä- tai alajuoksulla sijaitsevilla 
seuduilla. Näin ollen yhteisön tason toiminta tarjoaisi merkittävää lisäarvoa ja kehittäisi 
kokonaisvaltaista tulvien ehkäisyä ja torjuntaa. Lisäksi vesitalouden tätä näkökohtaa koskeva 
lainsäädäntö sopii hyvin yhteen vesipolitiikan puitedirektiivin1 kanssa, jossa otettiin käyttöön 
valtioiden rajat ylittävän koordinoinnin periaate vesistöalueiden hoidossa.

Rakennerahastoja koskevassa uudessa lainsäädännössä ehdotetaan, että tulvantorjuntatoimet 
laskettaisiin tukikelpoisiksi menoiksi.

Valmistelijan mielestä komission luonnokseen on kuitenkin tarpeen tehdä useita muutoksia, 
jos aiotaan

– liittää tämä direktiiviehdotus osaksi kokonaisvaltaista ja kestävää tulvariskien 
hallintapolitiikkaa;

– asettaa etusijalle sellaiset ennaltaehkäisevät toimet, joilla pyritään poistamaan 
tulvariski tai vähentämään sitä, pikemminkin kuin hätätoimenpiteet, koska ennakoiva 
muutosten tekeminen on tehokkaampaa ja halvempaa kuin hätätilanteiden hallinta tai 
tuhojen korjaaminen jälkikäteen;

– rajoittaa paikallisten tulvantorjuntatoimien seurannaisvaikutuksia ylä- tai alajuoksulla 
sijaitsevilla seuduilla tai poistaa ne vesistöaluetason yhdennetyillä toimilla mukaan 
luettuna valtioiden rajat ylittävä vesistöalueyhteistyö, johon osallistuisivat kaikki 
asiaankuuluvat viranomaiset;

– edistää kaikkien kyseessä olevien politiikkojen ja rahoitusmekanismien yhdentymistä 
koheesiopolitiikka mukaan luettuna, jotta voidaan tarjota kestävää tulvariskien 
hallintaa;

  
1 23. lokakuuta 2000 annettu direktiivi 2000/60/EY.
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– sisällyttää tämän direktiivin täytäntöönpano sen voimaantulopäivästä alkaen 
direktiiviin 2000/60/EY (vesipolitiikan puitedirektiivi) sisältyvään vesistöalueiden 
hoitosuunnitelmaprosessiin, jotta tulvariskien hallintasuunnitelmista voidaan tehdä 
kustannustehokkaampia ja jotta voidaan edistää niiden noudattamista ja vesipolitiikan 
puitedirektiiviin sisältyvien, ekologista kestävyyttä koskevien edellytysten tukemista;

– varmistaa kestävä vesitalous priorisoimalla toimia riskien ja vahinkojen 
ennaltaehkäisemiseksi maankäyttösuunnittelun avulla ja lisäämällä luonnonmukaista 
pidättämiskapasiteettia;

– laatia selkeä ja helposti täytäntöönpantava lainsäädäntö poistamalla oikeudellinen 
epäselvyys, mitä tulee tulvariskikarttojen ja tulvariskien hallintasuunnitelmien 
soveltamisalaan;

– saada markkinat toimimaan kestävän tulvariskien hallinnan hyväksi maksattamalla 
tulvantorjuntatoimien kustannukset sekä niistä aiheutuvat ympäristö- ja 
resurssikustannukset tulvariskialueiden taloudellisilla toimijoilla ja velvoittamalla 
tulvariskialueiden asukkaat toteuttamaan parhaan kykynsä mukaan vahinkoja 
vähentäviä varotoimenpiteitä (esimerkiksi rakennusten mukauttaminen tulvariskeihin).

Valmistelija ehdottaa näin ollen jäljempänä esitettyjä tarkistuksia.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Tulvat ovat luonnonilmiöitä, joita ei voi 
estää. Ihmisen toiminta lisää kuitenkin 
tulvien todennäköisyyttä ja 
haittavaikutuksia.

(2) Tulvat ovat luonnonilmiöitä, joita ei voi 
täysin estää. Vesistöalueiden 
luonnonmukaisen pidätyskyvyn
huomattava vähentyminen, ihmisen 
toiminnan huono hallinta (kuten 
ihmisasutuksen ja taloudellisten resurssien 
määrän kasvu tulvatasanteilla sekä 
metsänhakkuiden ja jokialueiden 
maatalouden aiheuttama eroosio ja 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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maa-alueiden luonnollisen pidätyskyvyn 
väheneminen), kuivuus ilmaston 
lämpeneminen sekä maailmanlaajuinen 
lämpeneminen lisäävät kuitenkin tulvien 
todennäköisyyttä ja haittavaikutuksia.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Perinteiset tulvariskien 
hallintastrategiat, joissa keskitytään
infrastruktuurien rakentamiseen ihmisten, 
kiinteistöjen ja irtaimiston välitöntä 
suojelua varten, eivät ole taanneet yhtä 
tehokasta suojaa, kuin niiden arveltiin 
takaavan.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 3 kappale

(3) On mahdollista ja toivottavaa vähentää 
ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
infrastruktuurille tulvista aiheutuvien 
vahinkojen riskiä; tulvavahinkojen riskien 
vähentämistoimet on kuitenkin sovitettava 
yhteen koko vesistöalueella, jotta ne olisivat 
tehokkaita.

(3) On mahdollista ja toivottavaa vähentää 
ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
infrastruktuurille tulvista aiheutuvien 
vahinkojen riskiä. Tulvavahinkojen riskien 
vähentämistoimet on kuitenkin sovitettava 
yhteen koko vesistöalueella kaikkien 
jäsenvaltioiden, niiden kansallisten, 
alueellisten ja paikallisten viranomaisten 
sekä vesistöjen hallinnasta vastaavien 
järjestöjen keskuudessa, jotta nämä toimet
olisivat tehokkaita, ja niissä on kiinnitettävä 
enemmän huomiota luontoon liittyviin 
toimiin, jotta voidaan edistää siirtymistä 
pois perinteisestä rakentamalla 
suojaamisen lyhyen aikavälin periaatteesta 
kohti ekologisesti kestävää tulvien
hallintaa.
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Tarkistus 4
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Ehdotetun yhtenäisen vesistöalueiden 
hoidon olisi perustuttava (a) kyseessä 
olevan ympäristön kantokykyyn eli
ekosysteemien asianmukaiseen pitkän 
aikavälin toimintaan ja biologisen 
monimuotoisuuden ylläpitämiseen sekä 
niihin liittyviin, ihmisille koituviin 
sosioekonomisiin hyötyihin, (b) kaikkien 
veteen liittyvien sidosryhmien tarpeiden ja 
odotusten yhteiseen arviointiin 
vesistökohtaisesti sekä (c) parhaaseen 
mahdolliseen tietoon.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

(3 b) Toissijaisuusperiaatetta olisi
kunnioitettava riskien hallinnassa sekä 
tulvavahinkojen ehkäisytoimissa. Näin 
ollen olisi kahden tai useamman maan läpi 
virtaavan joen aiheuttamien tulvariskien 
hallinta olisi hoidettava siten, että millään 
alueella ei ole tulvariskiä heikon vesistöjen 
hallinnoinnin vuoksi.

Perustelu

Sekä direktiivin 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista että tämän direktiiviehdotuksen, 
joka liittyy läheisesti direktiiviin 2000/60/EY, sisältyy solidaarisuus periaate, joka edellyttää 
koordinoitua tulvariskien hallintaa rajat ylittävillä vesistöalueilla.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Kestävää tulvariskien hallintaa 
koskevat vaatimukset olisi sisällytettävä 
jäsenvaltioiden ja yhteisön kaikkien 
politiikkojen, kuten liikenne-, 
aluesuunnittelu-, kaupunkikehitys-, 
teollisuus-, maatalous-, koheesio-, energia-
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sekä tutkimuspolitiikan, laadintaan ja 
toteuttamiseen.

Perustelu

On olemassa laajamittaista näyttöä siitä, että virheellinen aluesuunnittelu, taajama-alueiden 
kehitys ja teollisuuspolitiikka lisäävät omalta osaltaan merkittävästi tulvariskejä.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 8 kappale

(8) Yhteisön alueella esiintyy erilaisia tulvia, 
kuten vesistötulvia, rankkasadetulvia, 
kaupunkitulvia, viemäritulvia ja meritulvia. 
Myös tulvavahingot vaihtelevat yhteisön eri 
maissa ja alueilla. Tulvariskien hallinnan 
tavoitteiden olisi näin ollen perustuttava 
paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin.

(8) Yhteisön alueella esiintyy erilaisia tulvia, 
kuten vesistötulvia, rankkasadetulvia, 
kaupunkitulvia, viemäritulvia, meritulvia ja 
runsaiden sateiden aiheuttamia tulvia. 
Myös tulvavahingot vaihtelevat yhteisön eri 
maissa ja alueilla. Tulvariskien hallinnan 
tavoitteiden olisi näin ollen perustuttava 
paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin.

Perustelu

Rankkasateiden aiheuttamat tulvat on lisätty erilaisten tässä direktiivissä mainittujen tulvien 
joukkoon.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 13 kappale

(13) Päällekkäisten toimien välttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi pystyttävä käyttämään 
olemassa olevia tulvariskikarttoja ja 
tulvariskien hallintasuunnitelmia tämän 
direktiivin vaatimusten täyttämiseksi.

(13) Päällekkäisten toimien välttämiseksi 
jäsenvaltioiden olisi pystyttävä käyttämään 
olemassa olevia tulvariskikarttoja ja 
tulvariskien hallintasuunnitelmia tämän 
direktiivin vaatimusten täyttämiseksi. Näiltä 
osin jäsenvaltioille on 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti ja siinä 
määrin kuin karttoja ja suunnitelmia on 
käytettävissä annettava mahdollisuus 
toimia tilanteen mukaan joustavasti, jotta 
ne voisivat käyttää kyseisiä karttoja ja 
suunnitelmia sekä vastata mainittuihin 
vaatimuksiin.
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Perustelu

Ottaen huomioon jäsenvaltioissa esiintyvien tulvien erilaisuus, on tarpeellista huolehtia siitä, 
että direktiivi on riittävän joustava, jotta se olisi todellakin hyödyllinen ja vastaisi tarkalleen 
direktiiviä 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13 a) Vesistöalueiden tulvanhallinnan 
tavoitteeksi olisi otettava yhteisvastuun 
luominen kyseisille alueille. Siksi 
jäsenvaltioiden olisi pyrittävä lisäämään 
kaikkien sidosryhmien tietoisuutta ja 
yhteistyötä myös alueilla, jotka eivät ole 
lainkaan tai ovat vähemmän tulva-alttiita
mutta joilla sidosryhmät voivat maankäytön 
avulla muuten vaikuttaa ala- tai 
yläjuoksulla esiintyviin tulviin.

Tarkistus 10
2 artiklan 1 kohta

1. "tulvalla" maan tavanomaisesta 
poikkeavaa tilapäistä peittymistä vedellä.

1. "tulvalla" sellaista maan tilapäistä 
peittymistä vedellä, myös rankkasateiden 
aiheuttamaa peittymistä joka johtaa asutun 
alueen ja/tai teollisuusalueen peittymiseen 
vedellä.

Perustelu

Tämän tarkistuksen määritelmä on laaja-alaisempi, ja siinä mainitaan rankkasateet yhtenä 
ilmiön syynä.

Tarkistus 11
4 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on 2 kohdan mukaisesti 
arvioitava alustavasti tulvariskit kunkin 
vesipiirin tai niiden alueella sijaitsevan 
kansainvälisen vesipiirin osalta.

Jäsenvaltioiden on 2 kohdan mukaisesti 
arvioitava alustavasti tulvariskit kunkin 
vesipiirin tai niiden alueella sijaitsevan 
kansainvälisen vesipiirin osalta. 
Arvioinnissa ne tukeutuvat olemassa oleviin 
tietoihin ja käyttävät hyväkseen jo tehtyjä 
tutkimuksia. Jäsenvaltioiden laatimia 
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nykyisiä arviointeja, jotka täyttävät tämä 
direktiivin vaatimukset, voidaan käyttää 
tähän tarkoitukseen.

Perustelu

Kustannustehokkuuden ja muun tehokkuuden vuoksi nykyisiä arvioita, jotka vastaavat tämän 
direktiivin vaatimuksia, olisi hyödynnettävä riskien alustavassa arvioinnissa.

Tarkistus 12
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) vesipiirin kartta, jossa on kuvattu myös 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja
tarvittaessa niihin liittyvien 
rannikkoalueiden rajat ja josta käy ilmi 
alueen topografia ja maankäyttö;

a) vesipiirin kartta, jossa on kuvattu myös 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
niihin liittyvien rannikkoalueiden rajat ja 
josta käy ilmi alueen topografia ja 
maankäyttö;

Tarkistus 13
4 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) alueella aikaisemmin esiintyneiden 
tulvien kuvaus;

b) kuvaus alueella aikaisemmin
esiintyneistä tulvista, joilla on ollut 
merkittävän kielteinen vaikutus ihmisen 
elämään, taloudelliseen toimintaan ja 
ympäristöön;

Perustelu

Kustannustehokkuuden ja muun tehokkuuden vuoksi olisi mainittava vain merkittävät tulvat.

Tarkistus 14
4 artiklan 2 kohdan e alakohta

e) arvio tulevien tulvien todennäköisyydestä, 
joka perustuu hydrologisiin tietoihin, 
tulvatyyppeihin sekä ilmastonmuutoksen ja 
maankäyttösuuntausten arvioituihin 
vaikutuksiin;

e) arvio tulevien tulvien todennäköisyydestä, 
joka perustuu hydrologisiin tietoihin,
mukaan lukien tiedot, jotka saadaan 
telemetrisestä valvonnasta reaaliajassa 
kustakin vesistöalueesta, ja tulvatyyppeihin
sekä ilmastonmuutoksen ja 
maankäyttösuuntausten arvioituihin 
vaikutuksiin;
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Perustelu

Hydrometerelogisen telemetrisen verkoston perustaminen (verkosto, joka mittaa muun 
muassa sateiden määrää, lämpötilaa, kosteutta ja jokien virtauksia) voisi hyvinkin helpottaa 
tulvariskien arviointia koko valuma-alueella. Tämä verkosto voisi toimia 
ennakkovaroitusjärjestelmänä sekä hyvin tärkeänä tietopankkina.

Tarkistus 15
4 artiklan 2 kohdan f a alakohta (uusi)

f a) nykyisten, ihmisten rakentamien 
tulvantorjuntainfrastruktuurien 
tehokkuuden arviointi ottaen huomioon 
niiden todellinen kyky torjua vahinkoja 
sekä niiden taloudellinen ja 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus.

Tarkistus 16
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot voivat jättää ensisijaisen 
riskien arvioinnin ulkopuolelle vesistöt, 
vesistöjen osa-alueet tai rannikkoalueet
jotka jäsenvaltion oman kokemuksen 
perusteella voidaan luokitella välittömästi 
vesistöalueisiin, vesistöalueiden 
osa-alueisiin tai rannikkoalueisiin, joilla 
tulvariskin uhka on suuri ja joiden osalta 
vaaditaan tulvakarttojen ja 
toimintasuunnitelmien laatimista.

Tarkistus 17
5 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollista merkittävää tulvariskiä ei 
ole tai että tällaista riskiä ei voida 
kohtuudella olettaa esiintyvän tai että 
mahdollisten ihmisten terveydelle, 
ympäristölle tai taloudellisille toimille 

a) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollista merkittävää tulvariskiä ei 
ole tai että mahdollisten ihmisten 
terveydelle, ympäristölle tai taloudellisille 
toimille aiheutuneiden vaikutusten katsotaan 
olevan niin vähäiset, että ne voidaan 
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aiheutuneiden vaikutusten katsotaan olevan 
niin vähäiset, että ne voidaan hyväksyä;

hyväksyä;

Tarkistus 18
5 artiklan 2 kohta

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
sovitettava yhteen kansainvälisen 
vesistöalueen tai vesistöalueen osan taikka 
kansainväliseen vesipiiriin kuuluvan 
rannikkokaistaleen luokittelu 1 kohdan 
mukaisesti.

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
sovitettava yhteen kansainvälisen 
vesistöalueen tai vesistöalueen osan taikka 
kansainväliseen vesipiiriin kuuluvan 
rannikkokaistaleen luokittelu 1 kohdan 
mukaisesti. Tämän artiklan soveltamista 
varten jäsenvaltioiden on varmistettava 
tässä artiklassa tarkoitettu tiedonvaihto 
yhteisillä vesistöalueilla.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään helpottamaan 2 kohdassa tarkoitettua koordinointia.

Tarkistus 19
7 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
vesipiirikohtaisia tulvakarttoja ja suuntaa-
antavia tulvavahinkokarttoja (jäljempänä 
"tulvariskikartat") 5 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti luokiteltujen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rantakaistaleiden osalta.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
vesipiirikohtaisia tulvakarttoja ja suuntaa-
antavia tulvavahinkokarttoja (jäljempänä 
"tulvariskikartat") 5 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti luokiteltujen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rantakaistaleiden osalta. Nykyisiä, 
jäsenvaltioiden laatimia karttoja, jotka 
vastaavat tämän direktiivin vaatimuksia, 
voidaan käyttää tähän tarkoitukseen.

Perustelu

Kustannustehokkuuden ja muun tehokkuuden vuoksi erityiskarttoja, jotka vastaavat tämän 
direktiivin vaatimuksia, olisi hyödynnettävä riskien alustavassa arvioinnissa.
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Tarkistus 20
7 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan c alakohta ja 2 kohdan 2 alakohta

c) tulvan esiintymisen todennäköisyys on 
vähäinen (epätavallisen voimakas tulva).

c) tulvan esiintymisen todennäköisyys on 
vähäinen (epätavallisen voimakas tulva) 
merkittävissä yhteisöissä ja merkittävillä
kehittyneillä alueilla.

Kunkin toisessa kohdassa vahvistetun 
perusteen osalta on käytävä ilmi seuraavat 
osatekijät:

Kunkin toisessa kohdassa vahvistetun 
perusteen osalta on käytävä ilmi seuraavat 
osatekijät:

a) ennustettu veden korkeus; a) ennustettu veden korkeus merkittävissä 
yhteisöissä ja merkittävillä kehittyneillä 
alueilla;

b) virtausnopeus tarvittaessa; b) virtausnopeus merkittävissä yhteisöissä ja 
merkittävillä kehittyneillä alueilla;

c) alueet, jotka mahdollisesti kärsisivät 
rantaeroosiosta ja murevirran aiheuttamista 
saostumista.

c) alueet, jotka mahdollisesti kärsisivät 
rantaeroosiosta ja murevirran aiheuttamista 
saostumista.

Perustelu

Komission laatimassa luonnoksessa esitetään velvoite määritellä arvioitu veden korkeus ja 
virtausnopeus koko joen virtauksen osalta. Tämä voidaan tehdä ainoastaan siinä tapauksessa, 
että on olemassa digitaalinen topografinen malli sekä kaksitahoinen matemaattinen malli. 
Nämä toimet ovat kuitenkin turhia esimerkiksi alueilla, joita käytetään luonnonmukaisten 
tulvien aiheuttamiseen. Tämä tulee luonnollisesti kalliiksi niille, joilla ei ole tällaisia välineitä 
juuri sillä hetkellä, vaikka nämä eivät ole tarpeellisia koko vesistöaluetta varten.

Tarkistus 21
7 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) alueet, joilla tapahtuu luonnollista 
tulvatasanteille kerääntymistä, sekä alueet, 
jotka voivat toimia pidätysesteinä joko heti 
tai tulevaisuudessa.

Tarkistus 22
7 artiklan 3 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Tulvariskejä koskevissa kartoissa voidaan 
jakaa alueet eri vyöhykkeisiin maankäytön 
sekä todennäköisten vahinkojen mukaan.
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Perustelu

Alueiden jakaminen eri vyöhykkeisiin (muun muassa metsä-, pelto-, taajama- ja 
teollisuusalueet) sen mukaan, miten haavoittuivaisia ne ovat mahdollisille vahingoille, sekä 
tällaisten vyöhykkeiden merkitseminen tulvariskikarttoihin on erittäin tärkeää päätettäessä 
tulvariskien hallintamenettelyistä (ks. tarkistus 4).

Tarkistus 23
9 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on tämän artiklan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti laadittava ja pantava 
täytäntöön vesipiirikohtaiset tulvariskien 
hallintasuunnitelmat 5 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti luokiteltujen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rannikkokaistaleiden osalta.

1. Jäsenvaltioiden on tämän artiklan 2 ja 
3 kohdan sekä direktiivien 79/409/ETY ja 
92/43/ETY mukaisesti laadittava ja pantava 
täytäntöön vesipiirikohtaiset tulvariskien 
hallintasuunnitelmat 5 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti luokiteltujen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rannikkokaistaleiden osalta.

Tarkistus 24
9 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
asianmukaiset suojelun tasot jokaiselle 
vesistöalueelle, vesistöalueen osalle tai 
rantakaistaleelle siten, että keskeisenä 
tekijänä on tulvien todennäköisyyden ja 
tulvista mahdollisesti ihmisten terveydelle, 
ympäristölle ja taloudellisille toimille 
aiheutuvien vaikutusten vähentäminen 
ottaen huomioon seuraavat tekijät: 
vesitalous, maaperän käyttö ja hoito, 
aluesuunnittelu, maankäyttö ja 
luonnonsuojelu.

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
asianmukaiset tulvariskien hallinnan tasot 
jokaiselle vesistöalueelle, vesistöalueen 
osalle tai rantakaistaleelle siten, että 
keskeisenä tekijänä on tulvien 
todennäköisyyden ja tulvista mahdollisesti 
ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
taloudellisille toimille aiheutuvien 
vaikutusten vähentäminen ottaen huomioon 
seuraavat tekijät: vesitalous, maaperän 
käyttö ja hoito, aluesuunnittelu, maankäyttö, 
kyseessä olevan alueen mahdollinen 
haavoittuvuus ja luonnonsuojelu.

Perustelu

Termi "suojelu" on aivan liian kapea-alainen. Vastaavasti turvariskien hallinta merkitsee 
tulvien ehkäisyä ja torjuntaa sekä varautumista tulvariskeihin, kuten todetaan 9 artiklan 3 
kohdassa.
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Tarkistus 25
9 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on saavuttaa 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetut suojelun tasot.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on saavuttaa 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetut tulvariskien hallinnan tavoitteet.

Perustelu

Direktiivissä olisi tehtävä ero komission (määrittelee yhteistyön puittee ja asettaa tavoitteet) 
ja jäsenvaltioiden tehtävien välillä (täyttää tavoitteet toteuttamalla konkreettisia toimia, jotka 
vastaavat maan tilannetta). 

Tarkistus 26
9 artiklan 3 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Tulvariskien hallintasuunnitelmien
täytäntöönpanoa on testattava sellaisin 
harjoituksin, joilla arvioidaan näistä 
toimista vastaavien yksikköjen koulutuksen 
ja valmiuden tasoa, ja tulvariskien 
hallintasuunnitelmiin on tehtävä
tarvittaessa muutoksia.

Perustelu

Jotta voidaan taata, että tulvariskien hallinta suunnitelmat ovat tehokkaita, on välttämätöntä 
toteuttaa harjoituksia, joilla testataan asiasta vastaavien yksikköjen koulutuksen ja valmiuden 
taso jotta suunnitelmia voidaan parantaa tarvittaessa.

Tarkistus 27
9 artiklan 3 kohdan 2 b alakohta (uusi)

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota riskien 
hallintaan kaupunkialueilla ja niiden 
lähellä olevilla teollisuusalueilla, sillä 
taloudelliset vahingot ovat todennäköisesti 
näillä alueilla suurimmat.
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Perustelu

Kaupunki- ja teollisuusalueet on asetettava etusijalle tulvariskien hallintasuunnitelmissa, sillä 
näille alueille aiheutuneet vahingot ovat yleensä suuremmat ja ne koskevat mahdollisesti 
laajempaa väestöä kuin maaseutualueilla.

Tarkistus 28
9 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jotta suunnitelmat voidaan laatia ja 
panna täytäntöön tehokkaasti, on 
toteuttava toimia, joilla taataan 
siviilipuolustuksen ja paikallisten 
vesistöalueista vastaavien viranomaisen 
jatkuva yhteydenpito ja yhteistoiminta.

Perustelu

Siviilipuolustuksen ja paikallisten viranomaisten yhteistyö on välttämätöntä, jotta voidaan 
taata järkevien hallinnointisuunnitelmien ja niiden täytäntöönpanon edellyttämä tiedonvaihto.

Tarkistus 29
12 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella kokonaisuudessaan 
sijaitsevien vesipiirien osalta laaditaan 
ainoastaan yksi tulvariskien 
hallintasuunnitelma.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella kokonaisuudessaan 
sijaitsevien vesipiirien osalta laaditaan 
ainoastaan yksi tulvariskien 
hallintasuunnitelma, johon osallistuvat 
kaikki asiaankuuluvat viranomaiset ja 
jossa otetaan huomioon alueelliset 
tulvariskien hallintasuunnitelmat. 
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Tarkistus 30
12 artiklan 2 kohta

2. Kun kyseessä on yhteisön alueella 
kokonaisuudessaan sijaitseva 
kansainvälinen vesipiiri, jäsenvaltioiden on 
huolehdittava yhteensovittamisesta 
ainoastaan yhden kansainvälisen vesipiirin 
tulvariskien hallintasuunnitelman 
laatimiseksi.

2. Kun kyseessä on yhteisön alueella 
kokonaisuudessaan sijaitseva kansainvälinen 
vesipiiri, jäsenvaltioiden on, esimerkiksi 
kehittämällä toimivaltaisten viranomaisten 
välisiä tietoverkkoja, huolehdittava 
yhteensovittamisesta ainoastaan yhden 
kansainvälisen vesipiirin tulvariskien 
hallintasuunnitelman laatimiseksi.
Euroopan unioniin liittymässä olevia ja 
ehdokkaana olevia valtioita kehotetaan 
osallistumaan aktiivisesti 
yhteensovittamiseen;

Jos tällaista suunnitelmaa ei laadita,
jäsenvaltioiden on laadittava tulvariskien 
hallintasuunnitelma, jonka soveltamisalaan 
kuuluvat kansainvälisen vesipiirin kyseisen 
jäsenvaltion alueeseen kuuluvat osat.

Jos tällaisen suunnitelman laatiminen 
viivästyy, jäsenvaltioiden on laadittava 
tulvariskien hallintasuunnitelma, jonka 
soveltamisalaan kuuluvat kansainvälisen 
vesipiirin kyseisen jäsenvaltion alueeseen 
kuuluvat osat.

Perustelu

Kansainvälisestä vestöalueesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten välisen tietoverkon 
kehittäminen on olennaisen tärkeää tulvien hallinnan, koordinoinnin sekä kasvavaan 
keskinäiseen luottamukseen perustuvien suhteiden kannalta. Kohdan toista osaa on muutettu 
sen vuoksi, että alkuperäisessä sanamuodossa jätetään avoimeksi mahdollisuus, että kohdan 
ensimmäisessä osassa mainittuja toimia ei toteuteta, mikä merkitsisi sitä, että säännöksella ei 
olisi mitään vaikutusta.

Jotta koordinointi olisi täydellistä, on tarpeen laatia suunnitelmia yhteistyössä EU:n 
jäsenyyttä hakevien maiden kanssa, jotta ne voivat noudattaa EU:n toimintalinjoja ja 
olemassa olevaa säännöstöä mahdollisimman pian.

Tarkistus 31
12 artiklan 3 kohta

3. Sellaisten yhteisön rajojen ulkopuolelle 
ulottuvien kansainvälisten vesipiirien osalta, 
joista ei ole laadittu yhtä kansainvälistä 
tulvariskien hallintasuunnitelmaa, jonka 
soveltamisalaan kuuluisivat myös kyseessä 
olevat kolmannet maat, on jäsenvaltioiden 

3. Sellaisten yhteisön rajojen ulkopuolelle 
ulottuvien kansainvälisten vesipiirien osalta, 
joista ei ole laadittu yhtä kansainvälistä 
tulvariskien hallintasuunnitelmaa, jonka 
soveltamisalaan kuuluisivat myös kyseessä 
olevat kolmannet maat, on jäsenvaltioiden 
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laadittava tulvariskien hallintasuunnitelmat, 
joiden soveltamisalaan kuuluvat vähintään 
kansainvälisen vesipiirin kyseessä olevien 
jäsenvaltioiden alueeseen kuluvat osat.

laadittava tulvariskien hallintasuunnitelmat, 
joiden soveltamisalaan kuuluvat vähintään 
kansainvälisen vesipiirin kyseessä olevien 
jäsenvaltioiden alueeseen kuluvat osat, ja 
jäsenvaltioiden on perustettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten yhteinen tietoverkko.

Perustelu

Kansainvälisestä vestöalueesta vastaavien jäsenvaltioiden viranomaisten välisen tietoverkon 
kehittäminen on olennaisen tärkeää tulvien hallinnan, koordinoinnin sekä kasvavaan 
keskinäiseen luottamukseen perustuvien suhteiden kannalta.

Tarkistus 32
13 artiklan 1 kohta

1. Tämän direktiivin 8 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskikarttojen ja niiden 
myöhempien tarkistusten laatiminen on 
sovitettava tiiviisti yhteen ja tulvariskikartat 
on tarvittaessa sisällytettävä direktiivin 
2000/60/EY 5 artiklan 2 kohdassa 
säädettyihin tarkistuksiin.

1. Tämän direktiivin 8 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskikarttojen ja niiden 
myöhempien tarkistusten laatiminen on 
toteutettava siten, että hyödynnetään 
direktiivin 2000/60/EY mukaisesti esitettyjä 
olennaisia tietoja ja tulvariskikartat voidaan
tarvittaessa sisällyttää direktiivin 
2000/60/EY 5 artiklan 2 kohdassa 
säädettyihin tarkistuksiin.

Tarkistus 33
14 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava kaikkien 
asianosaisten aktiivinen osallistuminen 
IV luvussa tarkoitettujen tulvariskien 
hallintasuunnitelmien laatimiseen, 
uudelleentarkasteluun ja ajantasaistamiseen.

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava kaikkien 
asianosaisten, etenkin paikallisten ja 
alueellisten viranomaisten, aktiivinen 
osallistuminen IV luvussa tarkoitettujen 
tulvariskien hallintasuunnitelmien 
laatimiseen, uudelleentarkasteluun ja 
ajantasaistamiseen.
Pyydettäessä on annettava mahdollisuus 
tutustua tausta-asiakirjoihin ja tietoihin, 
joita on käytetty tulvariskikarttojen ja 
tulvariskien hallintasuunnitelmien
laatimiseen.
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Perustelu

Paikalliset ja alueelliset viranomaiset kaikkialla EU:ssa ovat entistä tietoisempia tulviin 
liittyvistä kysymyksistä ja korostavat paikallisten toimijoiden korvaamatonta merkitystä 
yksittäisille henkilöille tulvien aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisessä, pelastustoimissa ja 
vaikutusten lieventämisessä. Näiden toimijoiden aktiivinen ja avoin osallistuminen 
tulvariskien hallintaan ja niiden arviointiin on näin ollen olennaisen tärkeää.

Tarkistus 34
15 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltioiden on annettava 
7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla alueilla 
asuville asukkaille tarvittavaa tietoa ja 
koulutusta, jotta he voivat ryhtyä 
asianmukaisiin toimenpiteisiin ennen 
tulvia ja niiden jälkeen.

Tarkistus 35
Liite, A osa, 3 kohta

3. kuvaus 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetusta asianmukaisesta suojelun 
tasosta;

3. kuvaus 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetusta asianmukaisesta riskien 
ehkäisyn ja suojelun tasosta;

Tarkistus 36
Liite, A osa, 4 kohta

4. kuvaus toimenpiteistä, mukaan luettuina 
9 artiklan mukaisesti toteutetut toimenpiteet, 
joita edellytetään tarvittavien suojelun 
tasojen saavuttamiseksi, ja muiden yhteisön 
säädösten nojalla toteutetuista tulviin 
liittyvistä toimenpiteistä;

4. kuvaus toimenpiteistä sekä 
tavanomaisista tai muista kuin 
tavanomaisista toimenpiteistä, mukaan 
luettuina 9 artiklan mukaisesti toteutetut 
toimenpiteet, joita edellytetään tarvittavien 
suojelun tasojen saavuttamiseksi, ja muiden 
yhteisön säädösten nojalla toteutetuista 
tulviin liittyvistä toimenpiteistä;

Perustelu

Euroopan ympäristökeskuksen raporttien mukaan tulvariskien hallintasuunnitelmaan voivat 
kuulua tavanomaiset tulvien hallintajärjestelmät (suojavallien rakentaminen, metsien 
uudelleenistuttaminen, palokäytävät, keinotekoiset kanavat, valuma-alueet ja suojapadot) ja 
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tavanoimaisuudesta poikkeavat menetelmät (istutukset, muutettu maankäyttö, infrastruktuuria 
ja rakennuksia koskevat turvavaatimukset, varhaisvarotusjärjestelmät jne.).

Tarkistus 37
Liite, A osa, 4 a kohta (uusi)

4 a. sellaisten toimien priorisointi, jotka 
edistävät vahinkojen ennaltaehkäisyä 
direktiivin 2000/60/EY tavoitteiden 
mukaisesti, jotka koskevat sitä, ettei tila 
huonone entisestään ja/tai sitä, että 
vallitsee hyvä ekologinen, kemiallinen ja 
määrällinen tila, kuten
– kosteikkoalueiden ja tulvatasanteiden 
suojelu,

– pilaantuneiden kosteikkoalueiden ja 
tulvatasanteiden (mukaan lukien 
joenmutkat) ja erityisesti niiden, jotka 
yhdistävät joet uudelleen 
tulvatasanteisiinsa, tilan palauttaminen 
entiselleen,

– vanhanaikaisten
tulvantorjuntainfrastruktuurien 
poistaminen joista,

– lisärakentamisen (muun muassa 
infrastruktuurit ja asunnot) estäminen 
tulvatasanteilla,
– olemassa olevien rakennelmien 
parannustöiden (esimerkiksi 
paaluttamisen) tukeminen,

– kestävien maankäyttökäytäntöjen, kuten 
metsittämisen tukeminen valuma-alueilla 
luonnonmukaisen pidätyskyvyn ja 
pohjaveden muodostumisen 
parantamiseksi,

– luvan hankkiminen etukäteen tai 
rekisteröinti tulvatasanteilla toteutettavaa 
pysyvää toimintaa, kuten rakentamista ja 
teollista toimintaa silmällä pitäen;
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Tarkistus 38
Liite, A osa, 4 b kohta (uusi)

4 b. kuvaus kaikkien toimivaltaisten 
viranomaisten osallistumisesta;

Tarkistus 39
Liite, B osa, 1 kohta

1. muutokset tai ajantasaistukset tulvariskien 
hallintasuunnitelmiin, mukaan luettuna
tiivistelmä II, III ja IV luvun mukaisesti 
tehdyistä uudelleentarkasteluista, jotka on 
tehty suunnitelman edellisen version 
julkaisemisen jälkeen;

1. muutokset tai ajantasaistukset tulvariskien 
hallintasuunnitelmiin, mukaan luettuina
asianomaisten yksiköiden 
valmiusharjoitusten jälkeen tehdyt 
muutokset ja tiivistelmä II, III ja IV luvun 
mukaisesti tehdyistä uudelleentarkasteluista, 
jotka on tehty suunnitelman edellisen 
version julkaisemisen jälkeen

Perustelu

Tulvariskejä koskeviin suunnitelmiin on tehtävä muutoksia, mikäli tämä katsotaan 
aiheelliseksi kyseisten yksiköiden valmiusasteen testaamisen jälkeen.

Tarkistus 40
Liite, osa B, 2 kohta (uusi)

2. arvio suojelun tason saavuttamisessa 
saavutetusta edistymisestä;

2. arvio riskien ehkäisyn ja suojelun tason 
saavuttamisessa saavutetusta edistymisestä;
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