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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma paskaidrojuma rakstā Eiropas Komisija uzsver plūdu traģiskās sekas 
(2002. gadā gājuši bojā vairāk nekā 700 cilvēki) un apjomīgo kaitējumu, kas nodarīts videi, 
privātajai un valsts infrastruktūrai un saimnieciskajai darbībai. Plūdu apjomi ir palielinājušies, 
jo upju baseinos ir ievērojami samazinājusies dabiskā plūdu aizturēšanas spēja. Nepievēršot 
uzmanību draudiem, plūdu riska zonās joprojām ir atļauta gan sabiedrisku ēku, gan 
privātmāju būve. Piemēram, Komisija norāda uz 10 miljoniem iedzīvotāju, kas dzīvo ārkārtīgi 
lielu plūdu riska zonā gar Reinas upi, kur plūdu izraisīto potenciālo zaudējumu kopsumma ir 
EUR 165 miljoni. Ļoti iespējams, ka klimata izmaiņas palielinās gan šādu notikumu biežumu, 
gan intensitāti. Tādēļ, lai samazinātu un novērstu ar plūdiem saistītos draudus cilvēku 
veselībai, videi, infrastruktūrai un īpašumam, Komisija ierosina Eiropas Parlamentam un 
Padomei pieņemt direktīvu par plūdu novērtējumu un pārvaldību.

Plūdu novērtēšana un novēršana nav jauna joma. Vairākumā dalībvalstu, ja ne visās, ir 
ieviestas nacionālās politikas par rīcību ar šo dabas parādību. Tomēr vairākums upju baseinu 
Eiropā atrodas divās vai vairākās dalībvalstīs, un plūdu novēršana vienā reģionā var ietekmēt 
plūdu risku reģionos uz augšu un uz leju pa straumi. Tādēļ Kopienas līmenī saskaņota rīcība 
sniegtu ievērojamu pievienoto vērtību un uzlabotu vispārējo plūdu riska novēršanu un 
aizsardzību pret plūdiem. Turklāt tiesību akti, kas attiecas uz šo ūdens jomas aspektu, labi 
atbilst ūdens resursu pamatdirektīvai1, kura ieviesa pārrobežu koordinācijas principu upju 
baseinu robežās.

Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem, kas nosaka struktūrfondu darbību, tiek ierosināts plūdu 
novēršanas pasākumus uzskatīt par atbilstīgiem izdevumiem.

Atzinuma sagatavotāja tomēr uzskata, ka Komisijas priekšlikumā jāveic virkne izmaiņu, lai:

• šo direktīvas priekšlikumu iekļautu visaptverošā un ilgtspējīgā plūdu riska pārvaldības 
politikā;

• uzsvērtu preventīvās darbības, kas paredzētas, lai likvidētu vai samazinātu plūdu risku, 
nevis tikai risinātu ārkārtas situācijas, jo savlaicīga un piesardzīga piemērošanās ir 
efektīvāka un lētāka nekā rīcība ārkārtas situācijā un pēc tās;

• ierobežotu vai likvidētu vietējo pretplūdu aizsardzības pasākumu ietekmi uz reģioniem uz 
augšu vai uz leju pa straumi, veicot integrētus pasākumus upes baseina robežās, tostarp 
pārrobežu sadarbību upju baseinos, iesaistot visas attiecīgās iestādes;

• veicinātu visu attiecīgo politiku un finanšu mehānismu, cita starpā kohēzijas politikas, 
integrāciju nolūkā nodrošināt ilgtspējīgu plūdu riska pārvaldību;

• integrētu šīs direktīvas īstenošanu no tās spēkā stāšanās dienas ar Direktīvā 2000/60/EK 
(ūdens resursu pamatdirektīva) paredzēto upes baseina pārvaldības plānošanas procesu, 
lai uzlabotu plūdu riska pārvaldības plānu izmaksu lietderību un šajā sakarā veicinātu un 
atbalstītu ūdens resursu pamatdirektīvā noteiktos ekoloģiskās ilgtspējības apstākļus;

  
1 Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris).
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• nodrošinātu ūdensresursu ilgtspējīgu pārvaldību, padarot par prioritāriem pasākumus, kas 
paredzēti riska un kaitējuma iespējas novēršanai ar zemes lietojuma plānošanas un 
dabisko aizturēšanas spēju palielināšanas palīdzību;

• jaunais tiesību akts būtu skaidrs un īstenojams, novēršot juridiskās neskaidrības attiecībā 
uz plūdu riska karšu un pārvaldības plānu apjomu;

• liktu tirgum strādāt ilgtspējīgas plūdu riska pārvaldības virzienā, nodrošinot, ka 
ekonomiskās aktivitātes plūdu riska zonās segtu plūdu aizsardzības pasākumu izmaksas 
un izraisītās vides un resursu izmaksas, kā arī padarītu plūdu riska zonu iedzīvotājus 
atbildīgus pēc iespējas pilnīgāk izmantot kaitējuma samazināšanas profilaktiskos 
pasākumus (piemēram, ēku pielāgošanu plūdu riskam).

Tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosina šādus grozījumus.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) Plūdi ir dabas parādība, kas nav 
novēršama. Tomēr cilvēka rīcība ietekmē 
plūdu rašanās varbūtību un plūdu negatīvās 
sekas.

(2) Plūdi ir dabas parādība, kas nav 
novēršama pilnībā. Tomēr ievērojamā 
dabisko plūdu aizturēšanas spēju 
samazināšana upju baseinos, cilvēka 
nepareiza rīcība (piemēram, cilvēku 
dzīvesvietu un saimniecisko vērtību 
izvietošanas turpināšana plūdiem pakļautās 
vietās, erozija un zemes dabīgo 
ūdensaiztures spēju samazināšana, izcērtot 
mežus un nodarbojoties ar lauksaimniecību 
upju baseinos), sausumi un globālā 
sasilšana ietekmē plūdu rašanās varbūtību 
un plūdu negatīvās sekas.

Grozījums Nr. 2
2.a apsvērums (jauns)

(2.a) Tradicionālās plūdu riska pārvaldības 
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stratēģijas, kas vērstas uz infrastruktūru 
būvi tiešai cilvēku, nekustāmo īpašumu un 
preču aizsardzībai, nav spējušas nodrošināt 
gaidīto drošības pakāpi.

Grozījums Nr. 3
3. apsvērums

(3) Ar plūdiem saistīto cilvēka veselības, 
vides un infrastruktūras apdraudējumu ir 
iespējams un vēlams samazināt, tomēr, lai 
šādi pasākumi būtu efektīvi, plūdu radīto 
postījumu samazināšanas pasākumi 
jākoordinē upes baseina mērogā.

(3) Ar plūdiem saistīto cilvēka veselības, 
vides un infrastruktūras apdraudējumu ir 
iespējams un vēlams samazināt. Tomēr, lai 
šādi pasākumi būtu efektīvi, plūdu radīto 
postījumu samazināšanas pasākumi starp 
dalībvalstīm, to valsts, reģionālajām un 
vietējām iestādēm, kā arī par upes 
pārvaldību atbildīgajām organizācijām 
jākoordinē upju baseinu mērogā un lielāka 
nozīme jāpiešķir ar dabu saistītiem 
pasākumiem, lai veicinātu pāreju no 
tradicionālās „aizsargbūvniecības” 
īstermiņa pieejas uz ekoloģiski ilgtspējīgu 
plūdu pārvaldību.

Grozījums Nr. 4
3.a apsvērums (jauns)

(3.a) Ierosinātā integrētā upes baseina 
pārvaldība ir jābalsta uz (a) attiecīgās vides 
„nestspējas”, tas ir, ekosistēmu pienācīgas 
ilgtermiņa darbības un bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšanas, kā arī ar to 
saistītajiem sociālekonomiskajiem 
ieguvumiem cilvēkiem, (b) kopīga visu 
ieinteresēto pušu vajadzību un vēlmju 
novērtējuma visa baseina robežās un (c) 
pēc iespējas pilnīgākas informācijas.

Grozījums Nr. 5
3.b apsvērums (jauns)

(3.b) Riska pārvaldības un plūdu postījumu 
ierobežošanas pasākumos jāievēro 
solidaritātes princips. Tādēļ plūdu riska 
pārvaldība divās vai vairākās kaimiņvalstīs 
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plūstošas upes sateces baseinā jāorganizē 
tā, lai nevienam apgabalam neizraisītu 
plūdu risku upes neilgtspējīgas pārvaldības 
dēļ.

Pamatojums

Gan Direktīva 2000/60/ΕK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, gan šis direktīvas priekšlikums, kas būs tai cieši pieskaņots, atbilst solidaritātes 
principam, kas prasa koordinēt plūdu riska pārvaldību visā pārrobežu upes sateces baseina 
apgabalā.

Grozījums Nr. 6
7.a apsvērums (jauns)

(7.a) Ilgtspējīgas plūdu riska pārvaldības 
prasības dalībvalstīm un Kopienai jāņem 
vērā, pieņemot un īstenojot visas politikas, 
piemēram, transporta politiku, 
teritoriālplānošanu, pilsētu attīstības un 
industrializācijas politiku, 
lauksaimniecības politiku, kohēzijas 
politiku, enerģētikas politiku un pētniecības 
politiku.

Pamatojums

Ir daudz pierādījumu tam, ka nepareiza teritoriālplānošana un pilsētu attīstības un 
industrializācijas politika ļoti palielina plūdu risku.

Grozījums Nr. 7
8. apsvērums

(8) Kopienā novērojami dažādu veidu plūdi, 
tai skaitā upju pārplūšana, lietusgāžu izraisīti
plūdi, pilsētu applūšana, kanalizācijas 
pārplūšana un piekrastes zonas applūšana. 
Plūdu nodarītie postījumi dažādās Kopienas 
valstīs un reģionos ir dažādi. Tāpēc mērķi
plūdu riska pārvaldībai jānosaka, ievērojot 
reģionālos un vietējos apstākļus.

(8) Kopienā novērojami dažādu veidu plūdi, 
tai skaitā upju pārplūšana, pēkšņi plūdi, 
pilsētu applūšana, kanalizācijas pārplūšana,
piekrastes zonas applūšana un lielu 
lietusgāžu izraisīti plūdi. Plūdu nodarītie 
postījumi dažādās Kopienas valstīs un 
reģionos ir dažādi. Tāpēc plūdu riska 
pārvaldības mērķi jānosaka, ievērojot 
reģionālos un vietējos apstākļus.

Pamatojums

Lielu lietusgāžu izraisīti plūdi tiek pievienoti vairākiem citiem plūdu veidiem, kas uzskaitīti 
ierosinātajā direktīvas formulējumā.
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Grozījums Nr. 8
13. apsvērums

(13) Lai izvairītos no darbu dublēšanās, 
dalībvalstīm šīs direktīvas prasību izpildē 
jāizmanto esošās plūdu riska kartes un plūdu 
riska pārvaldības plāni.

(13) Lai izvairītos no darbu dublēšanās, 
dalībvalstīm šīs direktīvas prasību izpildē 
jāizmanto esošās plūdu riska kartes un plūdu 
riska pārvaldības plāni; šajā sakarā, 
saskaņā ar subsidiaritātes principu un 
atkarībā no pieejamības dalībvalstīm 
jāatļauj pilnīga elastība, kas vajadzīga, lai 
tās varētu gan izmantot kartes un plānus, 
gan izpildīt iepriekšminētās prasības.

Pamatojums

Ņemot vērā dalībvalstis apdraudošo plūdu dažādību, lai direktīva būtu patiešām lietderīga, ir 
jāparedz pietiekama elastība, rīkojoties strikti saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā.

Grozījums Nr. 9
13.a apsvērums (jauns)

(13.a) Upes baseina plūdu pārvaldības 
mērķim ir jābūt kopējas atbildības un 
solidaritātes izveidei baseinā. Šajā sakarā 
dalībvalstīm jācenšas veicināt informētību 
un sadarbību starp visām ieinteresētajām 
pusēm, tostarp tām, kuras plūdi neapdraud 
vai apdraud mazāk, bet kuras ar savu 
zemes izmantojumu un darbību var veicināt 
plūdus uz leju vai uz augšu pa straumi.

Grozījums Nr. 10
2. panta 1. punkts

1. „Plūdi” ir sauszemes, kas parasti nav klāta 
ar ūdeni, īslaicīga applūšana.

1. „Plūdi” ir sauszemes, kas parasti nav klāta 
ar ūdeni, īslaicīga applūšana, arī lielu 
lietusgāžu rezultātā, izraisot apdzīvotu 
un/vai rūpniecisku vietu applūšanu.

Pamatojums

Šis grozījums paplašina “plūdu” jēdzienu un tā definīciju, iekļaujot lielas lietusgāzes kā vēl 
vienu šīs parādības iemeslu.
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Grozījums Nr. 11
4. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis visiem upes baseina 
apgabaliem vai valstī ietilpstošām 
starptautisku upes baseina apgabalu daļām 
veic sākotnēju plūdu riska novērtējumu 
saskaņā ar 2. punktu.

1. Dalībvalstis visiem upes baseina 
apgabaliem vai valstī ietilpstošām 
starptautisku upes baseina apgabalu daļām 
veic sākotnēju plūdu riska novērtējumu 
saskaņā ar 2. punktu. Šajā nolūkā var 
izmantot jau esošos dalībvalstu sagatavotos 
novērtējumus, kuri atbilst šīs direktīvas 
prasībām..

Pamatojums

Jau esošie novērtējumi, kas atbilst šīs direktīvas prasībām, izmaksu efektivitātes nolūkā ir 
jāizmanto sākotnējai riska novērtēšanai.

Grozījums Nr. 12
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

(a) upes baseina apgabala karte ar upju 
baseinu, apakšbaseinu un, attiecīgā 
gadījumā, piekrastes zonu robežām, norādot 
topogrāfiskos elementus un zemes lietojuma 
veidus;

(a) upes baseina apgabala karte ar upju 
baseinu, apakšbaseinu un piekrastes zonu 
robežām, norādot topogrāfiskos elementus 
un zemes lietojuma veidus;

Grozījums Nr. 13
4. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) iepriekš notikušo plūdu apraksts; b) iepriekš notikušo plūdu, kuriem bijusi 
ievērojama nelabvēlīga ietekme uz cilvēku 
dzīvi, saimniecisko darbību un vidi,
apraksts;

Pamatojums

Izmaksu efektivitātes labad būtu jāapraksta tikai nozīmīgi plūdi.

Grozījums Nr. 14
4. panta 2. punkta e) apakšpunkts

e) novērtējums plūdu varbūtībai nākotnē, 
izmantojot hidroloģiskos datus, izvērtējot 
konkrēto plūdu veidu, paredzēto klimata 
pārmaiņu ietekmi un zemes lietojuma 
tendences;

e) novērtējums plūdu varbūtībai nākotnē, 
izmantojot hidroloģiskos datus, tostarp 
datus, kas iegūti katra upes sateces baseina 
telemetriskā novērošanā reālā laikā, un
izvērtējot konkrēto plūdu veidu, paredzēto 
klimata pārmaiņu ietekmi un zemes 
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lietojuma tendences;

Pamatojums

Hidrometeoroloģiska telemetriska tīkla (kurā mērītu nokrišņu daudzumu, temperatūru, 
mitrumu, upes plūsmu utt.) izveide varētu ievērojami veicināt plūdu riska novērtēšanu visā 
upes sateces baseinā, izveidojot gan agrās brīdināšanas sistēmu, gan ārkārtīgi svarīgu 
datubāzi.

Grozījums Nr. 15
4. panta 2. punkta fa) apakšpunkts (jauns)

fa) pretplūdu aizsardzības mākslīgo 
infrastruktūru efektivitātes novērtējums, 
ņemot vērā to reālās spējas novērst 
kaitējumu, kā arī ekonomisko un ar vidi 
saistīto efektivitāti;

Grozījums Nr. 16
4. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis sākotnējā plūdu riska 
novērtējumā var neiekļaut tos upju 
baseinus, apakšbaseinus un piekrastes 
zonas, ko pēc dalībvalsts uzkrātās pieredzes 
var uzreiz iekļaut to upju baseinu, 
apakšbaseinu un piekrastes joslu 
kategorijā, kurās ir ievērojams plūdu risks 
un kurām būs vajadzīga plūdu zonas 
kartēšana un pārvaldības plāni.

Grozījums Nr. 17
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

(a) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas josla, par kuru pieņemts lēmums, ka 
nepastāv vai ka nevarētu rasties būtisks 
plūdu risks, vai arī uzskata, ka iespējamā 
plūdu ietekme uz cilvēka veselību, vidi vai 
saimniecisko darbību ir pieļaujami maza;

(a) upju baseini, apakšbaseini vai piekrastes 
joslas, par kurām pieņemts lēmums, ka 
nepastāv būtisks plūdu risks, vai uzskata, ka 
iespējamā plūdu ietekme uz cilvēka 
veselību, vidi vai saimniecisko darbību ir 
pieļaujami maza;

Grozījums Nr. 18
5. panta 2. punkts

2. Novērtējums, kas paredzēts 1. punktā, 
attiecībā uz starptautiskiem upju baseiniem, 
apakšbaseiniem vai piekrastes zonas joslām 

2. Novērtējumu, kas paredzēts 1. punktā, 
attiecībā uz starptautiskiem upju baseiniem, 
apakšbaseiniem vai piekrastes zonas joslām 
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iesaistītajām dalībvalstīm jāveic saskaņoti. iesaistītās dalībvalstis veic saskaņoti. 
Dalībvalstis kopīgajos upju baseinos 
nodrošina attiecīgo datu nosūtīšanu 
atbilstoši šī panta vajadzībām.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir veicināt 2. punktā paredzēto saskaņošanu.

Grozījums Nr. 19
7. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis upes baseina apgabalu 
mērogā sagatavo plūdu kartes un indikatīvās 
plūdu nodarīto postījumu kartes (turpmāk —
„plūdu riska kartes”) upju baseiniem, 
apakšbaseiniem un piekrastes zonas joslām, 
kas atbilst 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktam.

1. Dalībvalstis upes baseina apgabalu 
mērogā sagatavo plūdu kartes un indikatīvās 
plūdu nodarīto postījumu kartes (turpmāk —
„plūdu riska kartes”) upju baseiniem, 
apakšbaseiniem un piekrastes zonas joslām, 
kas atbilst 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktam. Šajā nolūkā var izmantot 
jau esošās dalībvalstu sagatavotās kartes, 
kuras atbilst šīs direktīvas prasībām.

Pamatojums

Izmaksu efektivitātes nolūkā ir jāizmanto tās jau esošās kartes, kas atbilst šīs direktīvas 
prasībām.

Grozījums Nr. 20
7. panta 2. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts un otrā daļa

c) plūdi, kas var notikt ar nelielu varbūtību 
(ārkārtas gadījumos).

c) plūdi, kas nozīmīgās kopienās un 
ievērojami attīstītās zonās var notikt ar 
nelielu varbūtību (ārkārtas gadījumos).

Katram ar šā punkta pirmo daļu noteiktajam 
veidam norāda šādus raksturlielumus:

Katram ar šā punkta pirmo daļu noteiktajam 
veidam norāda šādus raksturlielumus:

a) paredzamais ūdens dziļums; a) paredzamais ūdens dziļums nozīmīgās 
kopienās un ievērojami attīstītās zonās;

b) plūsmas ātrums, kur nepieciešams; b) plūsmas ātrums nozīmīgās kopienās un 
ievērojami attīstītās zonās;

c) zonas, kurās var notikt krasta erozija un 
sanešu plūsmas nosēšanās.

c) zonas, kurās var notikt krasta erozija un 
sanešu plūsmas nosēšanās.
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Pamatojums

Komisijas ierosinātais projekts uzliek pienākumu noteikt paredzēto ūdens dziļumu un plūsmas 
ātrumu visās upes plūsmas daļās. To var izdarīt tikai tad, ja ir digitāls topogrāfiskais modelis 
vai divdimensiju matemātiskais modelis. Tomēr šie pasākumi dažās vietās, piemēram, dabīgai 
applūdināšanai izmantotās vietās, ir lieki. Protams, šo instrumentu izveide attiecībā uz 
vietām, kur tas pašlaik vēl nav izdarīts, prasīs ievērojamus naudas līdzekļus, tomēr tas nav 
obligāti jādara attiecībā uz visām upes daļām.

Grozījums Nr. 21
7. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) dabisko palieņu uzkrājošās zonas un 
zonas, kas var kalpot kā buferzonas vai nu 
uzreiz, vai nākotnē. 

Grozījums Nr. 22
7. panta 3. punkta 1.a daļa (jauna)

Plūdu riska kartes var iedalīt apgabalus 
zonās atkarībā no zemes lietojuma un 
neaizsargātības pret iespējamiem 
kaitējumiem.

Pamatojums

Apgabalu iedalījums zonās atkarībā no zemes lietojuma (meži, lauki, pilsēta, rūpnieciska zona 
utt.) un neaizsargātības pret iespējamiem kaitējumiem un šo zonu attēlošana plūdu riska 
kartēs būs ārkārtīgi noderīga, pieņemot lēmumus par plūdu riska pārvaldības pasākumiem. 
Skatīt 4. grozījumu.

Grozījums Nr. 23
9. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis upju baseinu apgabalu 
mērogā izstrādā un īsteno plūdu riska 
pārvaldības plānus upju baseiniem, 
apakšbaseiniem un piekrastes zonas joslām, 
kas atbilst 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktam, saskaņā ar šī panta 2. un 
3. punktu.

1. Dalībvalstis upju baseinu apgabalu 
mērogā izstrādā un īsteno plūdu riska 
pārvaldības plānus upju baseiniem, 
apakšbaseiniem un piekrastes zonas joslām, 
kas atbilst 5. panta 1. punkta b) 
apakšpunktam, saskaņā ar šī panta 2. un 
3. punktu, kā arī Direktīvu 79/409/EEK un 
Direktīvu 92/43/EEK.

Grozījums Nr. 24
9. panta 2. punkts
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2. Dalībvalstis nosaka konkrētu atbilstošu 
aizsardzības līmeni katram upes baseinam, 
apakšbaseinam vai piekrastes zonas joslai, 
koncentrējoties uz plūdu rašanās varbūtības 
un iespējamās ietekmes uz cilvēka veselību, 
vidi un saimniecisko darbību samazināšanu, 
ņemot vērā ar to saistītos aspektus: ūdens 
resursu apsaimniekošanu, augsnes 
izmantošanu, teritoriālplānošanu, zemes 
lietojumu un dabas saglabāšanu.

2. Dalībvalstis nosaka konkrētu atbilstošu 
plūdu riska pārvaldības līmeni katram upes 
baseinam, apakšbaseinam vai piekrastes 
zonas joslai, koncentrējoties uz plūdu 
rašanās varbūtības un iespējamās ietekmes 
uz cilvēka veselību, vidi un saimniecisko 
darbību samazināšanu, ņemot vērā ar to 
saistītos aspektus: ūdens resursu 
apsaimniekošanu, augsnes izmantošanu, 
teritoriālplānošanu, zemes lietojumu, 
attiecīgās zonas neaizsargātību pret 
iespējamiem postījumiem un dabas 
saglabāšanu.

Pamatojums

“Aizsardzība” ir pārāk šaurs jēdziens, toties “plūdu riska pārvaldība” ietver plūdu 
novēršanu, pretplūdu aizsardzību un sagatavotību plūdiem, kā norādīts 9. panta 3. punktā.

Grozījums Nr. 25
9. panta 3. punkta 1. daļa

3. Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj 
pasākumus, kuru mērķis ir sasniegt atbilstīgi 
2. punktam noteikto aizsardzības līmeni.

3. Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj 
pasākumus, kuru nolūks ir sasniegt atbilstīgi 
2. punktam noteiktos plūdu riska 
pārvaldības mērķus.

Pamatojums

Šajā direktīvā ir jānošķir Komisijas uzdevumi (sadarbības sistēmas izveide un mērķu
izvirzīšana) un dalībvalstu uzdevumi (mērķu sasniegšana, veicot konkrētus pasākumus, kas 
atbilst situācijai attiecīgajā valstī). 

Grozījums Nr. 26
9. panta 3. punkta 2.a daļa (jauna)

Plūdu riska pārvaldības plānu īstenošanu 
pārbauda treniņos, kas paredzēti iesaistīto 
vienību apmācības un sagatavotības 
novērtēšanai, un vajadzības gadījumā 
plūdu rika pārvaldības plānus pilnveido. 

Pamatojums

Lai nodrošinātu plūdu pārvaldības plānu efektivitāti, ir jāveic treniņi, kuros pārbauda 
iesaistīto vienību apmācības un sagatavotības līmeni, lai vajadzības gadījumā šos plānus 
varētu uzlabot.
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Grozījums Nr. 27
9. panta 3. punkta 2.b daļa (jauna)

Plūdu riska pārvaldības plānos īpašu 
uzmanību pievērš riska pārvaldībai pilsētu 
teritorijās un ar tām saistītās rūpnieciskās 
zonās, jo šādās vietās ekonomiskie 
zaudējumi parasti ir vislielākie. 

Pamatojums

Pilsētu teritorijām un ar tām saistītajām rūpnieciskajām zonām plūdu riska pārvaldības 
plānos jāpiešķir prioritāte, jo šādās vietās postījumi parasti ir lielāki un var ietekmēt lielāku 
cilvēku skaitu nekā lauku apvidos.

Grozījums Nr. 28
9. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Lai efektīvi sastādītu un īstenotu 
plānus, ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu 
pastāvīgu saikni un sadarbību starp civilo 
aizsardzību un reģionālajām ūdensresursu 
iestādēm.

Pamatojums

Sadarbība starp civilo aizsardzību un reģionālajām ūdensresursu iestādēm ir vajadzīga, lai 
efektīvu pārvaldības plānu sastādīšanai un īstenošanai nodrošinātu visas nepieciešamās 
informācijas pieejamību.

Grozījums Nr. 29
12. panta 1. punkts

1. Upes baseina apgabaliem, kas pilnībā 
ietilpst vienas dalībvalsts teritorijā, šī 
dalībvalsts nodrošina viena vienota plūdu 
riska pārvaldības plāna izstrādi. 

1. Upes baseina apgabaliem, kas pilnībā 
ietilpst vienas dalībvalsts teritorijā, šī 
dalībvalsts nodrošina viena vienota plūdu 
riska pārvaldības plāna izstrādi, iesaistot 
visas attiecīgās iestādes un ņemot vērā 
reģionālo plūdu riska pārvaldības 
plānošanu. 

Grozījums Nr. 30
12. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis sadarbojas, lai starptautisku 
upes baseinu apgabaliem, kas pilnībā 
atrodas Kopienas teritorijā, izstrādātu vienu 

2. Dalībvalstis sadarbojas, piemēram, 
izveidojot kompetento iestāžu 
informācijas apmaiņas tīklus, lai 
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vienotu starptautisku plūdu riska 
pārvaldības plānu. 

starptautisku upes baseinu apgabaliem, 
kas pilnībā atrodas Kopienas teritorijā, 
izstrādātu vienu vienotu starptautisku 
plūdu riska pārvaldības plānu. Valstis, 
kuras pievienojas, un kandidātvalstis 
tiek aicinātas aktīvi sadarboties šādos 
koordinācijas pasākumos.

Ja šāda plāna nav, dalībvalstis izstrādā 
plūdu riska pārvaldības plānu, kas aptver 
vismaz tās starptautiskā upes baseina 
apgabala daļas, kas atrodas to teritorijā.

Ja šāda plāna izveidošana aizkavējas, 
dalībvalstis izstrādā plūdu riska 
pārvaldības plānu, kas aptver vismaz tās 
starptautiskā upes baseina apgabala 
daļas, kas atrodas to teritorijā.

Pamatojums

Dalībvalstu kompetento iestāžu, kuras ir kopīgi atbildīgas par starptautisku upes sateces 
apgabalu, informācijas apmaiņas tīkla izveidošana ir viens no svarīgākajiem soļiem virzienā 
uz plūdu riska pārvaldības koordinēšanu un attiecībām, kas pamatojas uz aizvien lielāku 
savstarpēju uzticēšanos.

Lai panāktu pilnīgu koordināciju, plāni jāsastāda, apspriežoties ar pievienošanās pieteikumus 
iesniegušajām dalībvalstīm, lai tās pēc iespējas ātrāk varētu pievienoties ES politikai un 
ieviest spēkā esošo acquis. Šī punkta otrā daļa ir grozīta, jo sākotnējais formulējums pieļāva 
iespēju pirmajā daļā paredzētos pasākumus neīstenot, tādējādi padarot noteikumu par 
darboties nespējīgu.

Grozījums Nr. 31
12. panta 3. punkts

3. Ja starptautiska upes baseina apgabals 
plešas ārpus Kopienas robežām un ja tam 
nav izstrādāts plūdu riska pārvaldības plāns 
ar attiecīgās trešās valsts līdzdalību, 
dalībvalstis izstrādā plūdu riska pārvaldības 
plānu, kas aptver vismaz tās starptautiskā 
upes baseina apgabala daļas, kas atrodas to 
teritorijā.

3. Ja starptautiska upes baseina apgabals 
plešas ārpus Kopienas robežām un ja tam 
nav izstrādāts vienots plūdu riska 
pārvaldības plāns ar attiecīgās trešās valsts 
līdzdalību, dalībvalstis izstrādā plūdu riska 
pārvaldības plānus, kas aptver vismaz tās 
starptautiskā upes baseina apgabala daļas, 
kas atrodas to teritorijā, un izveido iesaistīto 
dalībvalstu kompetento iestāžu 
informācijas apmaiņas tīklus. 

Pamatojums

Dalībvalstu kompetento iestāžu, kuras ir kopīgi atbildīgas par starptautisku upes sateces 
apgabalu, informācijas apmaiņas tīkla izveidošana ir viens no svarīgākajiem soļiem virzienā 
uz plūdu riska pārvaldības koordinēšanu un attiecībām, kas pamatojas uz aizvien lielāku 
savstarpēju uzticēšanos.
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Grozījums Nr. 32
13. panta 1. punkts

1. Pirmo plūdu riska karšu sagatavošanu un 
to turpmāku atjaunināšanu, kā minēts šīs 
direktīvas 8. pantā, veic saskanīgi ar
Direktīvas 2000/60/EK 5. panta 2. punktā 
paredzēto pārskatu izstrādi, un vajadzības 
gadījumā tās integrē minētajos pārskatos.

1. Pirmo plūdu riska karšu sagatavošanu un 
to turpmāku atjaunināšanu, kā minēts šīs 
direktīvas 8. pantā, veic, izmantojot saskaņā 
ar Direktīvu 2000/60/EK iesniegto attiecīgo 
informāciju, un vajadzības gadījumā var
integrēt Direktīvas 2000/60/EK 5. panta 
2. punktā paredzēto pārskatu izstrādē.

Grozījums Nr. 33
14. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka ieinteresētās 
personas aktīvi iesaistās IV nodaļā minēto 
plūdu riska pārvaldības plānu izstrādē, 
pārskatīšanā un atjaunināšanā.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka ieinteresētās 
puses, it īpaši vietējās un reģionālās 
iestādes, aktīvi iesaistās IV nodaļā minēto 
plūdu riska pārvaldības plānu izstrādē, 
pārskatīšanā un atjaunināšanā.
Pēc pieprasījuma tiek darīti pieejami 
pamatdokumenti un informācija, kas 
izmantota plūdu riska karšu un plūdu riska 
pārvaldības plānu izstrādē.

Pamatojums

Vietējās un reģionālās iestādes visā ES aizvien vairāk apzinās plūdu problēmu un norāda uz 
vietējo struktūru neaizstājamo lomu, lai novērstu, vadītu un atvieglotu plūdu ietekmi uz 
cilvēkiem. Tādēļ to aktīva un skaidra iesaistīšanās plūdu riska pārvaldības un novērtēšanas 
procesā ir kritiski svarīga. 

Grozījums Nr. 34
15. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis 7. panta 2. punktā minēto 
zonu iedzīvotājus regulāri informē un 
apmāca, lai tie varētu veikt atbilstīgus 
piesardzības pasākumus pirms plūdiem un 
pasākumus pēc plūdiem.

Grozījums Nr. 35
Pielikuma A sadaļas 3. punkts

3. Saskaņā ar 9. panta 2. punktu noteiktā 
atbilstošā aizsardzības līmeņa apraksts.

3. Saskaņā ar 9. panta 2. punktu noteiktā 
atbilstošā riska novēršanas un aizsardzības 
līmeņa apraksts.
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Grozījums Nr. 36
Pielikuma A sadaļas 4. punkts

4. Atbilstošā aizsardzības līmeņa 
sasniegšanai nepieciešamo pasākumu 
apraksts, tai skaitā to pasākumu apraksts, kas 
veicami saskaņā ar 9. pantu, un to ar 
plūdiem saistīto pasākumu apraksts, kas 
veikti saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem.

4. Atbilstošā aizsardzības līmeņa 
sasniegšanai nepieciešamo standarta un 
nestandarta pasākumu apraksts, tai skaitā to 
pasākumu apraksts, kas veicami saskaņā ar 
9. pantu, un to ar plūdiem saistīto pasākumu 
apraksts, kas veikti saskaņā ar citiem 
Kopienas tiesību aktiem.

Pamatojums

Saskaņā ar Eiropas Vides aģentūras ziņojumiem plūdu riska pārvaldības plāni var ietvert gan 
plūdu novēršanas standarta mehānismus (plūdu ierobežošanas barjeras, mežu atjaunošana, 
evakuācijas ceļi, mākslīgi novirzīšanas kanāli, noteces, dambji utt.), gan nestandarta metodes 
(augu pārvaldība, zemes lietojuma maiņa, infrastruktūras un strukturālas drošības noteikumi, 
agrā brīdinājuma sistēmas utt.).

Grozījums Nr. 37
Pielikuma A sadaļas 4.a punkts (jauns)

4.a Prioritātes noteikšana pasākumiem, kas 
veicina kaitējuma iespējas novēršanu 
saskaņā ar Direktīvā 2000/60/EK 
minētajiem „nepasliktināšanas” un/vai 
„labu ekoloģisko, ķīmisko un kvantitatīvo 
rādītāju” mērķiem, tādiem kā:

– mitrzemju un palieņu aizsardzība,

– degradētu mitrzemju un palieņu (tostarp 
upju līkumu) atjaunošana, it īpaši vietās, 
kas savieno upes ar to palienēm,

– novecojušos pretplūdu aizsardzības 
infrastruktūru aizvākšana no upēm,

– jaunas (infrastruktūras, ēku utt.) 
būvniecības nepieļaušana palienēs,

– esošo ēku uzlabošanas būvpasākumu 
veicināšana (piemēram, pāļu izmantošana 
pamatos),

– atbalsts ilgtspējīgai zemes izmantošanas 
praksei sateces baseinos, piemēram, mežu 



AD\612505LV.doc 17/18 PE 370.110v03-00

LV

atjaunošanai, lai uzlabotu dabisko 
ūdensaizturi un gruntsūdeņu atjaunošanos,

– iepriekšēja apstiprināšana vai reģistrācija 
pastāvīgām darbībām, tādām kā būvniecība 
un rūpnieciska attīstība, kas tiek veikta 
palienēs. 

Grozījums Nr. 38
Pielikuma A sadaļas 4.b punkts (jauns)

4.b Visu kompetento iestāžu iesaistīšanas 
apraksts.

Grozījums Nr. 39
Pielikuma B sadaļas 1. punkts

1. Izmaiņas vai precizējumi pēc iepriekšējās 
plūdu riska pārvaldības plāna versijas 
publicēšanas, arī II, III un IV nodaļā 
paredzēto pārskatu rezultātu kopsavilkums.

1. Izmaiņas vai precizējumi pēc iepriekšējās 
plūdu riska pārvaldības plāna versijas 
publicēšanas, tostarp izmaiņas pēc iesaistīto 
vienību sagatavotības līmeņa pārbaudes 
treniņiem un II, III un IV nodaļā paredzēto 
pārskatu rezultātu kopsavilkums.

Pamatojums

Pēc iesaistīto vienību sagatavotības līmeņa pārbaudes treniņiem vajadzības gadījumā ir 
jāveic plūdu riska plānu izmaiņas.

Grozījums Nr. 40
Pielikuma B sadaļas 2. punkts

2. Atbilstošā aizsardzības līmeņa 
sasniegšanai veikto pasākumu virzības 
novērtējums.

2. Atbilstošā riska novēršanas un
aizsardzības līmeņa sasniegšanai veikto 
pasākumu virzības novērtējums.
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