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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Aiškinamajame memorandume Europos Komisija pabrėžia potvynių nulemtus tragiškus 
padarinius (2002 metais žuvo daugiau nei 700 žmonių) ir didelę žalą aplinkai, privačiai ir 
viešai infrastruktūrai bei regionų ekonominei veiklai. Potvynių padaugėjo dėl to, kad sparčiai 
sumažėjo upių baseinų pajėgumas natūraliai juos sulaikyti. Nepaisant pavojų, ir toliau buvo 
leidžiama statyti viešus ir privačius būstus bei įrengti patogumus potvynių rizikos teritorijose.
Pavyzdžiui, daugiau nei 10 milijonų žmonių gyvena didelių potvynių rizikos teritorijose palei 
Reino upę, o galima potvynių žala sudaro 165 milijonus eurų. Tikėtina, kad dėl klimato 
pokyčių potvynių kils dažniau ir jie bus vis didesni. Todėl Komisija, siekdama sumažinti ir 
valdyti su potvyniais susijusį pavojų žmonių sveikatai, aplinkai, infrastruktūrai bei turtui, 
siūlo, kad Europos Parlamentas ir Taryba priimtų direktyvą dėl potvynių vertinimo ir rizikos 
valdymo.

Potvynių vertinimas ir rizikos valdymas nėra naujas dalykas. Dauguma, jei ne visos, valstybės 
narės įgyvendino nacionalinę politiką šiam reiškiniui valdyti. Tačiau dauguma Europos upių 
baseinų yra bendri, o potvynių valdymas visame regione gali turėti įtakos potvynių rizikai 
aukštupio ir žemupio regionuose. Todėl bendros priemonės Bendrijos lygiu padėtų sukurti 
pridėtinę vertę bei pagerinti bendrą potvynių rizikos prevenciją ir apsaugą nuo jų.
Be to, teisės aktai, susiję su šiuo vandens ūkio tvarkybos aspektu, atitinka Vandens pagrindų 
direktyvą1 , kurioje nustatytas tarptautinio upių baseinų koordinavimo principas.

Naujuosiuose struktūrinių fondų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose siūloma, kad 
išlaidos, susijusios su apsaugos nuo potvynių priemonėmis, būtų laikomos tinkamomis.

Tačiau, anot nuomonės referentės, Komisijos projektas turėtų būti šiek tiek keičiamas, jeigu 
siekiama:

• įtraukti šį pasiūlymą dėl direktyvos į visa apimančią tvaraus potvynių rizikos valdymo 
politiką;

• pabrėžti prevencines priemones, kurių tikslas–pašalinti ar sumažinti potvynių riziką, o 
ne nepaprastosios padėties valdymo priemones, kadangi išankstinis ir prevencinis 
pritaikymas yra veiksmingesnis ir pigesnis negu pritaikymas ar naujas įrengimas esant 
nepaprastajai padėčiai;

• apriboti ar pašalinti vietinių apsaugos nuo potvynių priemonių sukeltus šalutinius 
padarinius aukštupio ar žemupio regionuose, veikiant išvien upės baseino lygiu, 
įskaitant bendradarbiavimą su užribio upių baseinais, įtraukiant visas susijusias 
valdžios institucijas;  

• skatinti visų susijusių politikos krypčių ir finansinių priemonių, tarp jų sanglaudos 
politiką, integraciją, kad būtų vykdomas tvarus potvynių rizikos valdymas;

  
1 2000 m. spalio 23 d. Direktyva 2000/60/EB.
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• nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos suderinti jos įgyvendinimą su Direktyvoje 
2000/60/EB (Vandens pagrindų direktyvoje) numatytu  upių baseinų valdymo planavimo 
procesu, kad potvynių rizikos valdymo planai būtų rentabilūs ir būtų skatinama jų laikytis 
bei remti Vandens pagrindų direktyvoje išdėstytas ekologinio tvarumo sąlygas;

• užtikrinti tvarią vandens ūkio tvarkybą, teikiant pirmenybę rizikos ir žalos prevencijos 
priemonėms planuojant žemės panaudojimą bei didinant natūralaus palaikymo 
galimybes;

• leisti aiškius ir įvykdomus teisės aktus ir pašalinti teisines dviprasmybes, susijusias su 
potvynių rizikos žemėlapių ir valdymo planų apimtimi;

• sudaryti sąlygas, kad rinka veiktų siekiant tvaraus potvynių rizikos valdymo, iš potvynių 
rizikos teritorijose vykdomos ekonominės veiklos gautų lėšų padengiant apsaugos nuo 
potvynių priemonių išlaidas, taip pat susidariusias aplinkosaugines ir išteklių išlaidas, bei 
įpareigoti potvynių rizikos teritorijose gyvenančius žmones imtis kiek įmanoma geriausių 
apsaugos priemonių, kurios sumažintų žalą (pvz., pritaikytų pastatus atsižvelgiant į 
potvynių riziką).

Todėl nuomonės referentė siūlo šiuos pakeitimus:

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 konstatuojamoji dalis

Potvyniai – gamtos reiškinys, kurio 
neįmanoma išvengti. Tačiau žmogaus veikla 
prisideda prie potvynių tikimybės ir jų 
neigiamų padarinių didėjimo.

Potvyniai – gamtos reiškinys, kurio 
neįmanoma visiškai išvengti. Tačiau 
sparčiai mažėjantis upių baseinų 
pajėgumas natūraliai sulaikyti potvynius, 
netinkamas žmogaus veiklos valdymas 
(pvz., žmonių gyvenviečių ir ekonominio 
turto gausėjimas salpose, erozija ir  
natūralaus vandens palaikymo 
sumažėjimas kertant miškus ir 
ūkininkaujant upių baseinuose) ir 
visuotinis atšilimas prisideda prie potvynių
tikimybės ir jų neigiamų padarinių
didėjimo.
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Pakeitimas 2
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

2a) Tradicinės potvynių rizikos valdymo 
strategijos, kuriose didžiausias dėmesys 
skiriamas skubios žmonių, nekilnojamojo 
turto ir prekių apsaugos infrastruktūros 
sukūrimui, neužtikrino saugumo taip, kaip 
turėjo užtikrinti.

Pakeitimas 3
3 konstatuojamoji dalis

Įmanoma ir pageidautina sumažinti su 
potvyniais susijusį pavojų žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai, tačiau 
siekiant, kad priemonės potvynių žalos 
rizikai sumažinti būtų veiksmingos, jos turi 
būti koordinuojamos visame upės baseine.

Įmanoma ir pageidautina sumažinti su 
potvyniais susijusį pavojų žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai. Tačiau
siekiant, kad priemonės potvynių žalos 
rizikai sumažinti būtų veiksmingos, jos turi 
būti koordinuojamos visuose upės
baseinuose ir turėtų labiau remtis su 
natūralia aplinka susijusiomis 
priemonėmis, kad būtų paskatinta pereiti 
nuo tradicinės trumpalaikės „statymo 
apsaugos tikslais“ formos prie ekologiškai 
tvaraus potvynių valdymo.

Pakeitimas 4
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

3a) Siūlomas integruotas upių baseinų 
valdymas turėtų būti apibūdinamas: a) tam 
tikromis aplinkos galimybėmis, t. y. 
tinkamu ilgalaikiu ekosistemų 
funkcionavimu ir biologinės įvairovės 
palaikymu, taip pat su tuo susijusia 
socialine ir ekonomine nauda žmonėms, b) 
bendru visų baseino teritorijoje esančių 
„vandeniu suinteresuotų asmenų“ poreikių 
ir lūkesčių įvertinimu ir c) kuo išsamesne 
informacija.

Pakeitimas 5
3b konstatuojamoji dalis (nauja)
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(3b) Rizikos valdymo ir potvynio tramdymo 
priemonės turėtų būti taikomos 
atsižvelgiant į solidarumo principą. Taigi, 
potvynio rizikos valdymas upės, tekančios 
per dvi ar daugiau kaimyninių šalių, 
baseine turėtų būti organizuojamas taip, 
kad nė vienam rajonui nekiltų potvynio 
grėsmė dėl nenuoseklaus upės valdymo.

Pagrindimas

Tiek Direktyvoje 2000/60/EB, kuria nustatomi Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindai, tiek šiame pasiūlyme dėl direktyvos, kuri bus labai susijusi su Direktyva 
2000/60/EB, įtrauktas solidarumo principas, reikalaujantis koordinuoti potvynio rizikos 
valdymą visame upės baseine, nepaisant upės kertamų valstybių sienų.

Pakeitimas 6
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Į tvaraus potvynių rizikos valdymo 
reikalavimus turėtų būti atsižvelgiama 
nustatant ir įgyvendinant visų kitų su tuo 
susijusių sričių valstybių narių ir Bendrijos 
politiką, pvz., vandens transporto politiką, 
žemės ūkio politiką, sanglaudos politiką, 
energetikos politiką, mokslinių tyrimų 
politiką.

Pagrindimas

Yra daug įrodymų, kad netinkamas erdvinis planavimas, miestų plėtra ir industrializacijos 
politika daug prisideda prie potvynių rizikos augimo.

Pakeitimas 7
8 konstatuojamoji dalis

(8) Bendrijos teritorijoje kyla įvairių rūšių 
potvynių, pavyzdžiui, upių potvynių, staigių 
potvynių, potvynių miestuose, nuotekų 
potvynių ir pakrančių potvynių. Potvynių 
padaryta žala taip pat skiriasi skirtingose 
Bendrijos valstybėse ir regionuose. Todėl 
nustatant potvynių rizikos valdymo tikslus 
reikėtų atsižvelgti į vietos ir regiono 
aplinkybes.

(8) Bendrijos teritorijoje kyla įvairių rūšių 
potvynių, pavyzdžiui, upių potvynių, staigių 
potvynių, potvynių miestuose, nuotekų 
potvynių ir pakrančių potvynių, taip pat 
gausių liūčių sukeltų potvynių. Potvynių 
padaryta žala taip pat skiriasi skirtingose 
Bendrijos valstybėse ir regionuose. Todėl 
nustatant potvynių rizikos valdymo tikslus 
reikėtų atsižvelgti į vietos ir regiono 
aplinkybes.
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Pagrindimas

Siūlomoje direktyvoje pateiktas ir kelis potvynių tipus nurodantis sąrašas papildomas 
įtraukiant potvynius, sukeltus gausių liūčių.

Pakeitimas 8
13 konstatuojamoji dalis

(13) Siekiant išvengti darbo dubliavimosi 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė naudotis esamais potvynių rizikos 
valdymo žemėlapiais ir potvynių rizikos 
valdymo planais šios direktyvos 
reikalavimams patenkinti.

(13) Siekiant išvengti darbo dubliavimosi 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė naudotis esamais potvynių rizikos 
valdymo žemėlapiais ir potvynių rizikos 
valdymo planais šios direktyvos 
reikalavimams patenkinti; tam tikslui 
pasiekti, remiantis subsidiarumo principu 
ir pagal galimybes valstybėms narėms turi 
būti leidžiamas visapusiškas lankstumas, 
būtinas, kad jos galėtų naudotis 
žemėlapiais ir planais ir įvykdyti ankščiau 
minėtus reikalavimus.

Pagrindimas

Žinant, kad valstybėse narėse kylančių potvynių priežastys yra įvairios, valstybėms narėms 
turi būti leidžiama būti pakankamai lanksčiomis, kad direktyva būtų iš tiesų naudinga, 
veikloje griežtai laikantis Direktyvos 2000/60/EB, kuria nustatomi Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindai.

Pakeitimas 9
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Upės baseine kylančių potvynių 
valdymo tikslas turėtų būti sukurti bendrą 
atsakomybę ir solidarumą upės baseine.
Taigi, valstybės narės turėtų stengtis didinti 
visų suinteresuotų šalių sąmoningumą ir 
bendradarbiavimą net tose teritorijose, 
kuriose potvyniai negalimi, arba jų 
galimybė mažesnė, jei šios šalys savo 
žemėtvarka ir praktika galėtų kitaip 
prisidėti prie žemupio arba aukštupio 
potvynių.

Pakeitimas 10
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2 straipsnio 1 dalis

1. „potvynis“ reiškia laikiną žemės, kuri 
paprastai nėra po vandeniu, užtvindymą.

1. „potvynis“ reiškia laikiną žemės, kuri 
paprastai nėra po vandeniu, užtvindymą, net 
žemės užtvindymą dėl gausių liūčių, dėl 
kurių gali būti užlietos gyvenamos ir (arba) 
pramoninės zonos.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu leidžiama  potvynius apibrėžti plačiau, išplečiant potvynių sampratą, kad ji 
apimtų ir gausias liūtis, kaip kitą potvynių priežastį.

Pakeitimas 11
4 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės kiekvienam upės baseino 
rajonui arba tarptautinio upės baseino rajono 
daliai, kuri yra jų teritorijoje, atlieka 
preliminarų potvynių rizikos vertinimą pagal 
2 dalį.

1. Valstybės narės kiekvienam upės baseino 
rajonui arba tarptautinio upės baseino rajono 
daliai, kuri yra jų teritorijoje, atlieka 
preliminarų potvynių rizikos vertinimą pagal 
2 dalį. Šiuo tikslu valstybės narės gali 
remtis savo atliktais vertinimais, 
atitinkančiais šios direktyvos reikalavimus.

Pagrindimas

Siekiant išlaidų efektyvumo, preliminariai vertinant riziką reikėtų naudotis esamais 
vertinimais, kurie atitinka šios direktyvos reikalavimus.

Pakeitimas 12
4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) upės baseino rajono žemėlapį, įskaitant 
upių baseinų, pabaseinių ir, jei taikoma,
atitinkamų susijusių pakrančių teritorijų 
ribas, nurodant topografiją ir žemės 
naudojimo paskirtį;

a) upės baseino rajono žemėlapį, įskaitant 
upių baseinų, pabaseinių ir susijusių 
pakrančių teritorijų ribas, nurodant 
topografiją ir žemės naudojimo paskirtį;

Pakeitimas 13
4 straipsnio 2 dalies b punktas

b) ankstesnių potvynių apibūdinimą; b) ankstesnių potvynių, kurie turėjo žymų 
neigiamą poveikį žmonių gyvybei, 
ekonominei veiklai ir aplinkai, 
apibūdinimą;
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Pagrindimas

Siekiant išlaidų panaudojimo efektyvumo, reikia apibūdinti tik didelius potvynius.

Pakeitimas 14
4 straipsnio 2 dalies e punktas

e) potvynių tikimybės ateityje vertinimą, 
grindžiamą hidrologiniais duomenimis, 
potvynių rūšimis ir numatomu klimato 
pokyčių poveikiu bei žemės naudojimo 
tendencijomis;

e) potvynių tikimybės ateityje vertinimą, 
grindžiamą hidrologiniais duomenimis, 
įskaitant gautus telemetrinius duomenis 
stebint kiekvieną upės baseiną realiuoju 
laiku bei remiantis potvynių rūšimis ir 
numatomu klimato pokyčių poveikiu bei 
žemės naudojimo tendencijomis;

Pagrindimas

Hidrometeorologinio telemetrinio tinklo sukūrimas (matuojant kritulių kiekį, temperatūrą, 
drėgmę, upių sraunumą ir t.t.) galėtų palengvinti potvynių pavojaus įvertinimą visame upės 
baseine, sukuriant ankstyvo įspėjimo sistemą ir gyvybiškai svarbią duomenų bazę.

Pakeitimas 15
4 straipsnio 2 dalies fa punktas (naujas)

fa) esančios žmogaus sukurtos apsaugos 
nuo potvynių infrastruktūros 
veiksmingumo vertinimą, atsižvelgiant į jos 
realias galimybes užkirsti kelią žalai bei 
ekonominį ir aplinkosauginį efektyvumą;

Pakeitimas 16
4 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės gali neatlikti 
preliminaraus potvynio pavojaus 
įvertinimo, kuris nurodomas šioje 
direktyvoje, tiems upių baseinams, 
pabaseiniams arba pakrantės teritorijoms, 
kurios, remiantis valstybės narės įgyta 
patirtimi, gali būti nedelsiant patalpintos į 
upių baseinų, pabaseinių arba pakrantės 
ruožų, priklausančių didelio potvynio 
pavojaus kategorijai, ir kurioms reikės 
sudaryti potvynio teritorijos žemėlapius bei 
sukurti valdymo planus.
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Pakeitimas 17
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, nėra didelio 
potvynių pavojaus arba pagrįstos tikimybės, 
kad gali kilti potvynis, arba galimi 
padariniai žmonių sveikatai, aplinkai ar 
ekonominei veiklai laikomi pakankamai 
nedideliais;

Upės baseinai, pabaseiniai arba pakrantės 
ruožai, kuriuose, kaip nustatyta, nėra didelio 
potvynių pavojaus arba galimi padariniai 
žmonių sveikatai, aplinkai ar ekonominei 
veiklai laikomi pakankamai nedideliais;

Pakeitimas 18
5 straipsnio 2 dalis

2. Tarptautinio upės baseino, pabaseinio ar 
tarptautinio upės baseino rajono pakrantės 
ruožo priskyrimas kuriai nors kategorijai 
pagal 1 dalį derinamas su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis.

2. Tarptautinio upės baseino, pabaseinio ar 
tarptautinio upės baseino rajono pakrantės 
ruožo priskyrimas kuriai nors kategorijai 
pagal 1 dalį derinamas su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis. Valstybės narės 
privalo užtikrinti aktualių duomenų 
perdavimą bendrų upės baseinų ribose 
siekiant vykdyti  šio straipsnio 
reikalavimus.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama palengvinti 2 pastraipoje minimą kooordinavimą.

Pakeitimas 19
7 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės upės baseino rajono lygiu 
rengia 5 straipsnio 1 dalies b punkte 
apibūdintų upių baseinų, pabaseinių ir 
pakrantės ruožų potvynių žemėlapius ir 
orientacinius potvynių žalos žemėlapius 
(toliau – potvynių rizikos žemėlapius).

1.Valstybės narės upės baseino rajono lygiu 
rengia 5 straipsnio 1 dalies b punkte 
apibūdintų upių baseinų, pabaseinių ir 
pakrantės ruožų potvynių žemėlapius ir 
orientacinius potvynių žalos žemėlapius 
(toliau – potvynių rizikos žemėlapius). Šiuo 
tikslu gali būti naudojami jau esantys 
valstybių narių parengti žemėlapiai, 
atitinkantys šios direktyvos reikalavimams.
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Pagrindimas

Siekiant išlaidų panaudojimo efektyvumo reikėtų naudotis jau esančiais žemėlapiais, kurie 
atitinka šios direktyvos reikalavimams.

Pakeitimas 20
7 straipsnio 2 dalis 1 pastraipos c punktas ir 2 pastraipa

c) potvyniais su maža pasikartojimo 
tikimybe (ekstremalios situacijos).

c) potvyniais su maža pasikartojimo 
tikimybe (ekstremalios situacijos) didelėms 
bendruomenėms ir dideliems 
išsivysčiusiems rajonams.

Kiekvienu pirmoje dalyje nurodytu atveju 
pateikiama ši informacija:

Kiekvienu pirmoje dalyje nurodytu atveju 
pateikiama ši informacija:

a) numatomas vandens gylis; a) numatomas vandens gylis didelėms 
bendruomenėms ir dideliems 
išsivysčiusiems rajonams;

b) jei reikia, tvinimo greitis; b) jei reikia, tvinimo greitis didelėms 
bendruomenėms ir dideliems 
išsivysčiusiems rajonams;

c) teritorijos, kurioms gresia krantų erozija 
arba susikaupusios nuolaužos.

c) teritorijos, kurioms gresia krantų erozija 
arba susikaupusios nuolaužos.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytame projekte paaiškinamas įsipareigojimas apibūdinti numatomą vandens 
gylį ir tvinimo greitį visose upės srauto dalyse. Tai įmanoma atlikti tik esant skaitmeniniam 
topografiniam modeliui arba dviejų išmatavimų matematiniam modeliui. Tačiau šie 
matavimai kai kuriose srityse, pvz. naudojamose natūraliems užtvindymams, yra nereikalingi.
Taigi, tai kainuos nemažai lėšų ten, kur tokios priemonės šiuo metu neegzistuoja, net jeigu ir 
nebūtinai visuose upės ruožuose.

Pakeitimas 21
7 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

ca) natūralių salpų saugojimo teritorijos ir 
teritorijos, kurios nedelsiant ar ateityje gali 
būti panaudotos kaip potvynius sulaikantys 
buferiai.

Pakeitimas 22
7 straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)

Potvynio pavojaus žemėlapiuose rajonai 
gali būti suskirstyti į zonas, priklausomai 
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nuo žemės panaudojimo ir jautrumo 
potencialiai žalai.

Pagrindimas

Rajonų suskirstymas į zonas priklausomai nuo žemės panaudojimo (miško paskirties, žemės 
ūkio paskirties, miesto, industrinė ir t.t. paskirtis) ir jautrumas galimai žalai bei tokių zonų 
pažymėjimas potvynių pavojaus žemėlapyje būtų labai naudingas priimant sprendimus dėl 
potvynių pavojaus valdymo procedūrų. Žr. 4 pakeitimą.

Pakeitimas 23
9 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės rengia ir įgyvendina upių 
baseinų, pabaseinių ir pakrantės ruožų, 
nurodytų 5 straipsnio 1 dalies b punkte, 
potvynių rizikos valdymo planus upės 
baseino rajono lygiu, pagal to straipsnio 2 ir 
3 dalis.

1. Valstybės narės rengia ir įgyvendina upių 
baseinų, pabaseinių ir pakrantės ruožų, 
nurodytų 5 straipsnio 1 dalies b punkte, 
potvynių rizikos valdymo planus upės 
baseino rajono lygiu, pagal to straipsnio 2 ir 
3 dalis ir Direktyvas 79/409/EEB ir 
92/43/EEB.

Pakeitimas 24
9 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės nustato tinkamą 
kiekvieno upės baseino, pabaseinio arba 
pakrantės ruožo apsaugos lygį, telkdamos 
dėmesį į potvynių tikimybės ir galimų 
potvynių padarinių žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai, sumažinimą 
bei atsižvelgdamos į šiuos aspektus: vandens 
tvarkybą, dirvos valdymą, erdvinį 
planavimą, žemės naudojimo paskirtį ir 
gamtos išsaugojimą.

2. Valstybės narės nustato tinkamą 
kiekvieno upės baseino, pabaseinio arba 
pakrantės ruožo potvynio pavojaus valdymo
lygį, telkdamos dėmesį į potvynių tikimybės 
ir galimų potvynių padarinių žmonių 
sveikatai, aplinkai ir ekonominei veiklai, 
sumažinimą bei atsižvelgdamos į šiuos 
aspektus: vandens tvarkybą, dirvos valdymą, 
erdvinį planavimą, žemės naudojimo 
paskirtį, konkrečios teritorijos jautrumą 
galimai žalai ir gamtos išsaugojimą.ir 
gamtos išsaugojimą.

Pagrindimas

„Apsauga“ yra per siauras terminas, nes potvynių pavojaus valdymas numato derinį iš 
prevencijos, apsaugos ir pasiruošimo potvyniams, kaip nurodyta 9 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 25
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
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3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
priemones, kurių tikslas – pasiekti pagal 
2 dalį nustatytą apsaugos lygį.

Potvynių rizikos valdymo planai apima 
priemones, kurių tikslas – pasiekti pagal 
2 dalį nustatytus potvynio pavojaus valdymo
tikslus.

Pagrindimas

Šia direktyva siekiama padaryti skirtumą tarp Komisijos užduočių (suteikti bendradarbiavimo 
pagrindą ir nustatyti tikslus) ir valstybių narių užduočių (siekti tikslų įvedant konkrečias 
priemones kurios tinka pagal jų nacionalinę padėtį).

Pakeitimas 26
9 straipsnio 3 dalies 2a pastraipa (nauja)

Potvynių rizikos valdymo planų 
įgyvendinimas tikrinamas atliekant 
treniruotes, skirtas įvertinti susijusių 
padalinių apmokymo lygį bei pasirengimą, 
ir, jei reikia, atliekant valdymo planų 
pakeitimus.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti potvynių valdymo planų efektyvumą, reikia atlikti treniruotes, skirtas 
patikrinti susijusių padalinių apmokymo lygį ir pasirengimą, kad būtų galima atlikti 
reikalingus šių planų pakeitimus.

Pakeitimas 27
9 straipsnio 3 dalies 2b pastraipa (nauja)

Potvynių rizikos planuose ypatingas 
dėmesys skiriamas rizikos valdymui miesto 
teritorijose ir susijusiose pramoninėse 
zonose, kadangi ekonominė žala šiose 
teritorijose gali būti didžiausia.

Pagrindimas

Miesto teritorijoms ir susijusioms pramoninėms zonoms turi būti suteikta pirmenybė rengiant 
potvynių rizikos valdymo planus, kadangi šiose teritorijose nuostoliai paprastai būna didesni 
ir gali turėti didesnį poveikį žmonėms negu potvyniai kaimo vietovėse.

Pakeitimas 28
9 straipsnio 3a dalis (nauja)
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3a. Siekiant parengti ir veiksmingai 
įgyvendinti planus, imamasi priemonių 
užtikrinti nuolatinius civilinės gynybos ir 
regioninių vandens tvarkybos institucijų 
ryšius ir bendradarbiavimą.

Pagrindimas

Civilinės gynybos ir vandens tvarkybos institucijų bendradarbiavimas yra reikalingas tam, 
kad būtų užtikrinta visapusiška informacija patikimiems valdymo planams parengti ir juos 
įgyvendinti.

Pakeitimas 29
12 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad upių 
baseinų rajonuose, kurie yra tik jų 
teritorijose, būtų parengtas tik vienas 
potvynių rizikos valdymo planas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad upių 
baseinų rajonuose, kurie yra tik jų 
teritorijose, būtų parengtas tik vienas 
potvynių rizikos valdymo planas, kuris 
apimtų visas susijusias valdžios institucijas 
ir kuriame būtų atsižvelgta į regioninį 
potvynių rizikos valdymo planavimą.

Pakeitimas 30
12 straipsnio 2 dalis

2. Kai visas tarpvalstybinis upės baseino 
rajonas yra tik Bendrijos teritorijoje, 
valstybės narės užtikrina veiksmų 
derinimą, kad būtų sudarytas vienas 
tarptautinis potvynių rizikos valdymo 
planas.

2. Kai visas tarpvalstybinis upės baseino 
rajonas yra tik Bendrijos teritorijoje, 
valstybės narės užtikrina veiksmų 
derinimą, pavyzdžiui, sukurdamos 
kompetentingų institucijų keitimosi 
informacija tinklus, kad būtų sudarytas 
vienas tarptautinis potvynių rizikos 
valdymo planas. Stojančiosios šalys ir 
šalys kandidatės labai skatinamos 
aktyviai bendradarbiauti derinant 
veiksmus.

Jei toks planas neparengiamas, valstybės 
narės parengia potvynių rizikos valdymo 
planus, apimančius ne mažiau kaip tas 
tarptautinio upės baseino rajono dalis, 
kurios yra jų teritorijose.

Jei uždelsiama parengti tokį planą, 
valstybės narės parengia potvynių 
rizikos valdymo planus, apimančius ne 
mažiau kaip tas tarptautinio upės baseino 
rajono dalis, kurios yra jų teritorijose.
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Pagrindimas

Valstybių narių kompetentingų institucijų, kurios dalijasi atsakomybe už tarptautinę upės 
baseino teritoriją, keitimosi informacija tinklo sukūrimas yra vienas svarbiausių žingsnių 
koordinuojant potvynių rizikos valdymą ir kuriant augančiu abipusiu pasitikėjimu 
grindžiamus ryšius.

Siekiant visiškai koordinuoti veiksmus, planus rengti reikia konsultuojantis su narystės 
siekiančiomis šalimis, kad jos kuo greičiau galėtų savo veiksmus suderinti su ES politika ir 
esamu aqcuis. Antroji straipsnio dalies pastraipa taisoma todėl, kad pirminė formuluotė 
sudaro galimybę, kad pirmoje pastraipoje minimos priemonės nebus įgyvendintos, ir tokiu 
būdu nuostata taps neveiksminga.

Pakeitimas 31
12 straipsnio 3 dalis

3. Jei tarptautinis upės baseino rajonas 
driekiasi ir už Bendrijos sienų, su atitinkama 
trečiąja šalimi neparengus vieno tarptautinio 
potvynių rizikos valdymo plano, valstybės 
narės parengia potvynių rizikos valdymo 
planus, apimančius ne mažiau kaip tas 
tarptautinio upės baseino rajono dalis, kurios 
yra atitinkamų valstybių narių teritorijose.

3. Jei tarptautinis upės baseino rajonas 
driekiasi ir už Bendrijos sienų, su atitinkama 
trečiąja šalimi neparengus vieno tarptautinio 
potvynių rizikos valdymo plano, valstybės 
narės parengia potvynių rizikos valdymo 
planus, apimančius ne mažiau kaip tas 
tarptautinio upės baseino rajono dalis, kurios 
yra atitinkamų valstybių narių teritorijose ir 
sukuria susijusių valstybių narių 
kompetentingų institucijų keitimosi 
informacija tinklus.

Pagrindimas

Valstybių narių kompetentingų institucijų, kurios dalijasi atsakomybe už tarptautinę upės 
baseino teritoriją, keitimosi informacija tinklo sukūrimas yra vienas svarbiausių žingsnių 
koordinuojant potvynių rizikos valdymą ir kuriant augančiu abipusiu pasitikėjimu 
grindžiamus ryšius.

Pakeitimas 32
13 straipsnio 1 dalis

1. Pirmųjų potvynių rizikos žemėlapių 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 8 straipsnyje, 
vykdomas juos glaudžiai derinant su
Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatytais 
persvarstymais ir, jei reikia, juos 
integruojant į planą.

Pirmųjų potvynių rizikos žemėlapių 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 8 straipsnyje, 
vykdomas taip, kad būtų naudojama pagal 
Direktyvą 200/60/EB pateikta susijusi 
informacija, ir, jei reikia, juos integruojant į 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje
numatytus persvarstymus.
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Pakeitimas 33
14 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės užtikrina aktyvų visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą rengiant, 
persvarstant ir atnaujinant IV skyriuje 
numatytus potvynių rizikos valdymo planus.

2. Valstybės narės užtikrina aktyvų visų 
suinteresuotųjų šalių, ypač vietos ir 
regioninių valdžios institucijų, dalyvavimą 
rengiant, persvarstant ir atnaujinant IV 
skyriuje numatytus potvynių rizikos 
valdymo planus.

Gavus prašymą leidžiama susipažinti su 
susijusiais dokumentais ir informacija, kuri 
buvo naudojama rengiant potvynių rizikos 
planų ir potvynių rizikos valdymo planų 
projektus.

Pagrindimas

Vietos ir regioninės valdžios institucijos Europos Sąjungoje vis labiau susipažįsta su potvynių 
problema, o tai rodo, kad subnacionaliniai veikėjai atlieka nepakeičiamą vaidmenį užkertant 
kelią potvyniams, valdant nelaimes ir sušvelninant potvynių poveikį asmenims. Todėl itin 
svarbus jų aktyvus ir aiškus dalyvavimas potvynių rizikos valdyme ir vertinime.

Pakeitimas 34
15 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės reguliariai teikia 7 
straipsnio 2 dalyje minimų teritorijų 
gyventojams informaciją ir organizuoja 
mokymus, kad jie galėtų imtis atitinkamų 
atsargumo priemonių prieš potvynius ir 
jiems nuslūgus.

Pakeitimas 35
Priedo A skirsnio 3 dalis

3. tinkamiausio apsaugos lygio 
apibūdinimas, kaip nustatyta 9 straipsnio 2 
dalyje;

3. tinkamiausio rizikos prevencijos ir 
apsaugos lygio apibūdinimas, kaip nustatyta 
9 straipsnio 2 dalyje;

Pakeitimas 36
Priedo A dalies 4 punktas
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4. reikiamų priemonių tinkamam apsaugos 
lygiui pasiekti, įskaitant priemones, kurių 
imamasi pagal 9 straipsnį, ir su potvyniais 
susijusių priemonių, kurių imamasi pagal 
Bendrijos teisės aktus, apibūdinimas;

4. reikiamų standartinių ir nestandartinių 
priemonių tinkamam apsaugos lygiui 
pasiekti, įskaitant priemones, kurių imamasi 
pagal 9 straipsnį, ir su potvyniais susijusių 
priemonių, kurių imamasi pagal Bendrijos 
teisės aktus, apibūdinimas;

Pagrindimas

Remiantis Europos aplinkos agentūros pranešimais, potvynių rizikos planai gali apimti tiek 
standartines apsaugos nuo potvynių priemones (potvynius sulaikantys barjerai, užželdinimas 
mišku, dirbtiniai nukreipimo kanalai, nutekėjimai, kranto sutvirtinimai ir kt.), tiek 
nestandartines priemones (augalų tvarkymas, modifikuotas žemės naudojimas, 
infrastruktūrinės ir struktūrinės saugos taisyklės, ankstyvo įspėjimo sistemos ir kt.).

Pakeitimas 37
Priedo A skirsnio 4a dalis (nauja)

4a) nustatymas pirmenybinių priemonių, 
kuriomis skatinama žalos prevencija pagal 
tokius Direktyvoje 2000/60/EB nustatytus 
„prastėjimo sustabdymo“ ir (arba) „geros 
ekologinės, cheminės ir kiekybinės būklės“ 
tikslus:
– šlapžemių ir salpų apsauga,
– suardytų šlapžemių ir salpų (įskaitant 
upių vingių), ypač tų, kurios sujungia upes 
ir jų salpas, atkūrimas, 
– pasenusios žmonių sukurtos apsaugos 
nuo potvynių infrastruktūros pašalinimas iš 
upių,
– tolesnių statybų (infrastruktūros, 
gyvenamųjų namų ir kt.) salpose 
prevencija,
- statybos priemonių, skirtų atnaujinti 
esamus pastatus, skatinimas (pvz., poliniai 
pamatai),
– tvaraus žemės naudojimo(pvz., miškų 
atželdinimas), baseinų teritorijose rėmimas, 
siekiant gerinti natūralų vandens 
palaikymą ir požeminio vandens 
atsinaujinimą,
– išankstinis leidimų verstis nuolatine 
veikla salpose (pvz., statyba ir pramonės 
plėtra) išdavimas ar registracija;
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Pakeitimas 38
Priedo A skirsnio 4b punktas (naujas)

4b visų kompetentingų valdžios institucijų 
dalyvavimo apibūdinimas;

Pakeitimas 39
Priedo B dalies 1 punktas

1. visi pakeitimai ar atnaujinimai po 
ankstesnės potvynių rizikos valdymo plano 
versijos paskelbimo, įskaitant atliktų 
persvarstymų, kaip nustatyta II, III ir 
IV skyriuose, santrauką;

1. visi pakeitimai ar atnaujinimai po 
ankstesnės potvynių rizikos valdymo plano 
versijos paskelbimo, įskaitant pakeitimus po 
treniruočių, skirtų patikrinti susijusių 
padalinių pasirengimo lygį, ir atliktų 
persvarstymų, kaip nustatyta II, III ir 
IV skyriuose, santrauką;

Pagrindimas

Jei reikia, potvynių rizikos planai turi būti pakeisti po atliktų bandymų, kurių metu atliekamos
treniruotės, skirtos patikrinti susijusių padalinių pasirengimo lygį.

Pakeitimas 40
Priedo B skirsnio 2 dalis

2. pažangos, padarytos siekiant apsaugos 
lygio, vertinimas;

2. pažangos, padarytos siekiant rizikos 
prevencijos ir apsaugos lygio, vertinimas;
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