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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 36
Põhjendus 1

(1) Üleujutused võivad põhjustada inimeste 
hukkumist ja ümberasumist, tõsiselt 
ohustada majanduse arengut ning kahjustada 
ühenduse majandustegevust;

(1) Üleujutused on loodusõnnetused, mis 
võivad põhjustada inimeste hukkumist ja 
ümberasumist, kahjustada ökosüsteeme, 
tõsiselt ohustada majanduse arengut ning 
kahjustada ühenduse majandustegevust.

Or. pl

Selgitus

ELi dokumendis „Suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku 
rahastamisvahend” (KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006) 
liigitatakse üleujutused loodusõnnetusteks, mis kahjustavad nii keskkonda (ökosüsteeme) kui 
ka majandust.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber, Vittorio Prodi ja Edite Estrela

Muudatusettepanek 37
Põhjendus 2

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

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

Or. en

Selgitus

Vastupidiselt komisjoni sellisele väitele on üleujutusi teatud määral võimalik teatud 
meetmetega vältida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 38
Põhjendus 2

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

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

Or. en

Selgitus

Vastupidiselt komisjoni sellisele väitele on üleujutusi teatud määral võimalik teatud 
meetmetega vältida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 39
Põhjendus 2

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

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

Or. en
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Selgitus

Kuigi enamiku üleujutuste toimumine on vältimatu, tuleb märkida, et ennetuspoliitika võib 
üleujutuste tõkestamisel olla edukas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 40
Põhjendus 2

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

(2) Üleujutus on loodusnähtus, mida ei saa 
ära hoida. Inimtegevus, eriti liigne jõgede 
reguleerimine ja metsade mahavõtmine,
aitab kaasa üleujutuste tõenäosuse 
suurenemisele ja tagajärgede raskenemisele.

Or. pl

Selgitus

Jõgede ülereguleerimine (tarbetu ja liigne reguleerimine ja kanalite kaevamine) muudab 
üleujutuslainete liikumise kiiremaks, mistõttu püütakse Reini jõe orus jõe loomulikku 
olukorda taastada, et vähendada tulevaste üleujutuste ulatust ja mõju.

Järved, rabad ja sood on looduslikud reservuaarid, mis kaitsevad üleujutuste eest. Metsade 
liigne mahavõtmine Euroopas põllumajanduse, tööstuse, elamumajanduse ja 
transpordivõrgustike jaoks on suurendanud üleujutuste arvu ja raskusastet ning selle 
tagajärjel nende põhjustatud kahju.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans Verts/ALE nimel

Muudatusettepanek 41
Põhjendus 2

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

(2) Üleujutus on loodusnähtus, mida ei saa 
ära hoida. Vesikondade loodusliku 
suurveemahutavuse oluline vähenemine, 
inimtegevuse halb korraldus (nagu näiteks 
inimasulate ja majanduses kasutava vara 
kasv lammidel) ning globaalne 
soojenemine aitavad kaasa üleujutuste 
tõenäosuse ja tagajärgede raskenemisele.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans Verts/ALE nimel

Muudatusettepanek 42
Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Traditsioonilised üleujutusriski 
ohjamise strateegiad, millest enamik 
põhineb infrastruktuuride rajamisel 
inimeste, kinnisvara ja kaupade vahetuks 
kaitseks, ei ole taganud vajalikul tasemel 
ohutust.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 43
Põhjendus 2 a (uus)

(2 a) Üleujutusriski ohjamise meetmeid 
(eriti infrastruktuuride rajamisel 
põhinevaid) tuleb lihtsalt ja läbipaistvalt 
hinnata majanduslikust ja keskkondlikust 
aspektist, et tagada nende pikaajaline 
kasulikkus inimeste ja ettevõtete jaoks, 
võttes arvesse kulude (sealhulgas 
keskkondlike ja ressursikulude) hüvitamise 
põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Inimtegevuse ja kliimamuutuste tõttu suurenev üleujutusrisk vajab lihtsat majanduslikku 
lähenemist. Üleujutusriski ohjamise meetmed on oluline kodanikele ja ettevõtetele pakutav 
teenus ja nende kulud on vaja hüvitada, et tagada pikaajalised sotsiaalsed hüved. 
Üleujutustele kalduvatel aladel peab inimtegevus katma nende meetmete kulud, samuti nende 
mõju keskkonna- ja ressursikulud üles- ja allajõge. See võib tähendada ka seda, et 
üleujutusriskiga piirkondades elavad inimesed ja ettevõtted rakendavad oma parimate 
võimete kohaselt kahju vähendavaid ennetusmeetmeid. Kulude hüvitamise tase ja kulude 
katjad otsustatakse riiklikul tasandil ja need peavad olema läbipaistvad.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 44
Põhjendus 3

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

(3) Üleujutuste tagajärjel inimeste elule ja 
tervisele, keskkonnale ja infrastruktuurile 
kahju tekitamise riski on võimalik 
vähendada ning seda soovitaksegi teha, kuid 
üleujutustest tuleneva võimaliku kahju
vähendamise meetmed tuleb nende tõhususe 
tagamiseks kooskõlastada kogu vesikonnas.

Or. pl

Selgitus

Üleujutused ohustavad eelkõige inimeste elu ja tervist. Aastatel 1998–2004 hukkus Euroopa 
üleujutustes 700 inimest, nagu mainitud selle ettepaneku seletuskirjas (lk 1 – ettepaneku 
põhjused ja eesmärgid).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans Verts/ALE nimel

Muudatusettepanek 45
Põhjendus 3

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

(3) Üleujutuste tagajärjel inimeste tervisele, 
keskkonnale ja infrastruktuurile kahju 
tekitamise riski on võimalik vähendada ning 
seda soovitaksegi teha. Kuid üleujutustest 
tuleneva võimaliku kahju vähendamise 
meetmed tuleb nende tõhususe tagamiseks 
kooskõlastada kõikides vesikondades ning 
suurendada tuleb looduslike meetmete 
tähtsust, et edendada eemaldumist 
traditsioonilisest lühiajalisest 
„kaitseehitiste” paradigmast ning liikumist 
üheujutusriski ökoloogiliselt säästliku 
ohjamise suunas.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 46
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Liikmesriike julgustatakse võtma 
meetmeid, mis aitavad kaasa üleujutusriski 
ohjamisele riigipiiridesse ja sealt välja 
jäävatel aladel üles- ja allajõge.

Or. en

Selgitus

Vesikonna-lähenemise seisukohalt on tõhusam rakendada ennetusmeetmeid ülesvoolu 
jäävatel aladel, samuti kui ülesvoolu jääv ala asub teise liikmesriigi territooriumil. Direktiivi 
solidaarsuspõhimõtet saab tugevdada lisastiimuliga piiriüleseks koostööks, et vähendada 
piiriüleste üleujutuste riske.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 47
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Liikmesriike julgustatakse võtma 
meetmeid, mis aitavad kaasa üleujutusriski 
ohjamisele üles- või allajõge asuvates 
piirkondades, säilitades võimaluse korral 
jõe looduslikku suunda. Kui see ei ole 
võimalik, peaksid liikmesriigid püüdma 
leida asendusalasid kas oma territooriumil 
või koostöös teiste liikmesriikidega. 

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans Verts/ALE nimel

Muudatusettepanek 48
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Kavandatav ühine vesikondade 
majandamine peab lähtuma konkreetse 
keskkonna „taluvusvõimest”, s.t 
ökosüsteemide õigest ja pikaajalisest 
toimimisest ning bioloogilise mitmekesisuse 



AM\610916ET.doc 7/105 PE 371.879v02-00
Freelance-tõlge

ET

säilitamisest, samuti sellega seonduvast 
sotsiaalmajanduslikust kasust inimestele, 
„vee sidusrühmade” vajaduste ja ootuste 
ühisest hindamisest kogu vesikonna 
tasandil ning parimast võimalikust teabest. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 49
Põhjendus 4

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiviga 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika11 alane 
tegevusraamistik, on ette nähtud 
kooskõlastatud veemajanduskavade 
koostamine kõikide vesikondade hea 
ökoloogilise ja keemilise seisundi 
saavutamiseks, et aidata kaasa üleujutuste 
tagajärgede leevendamisele. Siiski ei ole 
üleujutusohu vähendamine nimetatud 
direktiivi peaeesmärk, samuti ei ole selles 
arvestatud kliimamuutustest tingitud ohte 
tulevikus.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2000/60/EÜ eesmärk on kvaliteetne veemajandus ja seetõttu ei seostu see alati 
rohkem veemajanduse kvantiteedi küsimustega, mida käsitletakse käesolevas direktiivis. 
Üleujutusi võivad põhjustada näiteks ka direktiiviga 2000/60/EÜ mitteseotud välised tegurid. 
Seepärast ei ole kohane viidata direktiivile 2000/60/EÜ.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 50
Põhjendus 4

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiviga 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse 

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. 
oktoobri 2000. aasta direktiiviga 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse 
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veepoliitika alane tegevusraamistik, on ette 
nähtud kooskõlastatud veemajanduskavade 
koostamine kõikide vesikondade hea 
ökoloogilise ja keemilise seisundi 
saavutamiseks, et aidata kaasa üleujutuste 
tagajärgede leevendamisele. Siiski ei ole 
üleujutusohu vähendamine nimetatud 
direktiivi peaeesmärk, samuti ei ole selles 
arvestatud kliimamuutustest tingitud ohte 
tulevikus.

veepoliitika alane tegevusraamistik, on ette 
nähtud kooskõlastatud veemajanduskavade 
koostamine kõikide vesikondade hea 
ökoloogilise ja keemilise seisundi 
saavutamiseks ning see aitab kaasa 
üleujutuste tagajärgede leevendamisele. 
Siiski ei ole üleujutusriski vähendamine 
nimetatud direktiivi üks peaeesmärke; seda 
kliimamuutuste tagajärjel tulevikus 
suurenevat riski ei arvestata.
(Tõlkija märkus: sõna „üleujutusoht” tuleks 
asendada sõnaga „üleujutusrisk” läbivalt 
kogu KOM-teksti tõlkes.)

Or. de

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et üleujutusriski ennetamise meetmeid tuleb 
parandada, et vältida riski suurenemist kliimamuutuste tõttu; ent puudub vajadus koostada 
üksikasjalik kliimamuutuste ennustus iga ennetusmeetme kohta, sest see oleks oluliselt ja 
põhjendamatult kulukas ning viivitaks kavade koostamist, kui usaldusväärsed andmed 
puuduvad. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 51
Põhjendus 7

(7) Vastavalt nõukogu 11. novembri 2002. 
aasta määrusele (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa 
Liidu solidaarsusfondi loomise kohta on 
võimalik osutada kiiret rahalist abi 
suurõnnetuse tõttu kannatanud inimestele, 
regioonidele ja riikidele võimalikult 
normaalsete elutingimuste taastamiseks, 
kuid abi antakse ainult hädaolukorras 
vajalike meetmete võtmiseks, mitte 
hädaolukorrale eelnevate etappide jaoks. 

(7) Vastavalt nõukogu 11. novembri 2002. 
aasta määrusele (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa 
Liidu solidaarsusfondi loomise kohta on 
võimalik osutada kiiret rahalist abi 
suurõnnetuse tõttu kannatanud inimestele, 
regioonidele ja riikidele võimalikult 
normaalsete elutingimuste taastamiseks, 
kuid abi antakse ainult hädaolukorras 
vajalike meetmete võtmiseks, mitte 
hädaolukorrale eelnevate etappide jaoks. 
Sellisel juhul tuleb arvestada ka 
tõukefondidest (Euroopa Sotsiaalfond, 
Euroopa Regionaalfond) maaelu arengu 
poliitika ja üksikprogrammide (nagu 
näiteks Interreg) raames rahastatavaid 
koolitus-, teavitus- ja ennetusmeetmeid.
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Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 52
Põhjendus 7

(7) Vastavalt nõukogu 11. novembri 2002. 
aasta määrusele (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa 
Liidu solidaarsusfondi loomise kohta on 
võimalik osutada kiiret rahalist abi 
suurõnnetuse tõttu kannatanud inimestele, 
regioonidele ja riikidele võimalikult 
normaalsete elutingimuste taastamiseks, 
kuid abi antakse ainult hädaolukorras 
vajalike meetmete võtmiseks, mitte 
hädaolukorrale eelnevate etappide jaoks.

(7) Vastavalt nõukogu 11. novembri 2002. 
aasta määrusele (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa 
Liidu solidaarsusfondi loomise kohta on 
võimalik osutada kiiret rahalist abi 
suurõnnetuse tõttu kannatanud 
ökosüsteemidele, inimestele, regioonidele ja 
riikidele võimalikult normaalsete 
elutingimuste taastamiseks, kuid abi antakse 
ainult hädaolukorras vajalike meetmete 
võtmiseks, mitte hädaolukorrale eelnevate 
etappide jaoks. 

Or. pl

Selgitus

Jõeorgude ja rannikualade ökosüsteemides on isemoodi elupaigad ja need moodustavad 
bioloogiliselt mitmekesiseid komplekse, millest mõned on Euroopas või maailmas ainulaadsed 
(nt Doonau ja Reini deltad ja Islandi, Rügeni ja Bornholmi rannik). Üleujutused võivad teha 
parandamatut kahju kaitsealuste lindude pesitsusaladele, vähendades nii Euroopa 
bioloogilist mitmekesisust. Euroopa Liidu Solidaarsusfond (KOM(2005)108 (lõplik) –
2005/033(COD) – SEK(2005)447) peaks seepärast tegelema loodusõnnetuste, sh üleujutuste, 
tõttu kahjustatud konkreetsete ökosüsteemidega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 53
Põhjendus 7

(7) Vastavalt nõukogu 11. novembri 2002. 
aasta määrusele (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa 
Liidu solidaarsusfondi loomise kohta on 
võimalik osutada kiiret rahalist abi 
suurõnnetuse tõttu kannatanud inimestele, 
regioonidele ja riikidele võimalikult 
normaalsete elutingimuste taastamiseks, 
kuid abi antakse ainult hädaolukorras 
vajalike meetmete võtmiseks, mitte 

(7) Vastavalt nõukogu 11. Novembri 2002. 
aasta määrusele (EÜ) nr 2012/2002 Euroopa 
Liidu solidaarsusfondi loomise kohta on 
võimalik osutada kiiret rahalist abi 
suurõnnetuse tõttu kannatanud inimestele, 
regioonidele ja riikidele võimalikult 
normaalsete elutingimuste taastamiseks.
Fondi eesmärk on samuti ennetava 
infrastruktuuri otsene tugevdamine ja 
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hädaolukorrale eelnevate etappide jaoks. õnnetuses kannatanud alade (k.a 
looduspiirkondade) otsene puhastamine, 
kuid abi antakse ainult hädaolukorras 
vajalike meetmete võtmiseks, mitte 
hädaolukorrale eelnevate etappide jaoks.

Or. en

Selgitus

Fondi eesmärk ei ole mitte ainult asjaomaste inimeste, piirkondade ja riikide abistamine 
normaalsete elamistingimuste taastamisel, vaid ka loodusõnnetuste teiste tagajärgede, nagu 
näiteks keskkonna ja joogivee reostumise, ennetamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Evangelia Tzampazi

Muudatusettepanek 54
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) Enamik Euroopa vesikondi on 
piiriülesed ning üleujutuste tõhus 
ennetamine ja takistamine nõuab lisaks 
ühenduse tasemel kooskõlastamisele ka 
piiriülest koostööd, samuti piiriüleste 
programmide sisseseadmist, rahastamist ja 
järelevalvet.

Or. el

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans Verts/ALE nimel

Muudatusettepanek 55
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) Üleujutusriski jätkusuutliku ohjamise 
nõuded tuleb lisada liikmesriikide ja 
ühenduse kõikide teiste asjakohaste 
poliitikavaldkondade (nagu näiteks 
veetranspordipoliitika, 
põllumajanduspoliitika, 
ühtekuuluvuspoliitika, energeetikapoliitika, 
teaduspoliitika) määratlusse ja 
rakendamisse.
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Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 56
Põhjendus 8

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

(8) Ühenduse territooriumil leiab aset 
erinevat liiki üleujutusi: äkktulvad (nagu 
näiteks jõgede suurvesi, mida põhjustavad 
lume sulamine, jääummikud, 
lörtsiummikud, äkkpaduvihmad, pikemat 
aega kestnud tugev vihm), rannikualade 
üleujutused, mis on seotud tormilainetega, 
ning asulate kanalisatsiooni üleujutused, 
mis on tingitud kanalisatsioonisüsteemi 
halvast juhtimisest ning sellest, et süsteem 
ei tule toime lume sulamise ja 
paduvihmaga. Samuti võib üleujutuste 
põhjustatud kahju ühenduses riigiti ja 
piirkonniti erineda. Seega peaks 
üleujutusriski ohjamise eesmärgid põhinema 
kohalikel ja piirkondlikel oludel.

Or. pl

Selgitus

Ettepanekus on äkktulvad jõgede, rannikualade ja asulate üleujutustega ühes loetelus, mis 
võib anda mõista, et äkktulvad esinevad väljaspool jõeorge, ranniku- ja linnaalasid, mis aga 
ei ole tõsi. See erinevatel kriteeriumidel (ühest küljest raskusastmel ja teisest asukohal) 
põhinev liigitus võimaldab erinevate üleujutusliikide täielikku eristamist. 

Üleujutuste liigitamine ühtsete kriteeriumide, nimelt üleujutatud ala ja otsese põhjuse alusel 
täpsustab direktiivi rakendusala.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 57
Põhjendus 8 a (uus)

(8 a) Võrreldes ühenduse teiste osadega 
käituvad Vahemere maade jõe- ja 
ojasängid ning nende veemahutusalad väga 
erinevalt ning seetõttu on vaja neid 
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direktiivis käsitleda erijuhuna.

Or. es

Selgitus

Direktiivi seletuskirjas ja eesmärkides mainitakse Põhja- ja Kesk-Euroopa jõgesid, aga 
tähelepanu tuleb pöörata ka Vahemere maade valgaladel toimuvatele rasketele üleujutustele, 
mis tekivad küll ajutiste jõgede sängides, kuid mida mõjutavad nii vihmavalingutest tingitud 
kiirevoolulised tulvaveed kui ka üleujutused.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans Verts/ALE nimel

Muudatusettepanek 58
Põhjendus 9

(9) Ühenduse teatud piirkondades, näiteks 
hõreda asustusega või asustamata 
piirkondades, vähese majandusliku või 
ökoloogilise väärtusega piirkondades, võib
üleujutuste ohtu pidada väheoluliseks. Igas 
vesikonnas, alamvesikonnas ja nendega 
seotud rannikualadel tuleks valglapiirkonna 
tasandil korraldada esialgne ohu hindamine, 
et kindlaks teha üleujutusoht igal üksikul 
juhul ning edasise tegutsemise vajadus.

(9) Ühenduse teatud piirkondades, näiteks 
hõreda asustusega või asustamata 
piirkondades, vähese majandusliku või 
ökoloogilise väärtusega piirkondades, võib 
üleujutusriski pidada väheoluliseks. Sellised 
piirkonnad võivad olla aga olulised 
üleujutuste leevendamisel. Igas vesikonnas, 
alamvesikonnas ja nendega seotud 
rannikualadel tuleks valglapiirkonna tasandil 
korraldada üleujutusriski esialgne
hindamine, et kindlaks teha üleujutusrisk
igal üksikul juhul, üleujutuse leevendamise 
võimalused ning edasise tegutsemise 
vajadus.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 59
Põhjendus 9

(9) Ühenduse teatud piirkondades, näiteks 
hõreda asustusega või asustamata 
piirkondades, vähese majandusliku või 
ökoloogilise väärtusega piirkondades, võib 
üleujutuste ohtu pidada väheoluliseks. Igas 
vesikonnas, alamvesikonnas ja nendega 
seotud rannikualadel tuleks valglapiirkonna 

(9) Ühenduse teatud piirkondades, näiteks 
hõreda asustusega või asustamata 
piirkondades, vähese majandusliku või 
ökoloogilise väärtusega piirkondades, võib 
üleujutusriski pidada väheoluliseks. Igas 
vesikonnas, alamvesikonnas ja nendega 
seotud rannikualadel tuleks valglapiirkonna 
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tasandil korraldada esialgne ohu hindamine, 
et kindlaks teha üleujutusoht igal üksikul 
juhul ning edasise tegutsemise vajadus.

tasandil korraldada üleujutusriski esialgne
hindamine, et kindlaks teha üleujutusrisk
igal üksikul juhul ning edasise ennetamise
ja operatiivse tegutsemise vajadus.

Or. pl

Selgitus

Viide ennetavale ja operatiivsele tegutsemisele muudab teksti konkreetsemaks ja selgemaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 60
Põhjendus 10

(10) Selleks, et saada tõepärast infot ning 
kindel lähtekoht prioriteetide seadmiseks 
ning edasiste tehniliste, rahaliste ja 
poliitiliste otsuste tegemiseks, on vaja 
koostada eri üleujutusohu tasemega
piirkondi kirjeldavad üleujutuste ja 
hinnanguliste üleujutuskahjude kaardid. 

(10) Selleks, et saada tõepärast infot ning 
kindel lähtekoht prioriteetide seadmiseks 
ning edasiste tehniliste, rahaliste ja 
poliitiliste otsuste tegemiseks, on vaja 
koostada erineva üleujutusriski ja 
üleujutuste tagajärjel keskkonna 
saastumise riskiga piirkondi kirjeldavad 
üleujutuste ja hinnanguliste 
üleujutuskahjude kaardid.

Or. en

Selgitus

Üleujutuskaartidel peaks olema rajatised, mis võivad üleujutuste tagajärjel põhjustada 
keskkonnareostuse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 61
Põhjendus 11

(11) Selleks, et vältida ja vähendada 
üleujutuste negatiivseid tagajärgi asjaomases 
piirkonnas, on vaja koostada 
üleujutusohutuse kavad. Üleujutuste 
põhjused ja tagajärjed erinevad ühenduses 
riigiti ja regiooniti. Seega tuleks 
üleujutusohutuse kavades arvestada 

(11) Selleks, et vältida ja vähendada 
üleujutuste negatiivseid tagajärgi asjaomases 
piirkonnas, on vaja koostada üleujutusriski 
ohjamise kavad. Üleujutuste põhjused ja 
tagajärjed erinevad ühenduses riigiti ja 
piirkonniti. Kuivõrd üleujutuste põhjused ja 
mõju on piiriülese iseloomuga, tuleks
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vesikonna, alamvesikonna või rannikuala 
geograafiliste, hüdroloogiliste ja muude 
asjakohaste tingimustega ning esitada 
vesikonna, alamvesikonna või rannikuala 
vajadustele ja prioriteetidele vastavad 
lahendused, mis on valglapiirkondade piires 
kooskõlas.

üleujutusriski ohjamise kavades arvestada 
vesikonna, alamvesikonna või rannikuala 
geograafiliste, hüdroloogiliste ja muude 
asjakohaste tingimustega ning esitada 
vesikonna, alamvesikonna või rannikuala 
vajadustele ja prioriteetidele vastavad 
lahendused, mis on valglapiirkondade piires 
kooskõlas.
(Tõlkija märkus: termin „üleujutusohutuse 
kava” tuleks asendada terminiga 
„üleujutusriski ohjamise kava” läbivalt kogu 
KOM-teksti tõlkes.)

Or. en

Selgitus

Riikidevahelised geograafilised ja hüdroloogilised erinevused on üleujutusriski ohjamise 
kavades olulised vaid siis, kui üleujutuste tagajärjed on piiriülesed. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 62
Põhjendus 11

(11) Selleks, et vältida ja vähendada 
üleujutuste negatiivseid tagajärgi asjaomases 
piirkonnas, on vaja koostada 
üleujutusohutuse kavad. Üleujutuste 
põhjused ja tagajärjed erinevad ühenduses 
riigiti ja regiooniti. Seega tuleks 
üleujutusohutuse kavades arvestada 
vesikonna, alamvesikonna või rannikuala 
geograafiliste, hüdroloogiliste ja muude 
asjakohaste tingimustega ning esitada 
vesikonna, alamvesikonna või rannikuala 
vajadustele ja prioriteetidele vastavad 
lahendused, mis on valglapiirkondade piires 
kooskõlas.

(11) Selleks, et vältida ja vähendada 
üleujutuste negatiivseid tagajärgi asjaomases 
piirkonnas, on vaja koostada üleujutusriski 
ohjamise kavad. Üleujutuste põhjused ja 
tagajärjed erinevad ühenduses riigiti ja 
piirkonniti. Seega tuleks üleujutusriski 
ohjamise kavades arvestada vesikonna, 
alamvesikonna või rannikuala geograafiliste,
geoloogiliste, hüdroloogiliste, topograafiliste 
ja muude asjakohaste tingimustega, kaasa 
arvatud sealse asustuse tiheduse ja 
majandustegevusega, ning esitada 
asjaomase vesikonna, alamvesikonna või 
rannikuala vajadustele ja prioriteetidele 
vastavad lahendused, mis on 
valglapiirkondade piires kooskõlas.

Or. en
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Selgitus

Üleujutused on loodusnähtused. Üleujutused ohustavad vaid lammide kasutamist ja sealset 
inimtegevust. Üleujutusriskid teistel aladel, nagu näiteks asustamata, väheasustatud või 
inimeste poolt kasutamata aladel, ei ole väiksemad. Üleujutuste negatiivne mõju on 
vastavuses asustustiheduse ja majandustegevusega nendel aladel. Sellepärast peavad need 
näitajad olema mainitud põhjenduses 11, kus loetletakse üleujutuste ennetamise ja nende eest 
kaitsmisega seotud asjaolusid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 63
Põhjendus 11

(11) Selleks, et vältida ja vähendada 
üleujutuste negatiivseid tagajärgi asjaomases 
piirkonnas, on vaja koostada 
üleujutusohutuse kavad. Üleujutuste 
põhjused ja tagajärjed erinevad ühenduses 
riigiti ja regiooniti. Seega tuleks 
üleujutusohutuse kavades arvestada 
vesikonna, alamvesikonna või rannikuala 
geograafiliste, hüdroloogiliste ja muude 
asjakohaste tingimustega ning esitada 
vesikonna, alamvesikonna või rannikuala 
vajadustele ja prioriteetidele vastavad 
lahendused, mis on valglapiirkondade piires 
kooskõlas.

(11) Selleks, et vältida ja vähendada 
üleujutuste negatiivseid tagajärgi asjaomases 
piirkonnas, on vaja koostada üleujutusriski 
ohjamise kavad. Üleujutuste põhjused ja 
tagajärjed erinevad ühenduses riigiti ja 
piirkonniti. Seega tuleks üleujutusriski 
ohjamise kavades arvestada vesikonna, 
alamvesikonna või rannikuala geograafiliste, 
hüdroloogiliste ja muude asjakohaste 
tingimustega ning esitada vesikonna, 
alamvesikonna või rannikuala vajadustele ja 
prioriteetidele vastavad lahendused, mis on 
valglapiirkondade piires kooskõlas. 
Üleujutusriski ohjamise kavades tuleb 
arvestada ka vastava ala tööstuslikke ja 
põllumajanduslikke rajatisi ning muid 
piirkonna võimalikke reostusallikaid, et 
sellist reostust vältida.

Or. en

Selgitus

Kuna üleujutustele järgneb sageli tahtmatu keskkonnareostus, sest üleujutatud aladel asuvad 
tööstuslikud ja põllumajanduslikud ja muud rajatised, siis tuleks üleujutusriski ohjamise 
kavades arvestada võimalike reostusallikatega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 64
Põhjendus 12 a (uus)
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(12 a) Ühenduse üleujutusalased 
õigusaktid on kõige kasulikumad, kui 
nendes keskendutakse piiriülestele vetele ja 
rannikualadele, kus ühe riigi poolse 
üleujutusriski ohjamise mõju võib avalduda 
teises riigis. Seepärast ei tohiks direktiivis 
käsitleda vesikondi, mis sellele 
kriteeriumile ei vasta. Liikmesriigid peavad 
siiski soovi korral saama kohaldada 
direktiivi sätteid ka teistele vesikondadele.

Or. en

Selgitus

Piiriüleste vete majandamise kooskõlastamisel võivad olla ühenduse õigusaktid 
lisaväärtuseks. Õigusaktide reguleerimisala laiendamine vaid sisevetele ei ole kooskõlas 
asutamislepingu subsidiaarsuspõhimõttega, ei ole proportsionaalne vastus probleemile, mida 
direktiiviga soovitakse lahendada, ning tekitaks tarbetuid kohustusi ja hajutaks jõupingutusi. 
Kui mõni liikmesriik leiab, et halduslikult on mugavam direktiivi rakendusalasse kaasata 
muud veed (näiteks, kui vaid sisevett on vähe), siis selle muudatusettepanekuga lubatakse neil 
seda teha. Seetõttu muutub direktiiv kogu ühenduse geograafilistele oludele sobivaks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 65
Põhjendus 13

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

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

Or. pl
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Selgitus

Üleujutustega seotud kohaste abinõude rakendamise tagamiseks on lisaks üleujutusriski 
kaartidele ja üleujutusriski ohjamise kavadele olulised ka ilmaennustused. Oluline on, kus, 
kui palju ja kui kaua vihma sajab, eriti paduvihmade ajal, mis on Euroopas peamine 
üleujutuste põhjus.

Sünoptiline teave ootamatust ilma soojenemisest talve lõpus võib Euroopa madalamates 
piirkondades olla kasulik signaal, et liikmesriigid saaksid Euroopa selles osas rakendada 
abinõusid üleujutuste mõju vähendamiseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber, Vittorio Prodi ja Edite Estrela

Muudatusettepanek 66
Põhjendus 13 a (uus)

(13 a) Euroopa Komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskus töötab välja 
Euroopa üleujutuste eest hoiatamise 
süsteemi (EFAS), mis suudab koostada 
kogu Euroopas keskmise ulatusega 
üleujutuste simulatsioone 3–10 päeva ette. 
Süsteemi andmed võivad aidata kaasa 
üleujutusteks valmisolekule. Seepärast 
tuleb EFASiga pärast katsetamisetappi 
edasi tegeleda. Eeldatavasti võib see tööle 
hakata 2010. aastal.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament on oluliselt suurendanud EFASi väljatöötamise eelarvet, seepärast 
peaksid Euroopa kodanikud saama sellest kasu nii pea kui võimalik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 67
Põhjendus 13 a (uus)

(13 a) Euroopa Komisjoni 
Teadusuuringute Ühiskeskus töötab välja 
Euroopa üleujutuste eest hoiatamise 
süsteemi (EFAS), mis suudab koostada 
kogu Euroopas keskmise ulatusega 
üleujutuste simulatsioone 3–10 päeva ette. 
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Süsteemi andmed võivad aidata kaasa 
üleujutusteks valmisolekule. Seepärast 
tuleb EFASiga pärast katsetamisetappi 
edasi tegeleda. Eeldatavasti võib see tööle 
hakata 2010. aastal.

Or. en

Selgitus

Euroopa Parlament on oluliselt suurendanud EFASi väljatöötamise eelarvet, seepärast 
peaksid Euroopa kodanikud saama sellest kasu nii pea kui võimalik.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans Verts/ALE nimel

Muudatusettepanek 68
Põhjendus 13 a (uus)

(13 a) Vesikonna üleujutuste ohjamise 
eesmärk peab olema ühine vastutus ja 
solidaarsus kogu vesikonnas. Selleks 
peavad liikmesriigid püüdma parandada 
kõikide sidusrühmade teadlikkust ja 
koostööd, samuti aladel, kus üleujutusi ei 
esine või esineb harva, kuid mille 
maakasutus ja tavad võivad aidata kaasa 
üleujutuste tekkimisele üles- või allajõge 
asuvatel aladel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber, Vittorio Prodi ja Edite Estrela

Muudatusettepanek 69
Põhjendus 13 b (uus)

(13 b) Mis puutub lühiajalisse 
ennustamisse, siis peavad liikmesriigid 
kasutama oma kavade koostamisel 
olemasolevaid häid tavasid ja 
tipptehnoloogiat, nagu näiteks LAM-
modelleerimist (kahe kuni nelja tunni 
ennustus).
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Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad kodanike kaitsmise eesmärgil kasutama arenenud 
modelleerimistehnikat.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 70
Põhjendus 13 b (uus)

(13 b) Mis puutub lühiajalisse 
ennustamisse, siis peavad liikmesriigid 
kasutama oma kavade koostamisel 
olemasolevaid häid tavasid ja 
tipptehnoloogiat, nagu näiteks LAM-
modelleerimist (kahe kuni nelja tunni 
ennustus).

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peavad kodanike kaitsmise eesmärgil kasutama arenenud 
modelleerimistehnikat.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 71
Põhjendus 14

(14) Direktiivi 2000/60/EÜ kohane 
vesikondade veemajanduskavade 
koostamine ja käesoleva direktiivi kohane 
üleujutusohutuse kavade koostamine on 
osa vesikondade kooskõlastatud 
majandamisest; seepärast tuleks ära 
kasutada nende kahe protsessi võimalikku 
sünergiat. Ressursside tõhusaks ja arukaks 
kasutamiseks tuleb käesoleva direktiivi 
rakendamine hoolikalt kooskõlastada 
direktiivi 2000/60/EÜ rakendamisega.

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Direktiivi 2000/60/EÜ eesmärk on kvaliteetne veemajandus ja seetõttu ei seostu see alati 
rohkem veemajanduse kvantiteedi küsimustega, mida käsitletakse käesolevas direktiivis. 
Üleujutusi võivad põhjustada näiteks ka direktiiviga 2000/60/EÜ mitteseotud välised tegurid. 
Seepärast ei ole kohane viidata direktiivile 2000/60/EÜ.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans Verts/ALE nimel

Muudatusettepanek 72
Põhjendus 14

(14) Direktiivi 2000/60/EÜ kohane
vesikondade veemajanduskavade 
koostamine ja käesoleva direktiivi kohane 
üleujutusohutuse kavade koostamine on osa
vesikondade kooskõlastatud majandamisest; 
seepärast tuleks ära kasutada nende kahe 
protsessi võimalikku sünergiat. Ressursside 
tõhusaks ja arukaks kasutamiseks tuleb 
käesoleva direktiivi rakendamine hoolikalt 
kooskõlastada direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisega.

(14) Direktiivi 2000/60/EÜ kohane 
vesikondade veemajanduskavade 
koostamine ja käesoleva direktiivi kohane 
üleujutusriski ohjamise kavade koostamine 
on mõlemad vesikondade kooskõlastatud 
majandamise osad; seepärast tuleks need 
kaks protsessi täielikult ühendada. 
Ressursside tõhusaks ja arukaks 
kasutamiseks tuleb käesoleva direktiivi 
rakendamine viivitamatult ühendada ja 
sünkroniseerida direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisega ning see peab olema 
kooskõlas viimase eesmärkidega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 73
Põhjendus 15

(15) Direktiiviga 2000/60/EÜ on juhtudel, 
kui veekogu kasutatakse mitmesugusteks 
veekogu mõjutavateks tegevusteks, millel 
on säästev otstarve (näiteks üleujutusohu 
vähendamine, ökoloogia, siseveetee 
laevatamine või hüdroenergeetika), ette 
nähtud selged ja läbipaistvad menetlused 
sellise kasutamise ja mõju käsitlemiseks, 
sealhulgas artikli 4 lõikes 7 sätestatud 
erandid hea seisundi säilitamise ja seisundi 
halvenemise vältimise nõuetest.

välja jäetud
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Or. en

Selgitus

Direktiivi 2000/60/EÜ eesmärk on kvaliteetne veemajandus ja seetõttu ei seostu see alati 
rohkem veemajanduse kvantiteedi küsimustega, mida käsitletakse käesolevas direktiivis.
Üleujutusi võivad põhjustada näiteks ka direktiiviga 2000/60/EÜ mitteseotud välised tegurid.
Seepärast ei ole kohane viidata direktiivile 2000/60/EÜ.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans Verts/ALE nimel

Muudatusettepanek 74
Põhjendus 15

(15) Direktiiviga 2000/60/EÜ on juhtudel,
kui veekogu kasutatakse mitmesugusteks 
veekogu mõjutavateks tegevusteks, millel on 
säästev otstarve (näiteks üleujutusohu 
vähendamine, ökoloogia, siseveetee 
laevatamine või hüdroenergeetika), ette 
nähtud selged ja läbipaistvad menetlused
sellise kasutamise ja mõju käsitlemiseks, 
sealhulgas artikli 4 lõikes 7 sätestatud 
erandid hea seisundi säilitamise ja seisundi 
halvenemise vältimise nõuetest.

(15) Direktiivi 2000/60/EÜ artikli 4 lõikega 
7 on juhtudel, kui veekogu kasutatakse 
mitmesugusteks veekogu mõjutavateks 
tegevusteks, millel on säästev otstarve 
(näiteks üleujutusohu vähendamine ja 
ökoloogia), ette nähtud selge ja läbipaistev
kord sellise kasutamise ja mõjuga 
tegelemiseks, sealhulgas erandid hea 
seisundi säilitamise või seisundi 
halvenemise vältimise nõuetest.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber, Vittorio Prodi ja Edite Estrela

Muudatusettepanek 75
Põhjendus 15

(15) Direktiiviga 2000/60/EÜ on juhtudel, 
kui veekogu kasutatakse mitmesugusteks 
veekogu mõjutavateks tegevusteks, millel on 
säästev otstarve (näiteks üleujutusohu 
vähendamine, ökoloogia, siseveetee 
laevatamine või hüdroenergeetika), ette 
nähtud selged ja läbipaistvad menetlused
sellise kasutamise ja mõju käsitlemiseks, 
sealhulgas artikli 4 lõikes 7 sätestatud 
erandid hea seisundi säilitamise ja seisundi 
halvenemise vältimise nõuetest.

(15) Direktiiviga 2000/60/EÜ on juhtudel, 
kui veekogu kasutatakse konkureerivateks
veekogu mõjutavateks tegevusteks, millel on 
säästev otstarve (näiteks üleujutusohu 
vähendamine, ökoloogia siseveetee 
laevatamine või hüdroenergeetika), ette 
nähtud selge ja läbipaistev kord sellise 
kasutamise ja mõjuga tegelemiseks. 
Vastandlike õiguste korral tuleb alati 
keskkonna kaitsmise asemel eelistada 
inimeste elu ja tervise kaitsmist.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 76
Põhjendus 15

(15) Direktiiviga 2000/60/EÜ on juhtudel, 
kui veekogu kasutatakse mitmesugusteks 
veekogu mõjutavateks tegevusteks, millel on 
säästev otstarve (näiteks üleujutusohu 
vähendamine, ökoloogia, siseveetee 
laevatamine või hüdroenergeetika), ette 
nähtud selged ja läbipaistvad menetlused 
sellise kasutamise ja mõju käsitlemiseks, 
sealhulgas artikli 4 lõikes 7 sätestatud 
erandid hea seisundi säilitamise ja seisundi 
halvenemise vältimise nõuetest.

(15) Direktiiviga 2000/60/EÜ on juhtudel, 
kui veekogu kasutatakse konkureerivateks 
veekogu mõjutavateks tegevusteks, millel on 
säästev otstarve (näiteks üleujutusohu 
vähendamine, ökoloogia siseveetee 
laevatamine või hüdroenergeetika), ette 
nähtud selge ja läbipaistev kord sellise 
kasutamise ja mõjuga tegelemiseks.
Vastandlike õiguste korral tuleb alati 
keskkonna kaitsmise asemel eelistada 
inimeste elu ja tervise kaitsmist.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 77
Põhjendus 18

(18) Kuna liikmesriigid ei ole võimelised 
täielikult saavutama võetavate meetmete 
eesmärke, mida on nende ulatuse ja mõju 
tõttu parem saavutada ühenduse tasandil, 
võib ühendus vastu võtta meetmeid 
kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. 
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(18) Kuna liikmesriigid ei ole võimelised 
täielikult saavutama võetavate meetmete 
eesmärke, mida on nende ulatuse ja mõju 
tõttu parem saavutada ühenduse tasandil, 
võib ühendus võtta meetmeid kooskõlas 
asutamislepingu artiklis 5 sätestatud 
subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses 
artiklis sätestatud proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev otsus 
nimetatud eesmärkide saavutamiseks 
vajalikust kaugemale ning peab vastama 
põhjenduses 11 kirjeldatud põhimõtetele, 

Or. en

Selgitus

Kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega on ühenduse tasandil võetavad abinõud vajalikud 
vaid siis, kui üleujutuste tagajärjed on piiriülesed. Seetõttu on vajalik viidata põhjendusele 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 78
Artikkel 1

Direktiiviga luuakse raamistik ühenduses 
toimuvatest üleujutustest inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele tuleneva 
ohu vähendamiseks.

Direktiiviga luuakse raamistik ühenduses 
toimuvatest üleujutustest inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele tuleneva 
võimaliku ohu vähendamiseks ning 
ühenduse olemasolevates õigusaktides 
sätestatud keskkondlike eesmärkide 
saavutamisele kaasaaitamiseks.

Or. en

Selgitus

Üleujutused kui sellised ei ohusta keskkonda. Üleujutuste kahju keskkonnale on peamiselt 
tingitud inimeste varale tekitatud kahjudest ja ohtlike kemikaalide keskkonda sattumisest. 
Üleujutusriski suurendab inimtegevus üleujutustele kalduvatel aladel ja selle ohjamine nõuab 
uusi füüsilisi muutusi veesüsteemides. Veepoliitika raamdirektiivi artikli 5 riiklikes aruannetes 
on asutused arvanud, et jõgede ja järvede füüsiline muutmine halvendab oluliselt 
veekeskkonda. Samades aruannetes on jõutud järeldusele, et need füüsilised muutused on üks
peamine põhjus, miks 50% Euroopa jõgede ja järvede puhul ei suudeta saavutada õiguslikult 
siduvat veepoliitika raamdirektiivi eesmärki saavutada „hea ökoloogiline olukord” aastaks 
2015. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 79
Artikkel 1

Direktiiviga luuakse raamistik ühenduses 
toimuvatest üleujutustest inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele tuleneva 
ohu vähendamiseks. 

Direktiiviga luuakse raamistik ühenduses 
toimuvatest üleujutustest inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele tuleneva 
võimaliku ohu vähendamiseks ning see aitab 
saavutada kehtivates õigusaktides 
sätestatud keskkondlikke eesmärke.

Or. pt
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 80
Artikkel 1

Direktiiviga luuakse raamistik ühenduses 
toimuvatest üleujutustest inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele tuleneva 
ohu vähendamiseks.

Direktiivi eesmärk on luua piiriülese 
koostöö raamistik ühenduses toimuvatest 
üleujutustest inimeste tervisele, keskkonnale 
ja majandustegevusele tuleneva võimaliku 
ohu hindamiseks ja ohjamiseks.

Or. en

Selgitus

„Ohjamine” on õige termin, mida kasutada üleujutusriski poliitikas. See jätab üleujutusriski 
meetmete puhul võimaluse mõnes piirkonnas teiste kasuks riske suurendada.

Direktiivis tuleks ette näha riikidevahelise koostöö raamistik. Üleujutusriskiga saavad kõige 
tõhusamalt tegeleda rahvusvahelise valgala struktuuri riiklikud ja piirkondlikud asutused. ELi 
lisaväärtus on rahvusvaheliste valgalade riigiülestes aspektides, seepärast peaks direktiivis 
käsitlema vaid seda laadi küsimusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 81
Artikkel 1

Direktiiviga luuakse raamistik ühenduses 
toimuvatest üleujutustest inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele tuleneva 
ohu vähendamiseks.

Direktiiviga luuakse raamistik ühenduses 
toimuvatest üleujutustest inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele tuleneva 
võimaliku ohu vähendamiseks ning nende 
riskide ohjamiseks vajalikuks koostööks.

Or. nl

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 82
Artikkel 1

Direktiiviga luuakse raamistik ühenduses 
toimuvatest üleujutustest inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele tuleneva 
ohu vähendamiseks.

Direktiivi eesmärk on luua üleujutusriskide 
hindamise ja ohjamise raamistik, mille 
otstarve on ühenduses toimuvatest 
üleujutustest inimeste tervisele, keskkonnale 
ja majandustegevusele tulenevate kahjulike 
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tagajärgede vähendamine.

Or. en

Selgitus

Direktiivi eesmärk ei ole ainult üleujutusriskide vähendamine, vaid ka nende ohjamine ehk 
juhtimine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 83
Artikli 2 lõige -1 (uus)

Direktiivi kohaldatakse kõikidele 
piiriülestele vesikondadele ja 
rannikualadele, kus ühe riigi poolse 
üleujutusriski ohjamise mõju võib avalduda 
naaberriigis, mistõttu üleujutusriski 
ohjamise kooskõlastamine ja koostöö selles 
valdkonnas on vajalikud. 

Or. en

Selgitus

Piiriüleste vete majandamise kooskõlastamisel võivad olla ühenduse õigusaktid 
lisaväärtuseks. Õigusaktide reguleerimisala laiendamine vaid sisevetele ei ole kooskõlas 
asutamislepingu subsidiaarsuspõhimõttega, ei ole proportsionaalne vastus probleemile, mida 
direktiiviga soovitakse lahendada, ning tekitaks tarbetuid kohustusi ja hajutaks jõupingutusi. 
Kui mõni liikmesriik leiab, et halduslikult on mugavam direktiivi rakendusalasse kaasata 
muud veed (näiteks, kui vaid sisevett on vähe), siis selle muudatusettepanekuga lubatakse neil 
seda teha. Seetõttu muutub direktiiv kogu ühenduse geograafilistele oludele sobivaks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 84
Artikli 2 lõige 1

Lisaks direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 2 
sätestatud mõistetele "jõgi", "vesikond", 
"alamvesikond" ja "valglapiirkond" 
kasutatakse direktiivis järgmisi mõisteid: 

Direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid: 

Or. en
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Selgitus

Direktiivi 2000/60/EÜ eesmärk on kvaliteetne veemajandus ja seetõttu ei seostu see alati
rohkem veemajanduse kvantiteedi küsimustega, mida käsitletakse käesolevas direktiivis. 
Üleujutusi võivad põhjustada näiteks ka direktiiviga 2000/60/EÜ mitteseotud välised tegurid. 
Seepärast ei ole kohane viidata direktiivis 2000/60/EÜ toodud määratlustele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 85
Artikli 2 lõige 1

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

1. üleujutus – harilikult veega katmata maa 
või selleks mittemõeldud maa ajutine 
kattumine veega sisemaa pinnavee tõttu;

Or. de

Selgitus

Terminit „üleujutus” tuleks määratleda kui maa ajutist kattumist sisemaa pinnaveega. 
Direktiivis ei peaks käsitlema äkktulvade või elamurajoonide kanalisatsiooni üleujutuste 
mõjusid. Samuti ei tohiks üleujutuste määratlusse kaasata selleks ette nähtud alasid, nagu 
näiteks poldrid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 86
Artikli 2 lõige 1

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

1. üleujutus – maa ajutine kattumine veega
sisemaa pinnavee tõttu;

Or. de

Selgitus

Terminit „üleujutus” tuleks määratleda kui maa ajutist kattumist sisemaa pinnaveega. 
Direktiivis ei peaks käsitlema äkktulvade või elamurajoonide kanalisatsiooni üleujutuste 
mõjusid. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 87
Artikli 2 punkt 1

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

1. üleujutus – harilikult veega katmata maa 
ajutine kattumine veega, kui see maa ei ole 
mõeldud tulvavete jaoks; 

Or. en

Selgitus

Riskiohjamise meetmete osana võib ette näha mõnede alade üleujutamise hädaolukorras, et 
kaitsta teisi alasid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 88
Artikli 2 lõige 1

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

1. üleujutus – harilikult veega katmata maa 
ajutine kattumine pinnaveega, kui see maa 
ei ole mõeldud tulvavete kogunemiseks; 

Or. de

Selgitus

Põhjavee taseme tõusust ja kanalisatsiooni üleujutusest tingitud üleujutused tuleks välja jätta. 
Sama kehtib tulvavete kogunemiseks mõeldud alade kohta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 89
Artikli 2 lõige 1

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

1.üleujutus – harilikult veega katmata maa 
ajutine kattumine veega, mis on tingitud 
jõgede, mägiojade või ajutiste ojade 
veetaseme tõusust või suunamuutusest või 
mere tungimisest rannikualadele;

Or. es
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Selgitus

Termini „üleujutus” määratlust on vaja muuta, et see hõlmaks kõiki juhtumeid, millal 
üleujutused võivad esineda teatud Vahemere piirkondades, kus peamine põhjus on 
lühiajalised tugevad paduvihmad, mille mõju raskendavad järsud nõlvakud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 90
Artikli 2 lõige 2

See muudatus ei mõjuta eestikeelset versiooni.

Or. fr

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 91
Artikli 2 punkt 2

2. üleujutusoht – teatud raskusastmega 
üleujutuse tõenäosus ning sellise 
raskusastmega üleujutuse hinnanguline 
kahju inimeste tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele.

2. üleujutusrisk – teatud raskusastmega 
üleujutuse tõenäosus ning sellise 
raskusastmega üleujutuse potentsiaalne
kahju inimeste tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 92
Artikli 2 punkt 2

2. üleujutusoht – teatud raskusastmega 
üleujutuse tõenäosus ning sellise 
raskusastmega üleujutuse hinnanguline 
kahju inimeste tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele.

2. üleujutusrisk – kombinatsioon teatud 
raskusastmega üleujutuse tõenäosusest ning 
sellise raskusastmega üleujutuse 
potentsiaalsetest kahjulikest tagajärgedest
inimeste tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele.

Or. en
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Selgitus

Välja pakutud määratlus vastab teaduslikule terminoloogiale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 93
Artikli 2 punkt 2

2. üleujutusoht – teatud raskusastmega 
üleujutuse tõenäosus ning sellise 
raskusastmega üleujutuse hinnanguline 
kahju inimeste tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele.

2. üleujutusrisk – teatud raskusastmega 
üleujutuse tõenäosus ning sellise 
raskusastmega üleujutuse hinnanguline 
kahju inimeste elule ja tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele.

Or. pl

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 94
Artikli 2 lõige 2 a (uus)

2 a. üleujutuste ja põua kombinatsioon –
terminit „üleujutus” määratletakse nii, et 
see võimaldaks üleujutuste ja põua 
kombinatsiooni, mis on iseloomulik 
Vahemere maadele, kus tulvaveed 
(üleujutused) vahelduvad hooajalise, iga-
aastase või pikemaajalise veepuudusega 
(põuaga). Seega tähendab põud vee 
nappust või puudust. Põuda kirjeldatakse ja 
kvantifitseeritakse reeglina veereservuaari 
või põhjavee keskmise taseme ja 
veekvaliteediga.

Or. es

Selgitus

2000. aasta veepoliitika raamdirektiivis põuda ei määratletud. Üha tõsisemat põuda, eriti 
Vahemere maades, tuleb arvestada üleujutuste ennetamise ja ohjamise õigusaktides ning 
vastavalt lisada mõisteid määratlevasse artiklisse, sest kogu tekstis on viiteid üleujutuste ja 
põua kombinatsioonile.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 95
Artikli 2 lõige 2 b (uus)

2 b. mõjur – protsess või element, mis 
üleujutuse põhjustab (vihm, tõus, 
maavärin, tammi purunemine vms). 
Üleujutuse võib põhjustada üks või mitu 
kas looduslikku või inimtegevuslikku 
mõjurit.

Or. es

Selgitus

Üleujutuste hindamiseks ja ohjamiseks on vaja määratleda neid põhjustavad mõjurid ja 
nende tähendus ning neid analüüsida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 96
Artikli 2 lõige 1 a (uus)

Punktides 1 ja 2 toodud määratlused 
kehtivad mägiojade, Vahemere maade 
ajutiste ojade ja jõgede kohta ning mere 
üleujutuste kohta rannikualadel.

Or. en

Selgitus

Praegune direktiivi ettepanek on tingitud mõnedel Euroopa pikimatel jõgedel esinenud 
üleujutustest ja näib olevat koostatud seda laadi probleemide lahendamiseks. Ent Euroopa 
enamikes Vahemere- ja mägipiirkondades on sagedased kiireloomulistest üleujutustest 
tingitud intsidendid.

Sellised üleujutused tekitavad vähe majanduslikku kahju, kuid on osutunud saatuslikuks 
paljudele inimestele (enamik tulvavetes hukkunutest). See on tingitud sellest, et neid on raske 
ennustada, need on kiireloomulised ja setterohked.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 97
Artikkel 3
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Käesoleva direktiivi kohaldamisel lähtuvad 
liikmesriigid direktiivi 2000/60/EÜ artikli 3 
lõigete 1, 2, 3 ja 6 nõuetest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2000/60/EÜ eesmärk on kvaliteetne veemajandus ja seetõttu ei seostu see alati 
rohkem veemajanduse kvantiteedi küsimustega, mida käsitletakse käesolevas direktiivis. 
Üleujutusi võivad põhjustada näiteks ka direktiiviga 2000/60/EÜ mitteseotud välised tegurid. 
Seepärast ei ole kohane viidata direktiivis 2000/60/EÜ toodud korrale.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey ja 
Jules Maaten

Muudatusettepanek 98
Artikkel 3

Käesoleva direktiivi kohaldamisel lähtuvad 
liikmesriigid direktiivi 2000/60/EÜ artikli 3 
lõigete 1, 2, 3 ja 6 nõuetest.

Käesoleva direktiivi kohaldamisel lähtuvad 
liikmesriigid direktiivi 2000/60/EÜ artikli 3 
lõigete 1, 2, 3, 5 ja 6 nõuetest.

Or. en

Selgitus

Kui valgala ulatub ühenduse piiridest välja, püüavad asjaomased liikmesriigid kooskõlastada 
tegevusi asjaomaste kolmandate riikidega, et saavutada direktiivi eesmärke kogu 
valglapiirkonnas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 99
Artikkel 3 a (uus)

Artikkel 3a
Mis puutub pikaajalisse ennetusse, siis on 
vastukaaluks meteoroloogiliste sündmuste 
halvenemisest tingitud ohtude tõttu meie 
territooriumile vaja oma maade eest 
süstemaatiliselt hoolt kanda. Liikmesriigid 
ja asjaomased kohalikud asutused peavad 
võtma süstemaatilisi meetmeid, et 
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parandada vesikondade turvalisust vee 
hoidmise aja suurendamise teel, 
geoloogilist turvalisust nõlvade 
stabiliseerimise teel ning tuleohutust 
metsade biomassi kogumise ja taastamise 
teel. Ühenduse algatused peavad 
liikmesriikide piirkondlike ja kohalike 
asutuste võetud ennetus- ja 
valmisolekumeetmeid toetama ja 
koordineerima.
Lühiajaline valmisolek sõltub samuti 
varajase hoiatamise süsteemist, mis 
põhineb sademekoguse ja -liigi hindamisel 
radarmeteoroloogilisel nn 
hetkeennustustehnoloogial, mida saab 
kasutada kõikide jõgikondade puhul ja mis 
võib anda kvantitatiivset teavet oodatavate 
sademete koguse, liigi ja koha kohta. Seda 
teavet võib kasutada vesikonna 
vooludünaamilises mudelis ja see võiks 
anda lühiajalisi hoiatusi ohtude 
leevendamise, tsiviilkaitse ja vara kaitsmise 
meetmete rakendamiseks. 

Or. en

Selgitus

Vaja on eristada lühiajalist ja pikaajalist valmisolekut ja ennetusmeetmeid ning rõhutada, et 
kohutavate õnnetuste vältimise tipptehnoloogia on olemas. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 100
Artikli 4 lõige 1

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

1. Liikmesriigid korraldavad igas nende 
territooriumil paiknevas valglapiirkonnas 
või selle vastavas osas esialgse 
üleujutusriski hindamise lõike 2 kohaselt. 

Or. en

Selgitus

Vt artikli 1 muudatusettepaneku selgitust samadelt muudatusettepaneku esitajatelt. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Muudatusettepanek 101
Artikli 4 lõige 1

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

1. Liikmesriigid korraldavad igas mitte 
ainult nende territooriumil paiknevas 
valglapiirkonnas ja nende territooriumil 
asuvas piiriülese valglapiirkonna osas 
esialgse üleujutusriski hindamise lõike 2 
kohaselt.

Or. de

Selgitus

Täielikult ühe liikmesriigi territooriumile jääva valglapiirkonna jaoks koostavad liikmesriigid 
vastavalt subsidiaarsuspõhimõttele üleujutusriski esialgse hinnangu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 102
Artikli 4 lõige 1

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

1. Liikmesriigid korraldavad igas nende 
territooriumil paiknevas valglapiirkonnas 
või piiriülese valglapiirkonna osas esialgse 
hindamise lõike 2 kohaselt. Esialgsest 
üleujutusriski hindamisest võib loobuda, 
kui olemasolevad jõe vesikonna hinnangud 
juba olulist riski kinnitavad või selle 
välistavad.

Or. de

Selgitus

Esialgsest hindamisest tuleks loobuda, kui liikmesriigid on juba enne direktiivi jõustumist 
langetanud riskihinnangute põhjal otsused edasiste meetmete kohta üleujutusriski alade 
kaardistamisel või üleujutusriski ohjamise kavade koostamisel. Samuti on vaja hinnata kõiki 
lõikes 2 mainitud aspekte juhtudel, kui pädevale asutusele kättesaadav teave on piisav 
otsustamaks, et mingi ala üleujutusrisk on suur. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Muudatusettepanek 103
Artikli 4 lõike 1 teine lõik (uus)

Olemasolevaid hindamisi tunnustatakse kui 
esialgseid ja need on artiklis 17 sätestatud 
aruandluskohustusele vastavad.

Or. de

Selgitus

Lisakulude vältimiseks direktiivis nõutavale hindamisele, tuleb kasutada olemasolevaid 
riskihinnanguid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vasco Graça Moura

Muudatusettepanek 104
Artikli 4 lõike 1 teine lõik (uus)

Kui liikmesriigil on varasemaid uuringuid 
sama valdkonna kohta, mille jaoks tuleks 
koostada üleujutusriski esialgne hinnang, 
siis peab riik teavitama sellest komisjoni ja 
temalt ei nõuta uue uuringu esitamist.

Or. pt

Selgitus

Mõnel liikmesriigil on juba uuringuid sama valdkonna kohta, mille jaoks tuleks koostada 
üleujutusriski esialgne hinnang; nende vabastamine uuringute koostamise või teises vormis 
esitamise nõudest aitab vähendada kulusid ja lihtsustada vastavat korda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey ja 
Jules Maaten, 

Muudatusettepanek 105
Artikli 4 lõige 2

2. Esialgne üleujutusohu hindamine hõlmab 2. Esialgne üleujutusriski hindamine on 
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vähemalt järgmist: vajalik riskide hindamiseks olemasoleva või 
kergesti saadava teabe alusel. Hindamine 
hõlmab vähemalt järgmist:

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

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

(b) toimunud üleujutuste kirjeldus; b) toimunud ja endiselt võimalike 
üleujutuste kirjeldus;

(c) üleujutuste kulu ja selle muutlikkuse 
kirjeldus, sealhulgas lammide kui 
looduslike vee kogunemis- või puhveralade 
rolli ja üleujutuste seniste või tulevaste 
kulgemisteede kirjeldus;

c) piirkonnas või üles- või allajõge jäävates 
piirkondades hiljuti toimunud üleujutuste 
kulu ja üleujutuste tõenäoliste kaduvuste 
kirjeldus võttes vajaduse korral arvesse 
järgmist:

(d) selliste arengukavade kirjeldus, milles 
kavandatud maakasutuse või 
asustusstruktuuri ja majandustegevuse 
paigutuse muudatused suurendaksid 
piirkonnas või ülem- või alamjooksu 
piirkonnas üleujutusohtu;

i) lammialade rolli tulvavete looduslike 
kogunemis- või puhveralade ja 
kulgemisteedena;

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

ii) maakasutuskavu ja -suundumusi;

(f) üleujutuste poolt inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele 
põhjustatud tagajärgede prognoos, mis 
arvestab kliimamuutusi ja teisi pikaajalisi 
muutusi.

iii) võimalikke tagajärgi inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele, võttes 
võimaluse korral arvesse kliimamuutusi ja 
teisi pikaajalisi muutusi.

Or. en

Selgitus

Komisjoni poolt lõikes 2 kavandatud tekstis on liiga palju üksikasjalikke nõudeid. 
Muudatusettepaneku eesmärk on vähendada neid nõudeid liikmesriikide poolt saavutatavale 
tasemele, tagades siiski piisava asjakohase teabe esitamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 106
Artikli 4 lõike 2 sissejuhatav osa
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2. Esialgne üleujutusohu hindamine hõlmab 
vähemalt järgmist:

2. Esialgne üleujutusriski hindamine hõlmab 
kõiki jõgede vesikondi, pöörates erilist 
tähelepanu suurema riskiga vesikondadele, 
ja sisaldab vähemalt järgmist:

Or. es

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on kaotada segadus eeliskäsitlust nõudvate meetmete ja osalise 
hindamise leidude vahel, arvestades seda, et kõikehõlmava lähenemise mittevastuvõtmine 
võib kompromiteerida ettevaatuspõhimõtet.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 107
Artikli 4 lõike 2 punkt a

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

a) valglapiirkonna kaart, millel on 
vesikondade, alamvesikondade ning 
vajaduse korral nende rannikuvööndite piirid
ja kirjeldus; kaardil peab olema 
topograafia, maakasutus ja 
maakasutussuundumused, ilmastik ja 
kliimamuutuste ennustatav mõju, 
olemasolevad veevarustusrajatised ja nende 
otstarve, kaldakindlustused ning 
kavandatavad elamu- ja tööstusrajatised.
Samuti peab kaart näitama märgalade ja 
lammide (kui neid on) võimalik roll 
üleujutuste mõju leevendamises.

Or. es

Selgitus

Lisaüksikasjad, mida on vaja lisada üleujutusriski kaartidesse.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 108
Artikli 4 lõike 2 punkt a

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

maakasutust kirjeldav kaart, millel on 
vesikondade, alamvesikondade ning 
rannikualade piirid;

Or. en

Selgitus

Inimtegevus rannikualadel kipub olema tihe. Kuna kliimamuutuste võimalik mõju ohustab 
eriti just rannikualasid, peaks üleujutusriski esialgne hindamine hõlmama eranditult kõiki 
rannikualasid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 109
Artikli 4 lõike 2 punkt a

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

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

Or. pt

Selgitus

Kliimamuutusi ja meretaseme tõusu tõenäosust arvestades peaks direktiiv hõlmama 
rannikualade üleujutusriske.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans Verts/ALE nimel

Muudatusettepanek 110
Artikli 4 lõike 2 punkt a

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

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

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 111
Artikli 4 lõike 2 punkt a

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

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

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 112
Artikli 4 lõike 2 punkt b

(b) toimunud üleujutuste kirjeldus; b) inimeste elu, majandustegevust ja 
keskkonda palju kahjustanud varasemate 
olulisemate üleujutuste kirjeldus ning 
tulevaste sarnaste üleujutuste tõenäosus, 
kaasa arvatud selliste üleujutuste 
kulgemisteed ja nende kahjuliku mõju 
hinnang;

Or. en

Selgitus

Võimalike ohualade hindamiseks on vaja andmeid oluliste üleujutuste kohta sõltumata sellest, 
kas need on tekitanud kahju või mitte, sest tulevikus võivad need seda teha.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vasco Graça Moura

Muudatusettepanek 113
Artikli 4 lõike 2 punkt b

(b) toimunud üleujutuste kirjeldus; b) viimase 30 aasta üleujutuste kirjeldus ja 
võimaluse korral nende kordumise oht;

Or. pt
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Selgitus

Lihtsustab korda. Mõttetu on kirjeldada minevikus toimunud üleujutusi, kui puudub oht, et 
need võivad korduda.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Richard Seeber, Vittorio Prodi ja Edite Estrela

Muudatusettepanek 114
Artikli 4 lõike 2 punkt c

(c) üleujutuste kulu ja selle muutlikkuse
kirjeldus, sealhulgas lammide kui 
looduslike vee kogunemis- või puhveralade 
rolli ja üleujutuste seniste või tulevaste 
kulgemisteede kirjeldus;

c) üleujutuste kulu, sealhulgas muutustele 
(eriti maapinna vajumisele) reageerimise ja
lammide kui looduslike vee kogunemis- või 
puhveralade rolli ning üleujutuste seniste ja 
tulevaste kulgemisteede kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Maapinna vajumist tuleb arvestada, sest see suurendab üleujutusriski.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Liam Aylward

Muudatusettepanek 115
Artikli 4 lõike 2 punkt c

(c) üleujutuste kulu ja selle muutlikkuse
kirjeldus, sealhulgas lammide kui looduslike 
vee kogunemis- või puhveralade rolli ja 
üleujutuste seniste või tulevaste
kulgemisteede kirjeldus;

c) üleujutuste kulu, sealhulgas muutustele 
(eriti maapinna vajumisele) reageerimise ja
lammide kui looduslike vee kogunemis- või 
puhveralade rolli ning üleujutuste seniste ja
tulevaste kulgemisteede kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Maapinna vajumist tuleb arvestada, sest see suurendab üleujutusriski.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 116
Artikli 4 lõike 2 punkt e
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(e) uute üleujutuste tõenäosuse hinnang, 
mille aluseks on hüdroloogilised andmed, 
üleujutuste liigid ning kliimamuutuste ja 
maakasutuse muutuste prognoositav mõju;

e) uute üleujutuste tõenäosuse hinnang, mille 
aluseks on hüdroloogilised andmed, 
üleujutuste liigid ning kliimamuutuste 
suundumuste prognoositav mõju;

Or. de

Selgitus

Paljud uuringud on näidanud, et tulevased muutused maakasutuses mõjutavad äärmuslike 
üleujutuste esinemist väga vähe. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 117
Artikli 4 lõike 2 punkt e

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

e) uute üleujutuste tõenäosuse hinnang, mille 
aluseks on hüdroloogilised andmed, 
üleujutuste liigid ning kliimamuutuste ja 
ehitamise suundumuste prognoositav mõju;

Or. de

Selgitus

Üleujutusriski esialgses hindamises tuleb arvestada tulevasi arenguid piirkonna 
ehitustegevuses: muud tulevased muutused maakasutuses mõjutavad äärmuslike üleujutuste 
esinemist väga vähe. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 118
Artikli 4 lõike 2 punkt f

(f) üleujutuste poolt inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele 
põhjustatud tagajärgede prognoos, mis 
arvestab kliimamuutusi ja teisi pikaajalisi 
muutusi. 

f) tulevaste üleujutuste poolt inimeste 
tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele põhjustatud tagajärgede 
prognoos, mis arvestab pikaajalisi muutusi.

Or. de
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Selgitus

Tulevaste üleujutuste hinnanguliste tagajärgede ennustamine inimeste tervisele, keskkonnale 
ja majandusele seoses kliimamuutustega nõuaks tõenäosusstsenaariumide koostamist 
erinevate keskkonnaväärtuste jaoks. Andmete praegust olukorda arvestades (eriti 
alamvesikondade tasemel), oleks sellised ennustused väga spekulatiivse iseloomuga ega 
annaks usaldusväärseid tulemusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Muudatusettepanek 119
Artikli 4 lõike 2 punkt f

(f) üleujutuste poolt inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele 
põhjustatud tagajärgede prognoos, mis 
arvestab kliimamuutusi ja teisi pikaajalisi 
muutusi.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Kuna kujuteldavate kliimamuutuste hinnanguliste tagajärgede üle võib vaid spekuleerida, ei 
saa neid võtta pikaajaliste ohjamise kavade aluseks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 120
Artikli 4 lõike 2 punkt f a (uus)

f a) üleujutusriski ohjamise meetmeid (eriti 
infrastruktuuride rajamisega seotud) tuleb 
mõistlikult ja läbipaistvalt hinnata 
majanduslikust ja keskkondlikust aspektist, 
et tagada nende pikaajaline kasulikkus 
inimeste ja ettevõtete jaoks, võttes arvesse 
kulude (sealhulgas keskkondlike ja 
ressursikulude) hüvitamise põhimõtet.

Or. en

Selgitus

Üleujutustele kalduvatel aladel peavad uued inimtegevused katma riskiohjamise meetmete 
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kulud. See võib tähendada ka seda, et üleujutusriskiga piirkondades elavad inimesed ja 
ettevõtted rakendavad kahju vähendavaid ennetusmeetmeid. Taastamise kulud ja kulude 
katjad on vaja otsustada riiklikul tasandil.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 121
Artikli 4 lõike 2 punkt f a (uus)

f a) üleujutuslaine liikumise juhtimise 
võimalus kavandatud kõrvalejuhtimise teel, 
eesmärgiga vähendada üleujutuste mõju, st 
kaitsta tiheasustusalasid, 
kultuurimonumente, ökosüsteeme,
majandusstruktuure ja infrastruktuuri.

Or. pl

Selgitus

Üleujutuste ohjamise üks eesmärke on üleujutuste mõju piiramine. Teadmised maastiku, 
hüdroloogiliste rajatiste (sh kaldavallide), tihedalt asustatud alade, kultuurimonumentide, 
ökosüsteemide, majandusrajatiste ja infrastruktuuri kohta võimaldab langetada otsuseid 
tulvavete tõkestamiseks ja nende suunamiseks asustamata aladele (üleujutuste 
kõrvalejuhtimine), et vähendada üleujutuste ulatust ja mõju.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 122
Artikli 4 lõike 2 punkt f a (uus)

f a) Et üleujutusriski ohjamine oleks 
kooskõlas ka Vahemerepiirkonna 
eripäraga, võiks selle piirkonna esialgne 
üleujutusriski hinnang sisaldada 
üleujutuste ja põua kombinatsiooni, et 
arvestada tulvavete (üleujutuste) 
vaheldumist hooajalise, iga-aastase või 
pikema-aegse veepuudusega (põuaga).

Or. es

Selgitus

Direktiivi seletuskirjas ja eesmärkides mainitakse Põhja- ja Kesk-Euroopa jõgesid, aga 
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tähelepanu tuleb pöörata ka rasketele üleujutustele Vahemeremaade valgaladel, kus 
paradoksaalselt ja erinevalt ülejäänud Euroopast esineb ka pikki põuaperioode.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 123
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

2 a. Liikmesriigid võivad selle artikli alusel 
taotleda erandite lubamist artikli 4 lõikes 2 
ning artiklites 5, 6, 7, 8 ja 9 sätestatud 
nõuete osas seoses nende valgaladega, mis 
on täielikult nende territooriumil, kui nad 
suudavad tõestada, et territooriumil elavad 
inimesed, majandustegevus ja keskkond on 
nendes artiklites sätestatud nõuetega 
samaväärselt kaitstud. 

Or. nl

Selgitus

Kooskõlas subsidiaarsuspõhimõttega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 124
Artikkel 5

1. Artiklis 4 kirjeldatud hindamise tulemuste 
põhjal liigitatakse valglapiirkonna iga 
vesikond, alamvesikond või rannikuala
ühte järgmistest kategooriatest:

1. Artiklis 4 kirjeldatud hindamise tulemuste 
põhjal liigitatakse valglapiirkonna iga ala
ühte järgmistest kategooriatest:

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

a) alad, mille puhul olulist üleujutusriski ei 
tuvastata, seda võib põhjendatult pidada 
ebatõenäoliseks või kus võimalikke 
tagajärgi inimeste tervisele, keskkonnale või 
majandustegevusele peetakse vastuvõetavalt
kergeteks;

(b) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, kus juba on või võib
põhjendatult arvata, et tekib oluline 
üleujutusoht.

b) alad, mille puhul tuvastatakse oluline 
üleujutusrisk või võib põhjendatult arvata, et 
see on tõenäoline.

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

ala liigitamine lõike 1 kohaselt 
kooskõlastatakse asjaomaste liikmesriikide 
vahel.

Or. nl

Selgitus

Valgala piires on alasid, kus on üleujutusrisk ja alasid, kus oluline üleujutusrisk puudub. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 125
Artikli 5 lõige 1

1. Artiklis 4 kirjeldatud hindamise tulemuste 
põhjal liigitatakse valglapiirkonna iga 
vesikond, alamvesikond või rannikuala
ühte järgmistest kategooriatest:

1. Artiklis 4 kirjeldatud hindamise tulemuste 
põhjal liigitatakse valglapiirkonna iga 
vesikond ühte järgmistest kategooriatest:

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

a) vesikonnad, mille puhul olulist 
üleujutusriski ei tuvastata, seda võib 
põhjendatult pidada ebatõenäoliseks või kus 
võimalikke tagajärgi inimeste tervisele, 
keskkonnale või majandustegevusele 
peetakse vastuvõetavalt kergeteks;

(b) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, kus juba on või võib
põhjendatult arvata, et tekib oluline 
üleujutusoht.

b) vesikonnad, mille puhul tuvastatakse 
oluline üleujutusrisk või võib põhjendatult 
arvata, et see on tõenäoline.

Or. de

Selgitus

Direktiivi ettepanek on vastuolus subsidiaarsuspõhimõttega. Selle põhimõtte kohaselt peavad 
ELi eeskirjad piirduma piiriüleste vesikondaega, mille jaoks on vaja õigusakti. Rannikualade 
kaitse erineb oluliselt kaitsest sisevete poolt tekitatud üleujutuste eest. Rannikualade 
kaitsmisel ei põhine riskihinnang üleujutuse teatud aastate jooksul kordumise tõenäosusel, 
vaid veetaseme kindlaks määramisel mõõtmiste alusel, mille suhtes rannikuriigid on kokku 
leppinud ja mida nad regulaarselt kontrollivad. Sellepärast ei saa direktiivi kohaldada 
rannikukaitsele. Sõnad „alamvesikonnad” ja „rannikualad” tuleb seetõttu välja jätta. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 126
Artikli 5 lõige 1

1. Artiklis 4 kirjeldatud hindamise tulemuste 
põhjal liigitatakse valglapiirkonna iga 
vesikond, alamvesikond või rannikuala ühte 
järgmistest kategooriatest:

1. Artiklis 4 kirjeldatud hindamise tulemuste 
põhjal liigitatakse valglapiirkonna iga 
vesikond ja valgalaga mitteseotud
rannikuala ühte järgmistest aladest:

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

a) vesikond, alamvesikond ja rannikuala,
mille puhul olulist üleujutusriski ei 
tuvastata, seda võib põhjendatult pidada 
ebatõenäoliseks või kus võimalikke 
tagajärgi inimeste tervisele, keskkonnale või 
majandustegevusele peetakse vastuvõetavalt
kergeteks;

(b) vesikonnad, alamvesikonnad või
rannikualad, kus juba on või võib 
põhjendatult arvata, et tekib oluline 
üleujutusoht.

b) vesikond, alamvesikond ja rannikualad
mille puhul tuvastatakse oluline 
üleujutusrisk või võib põhjendatult arvata, et 
see on tõenäoline.

Or. de

Selgitus

Rannikualade mainimine muudab teksti selgemaks (ei puuduta eestikeelset versiooni). Pärast 
esialgset kogu valgala katvat hinnangut tuleks koostada artiklis 7 nõutavad kaardid vaid 
nende alamvesikondade kohta, kus üleujutused võivad tõepoolest ohtlikud olla, nt kuna seal 
elavad inimesed. Ei ole mõtet koostada kaarte jõe vesikondade või alamvesikondade kohta, 
kus risk puudub. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 127
Artikli 5 lõike 1 punkt a

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

a) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, mille puhul olulist 
üleujutusriski ei tuvastata, seda võib 
põhjendatult pidada ebatõenäoliseks või kus 
võimalikke tagajärgi inimeste tervisele, 
keskkonnale või majandustegevusele 
peetakse eeldatavat maakasutust või 
kliimamuutusi arvestades vastuvõetavalt
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kergeteks;

Or. en

Selgitus

Alade kohta, kus on kavandatud muutusi maakasutuses või kus on oodata kliimamuutustest 
tingitud ennustatavaid muutusi sademete koguses või iseloomus, tuleb koostada 
üksikasjalikum hinnang, et tagada planeerimiseks piisav teave.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 128
Artikli 5 lõike 1 punkt a

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

a) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, mille puhul eeldatavat 
maakasutust või kliimamuutusi arvestades
olulist üleujutusriski ei tuvastata;

Or. en

Selgitus

Praegune ebaselge sõnastus ei taga ühtset kogu ELi hõlmavat lähenemist nende vesikondade 
valimisel, mille kohta tuleb koostada üleujutusriski kaardid ja üleujutusriski ohjamise kavad. 
Alade kohta, kus on kavandatud muutusi maakasutuses (nt uued asulad, üleminek 
ekstensiivselt põlluharimiselt intensiivsele põlluharimisele) või kus on oodata 
kliimamuutustest tingitud ennustatavaid muutusi sademete koguses või iseloomus, tuleb 
koostada üksikasjalikum hinnang, et tagada planeerimiseks piisav teave.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 129
Artikli 5 lõike 1 punkt a

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

a) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, mille puhul eeldatavat 
maakasutust või kliimamuutusi arvestades 
olulist üleujutusriski ei tuvastata;
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Or. en

Selgitus

Praegune ebaselge sõnastus ei taga ühtset kogu ELi hõlmavat lähenemist nende vesikondade 
valimisel, mille kohta tuleb koostada üleujutusriski kaardid ja üleujutusriski ohjamise kavad. 
Alade kohta, kus on kavandatud muutusi maakasutuses (nt uued asulad, üleminek 
ekstensiivselt põlluharimiselt intensiivsele põlluharimisele) või kus on oodata 
kliimamuutustest tingitud ennustatavaid muutusi sademete koguses või iseloomus, tuleb 
koostada üksikasjalikum hinnang, et tagada planeerimiseks piisav teave.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 130
Artikli 5 lõike 1 punkt a

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

a) vesikonnad, mille puhul olulist 
üleujutusriski ei tuvastata või kus 
võimalikke tagajärgi inimeste tervisele, 
keskkonnale või majandustegevusele 
peetakse vastuvõetavalt kergeteks;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 131
Artikli 5 lõike 1 punkt b

(b) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, kus juba on või võib 
põhjendatult arvata, et tekib oluline 
üleujutusoht.

b) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, mille puhul tuvastatakse oluline 
üleujutusrisk või võib põhjendatult arvata, et 
see on eeldatavat maakasutust või 
kliimamuutusi arvestades tõenäoline.

Or. en

Selgitus

Alade kohta, kus on kavandatud muutusi maakasutuses või kus on oodata kliimamuutustest 
tingitud ennustatavaid muutusi sademete koguses või iseloomus, tuleb koostada 
üksikasjalikum hinnang, et tagada planeerimiseks piisav teave.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 132
Artikli 5 lõike 1 punkt b

(b) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, kus juba on või võib 
põhjendatult arvata, et tekib oluline 
üleujutusoht.

b) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, mille puhul tuvastatakse 
eeldatavat maakasutust või kliimamuutusi 
arvestades oluline üleujutusrisk.

Or. en

Selgitus

Praegune ebaselge sõnastus ei taga ühtset kogu ELi hõlmavat lähenemist nende vesikondade 
valimisel, mille kohta tuleb koostada üleujutusriski kaardid ja üleujutusriski ohjamise kavad. 
Alade kohta, kus on kavandatud muutusi maakasutuses (nt uued asulad, üleminek 
ekstensiivselt põlluharimiselt intensiivsele põlluharimisele) või kus on oodata 
kliimamuutustest tingitud ennustatavaid muutusi sademete koguses või iseloomus, tuleb 
koostada üksikasjalikum hinnang, et tagada planeerimiseks piisav teave.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 133
Artikli 5 lõike 1 punkt b

(b) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, kus juba on või võib 
põhjendatult arvata, et tekib oluline 
üleujutusoht.

b) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, mille puhul tuvastatakse 
eeldatavat maakasutust või kliimamuutusi 
arvestades oluline üleujutusrisk.

Or. en

Selgitus

Praegune ebaselge sõnastus ei taga ühtset kogu ELi hõlmavat lähenemist nende vesikondade 
valimisel, mille kohta tuleb koostada üleujutusriski kaardid ja üleujutusriski ohjamise kavad. 
Alade kohta, kus on kavandatud muutusi maakasutuses (nt uued asulad, üleminek 
ekstensiivselt põlluharimiselt intensiivsele põlluharimisele) või kus on oodata 
kliimamuutustest tingitud ennustatavaid muutusi sademete koguses või iseloomus, tuleb 
koostada üksikasjalikum hinnang, et tagada planeerimiseks piisav teave.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 134
Artikli 5 lõige 1 a (uus)

1 a. Vajaduse korral võivad liikmesriigid 
hõlmata (alam)vesikondade hindamisse ka 
rannikualad.

Or. en

Selgitus

Analoogselt direktiiviga 2000/60/EÜ peaks liikmesriikidel olema võimalus ühendada 
rannikualade ja jõgede üleujutusriskide hindamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 135
Artikli 5 lõige 2 

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

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

Or. de

Selgitus

Vt artikli 5 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 136
Artikli 6 lõige 1 a (uus)

1 a. Selleks ajaks, kuni liikmesriigid 
esialgseid hinnanguid koostavad, avaldab 
komisjon ennetavad meetmed ja julgustab 
kogemuste vahetust seoses üleujutuste 
ennetamise ja ohjamisega, eesmärgiga 
vältida edasisi intsidente ja õnnetusi nii 
palju kui võimalik.
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Or. es

Selgitus

Arvestades Euroopa piirkondade erinevusi ja otsest vajadust anda haavatavamatele 
piirkondadele ennetus- ja ohjamisvahendeid, peaks komisjon kiirendama ja julgustama heade 
tavade levikut, sest see annaks kindlasti kuni esialgsete kavade koostamiseni palju kasu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Muudatusettepanek 137
Artikli 6 lõige 2

2. Liikmesriigid vaatavad läbi lõikes 1 
nimetatud üleujutusohu hindamise ja 
vajaduse korral ajakohastavad seda hiljemalt 
2018. aastal ja seejärel iga kuue aasta järel. 

2. Liikmesriigid vaatavad läbi lõikes 1 
nimetatud üleujutusriski hindamise ja 
vajaduse korral ajakohastavad seda hiljemalt 
2018. aastal ja seejärel iga kümne aasta 
järel. 

Or. de

Selgitus

Riskikaartide ja ohjamise kavade koostamine ja hindamine on väga kallis ettevõtmine. 
Võetavate meetmete ülevaatamine peaks seepärast olema kooskõlas suure tõenäosusega 
üleujutuste kordumistsükliga, millele on viidatud artikli 7 lõikes 2. Selline ülevaatusvahemiku 
pikendamine on kooskõlas ka proportsionaalsuspõhimõttega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 138
Artikli 5 lõike 2 teine lõik (uus)

Liikmesriigid tagavad käesoleva artikli 
kohaldamisel asjakohase teabe edastamise 
kogu ühises vesikonnas.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 139
Artikli 7 lõige 1
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1. Liikmesriigid koostavad valglapiirkonna 
tasandil artikli 5 lõike 1 punkti b kategooria 
vesikondade, alamvesikondade ja
rannikualade kohta üleujutuste kaardid ja 
tõenäolise kahju kaardid, edaspidi 
„üleujutusohu kaardid”.

1. Liikmesriigid koostavad valglapiirkonna 
tasandil artikli 5 lõike 1 punkti b kategooria 
vesikondade kohta üleujutusohu kaardid. 
Üleujutusriski kaardid tehakse ka alade 
kohta, mille kahjud on potentsiaalselt 
suured.

Or. de

Selgitus

Eristada tuleks üleujutusohu ja üleujutusriski kaarte, millest viimased tuleb koostada nende 
alade kohta, mille kahjud on potentsiaalselt suured. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 140
Artikli 7 lõige 1

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

1. Liikmesriigid koostavad valglapiirkonna 
tasandil artikli 5 lõike 1 punkti b kategooria 
vesikondade kohta üleujutusriski kaardid. 
Üleujutusriski kaardid tehakse ka alade 
kohta, mille kahjud on potentsiaalselt 
suured.

Or. de

Selgitus

Direktiivi ettepanek on vastuolus subsidiaarsuspõhimõttega. Selle põhimõtte kohaselt peavad 
ELi eeskirjad piirduma piiriüleste vesikondaega, mille jaoks on vaja õigusakti. Rannikualade 
kaitse erineb oluliselt kaitsest sisevete poolt tekitatud üleujutuste eest. Rannikualade 
kaitsmisel ei põhine riskihinnang üleujutuse teatud aastate jooksul kordumise tõenäosusel, 
vaid veetaseme kindlaks määramisel mõõtmiste alusel, mille suhtes rannikuriigid on kokku 
leppinud ja mida nad regulaarselt kontrollivad. Sellepärast ei saa direktiivi kohaldada 
rannikukaitsele. Sõnad „alamvesikonnad” ja „rannikualad” tuleb seetõttu välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 141
Artikli 7 lõige 1
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1. Liikmesriigid koostavad valglapiirkonna 
tasandil artikli 5 lõike 1 punkti b kategooria 
vesikondade, alamvesikondade ja 
rannikualade kohta üleujutuste kaardid ja 
tõenäolise kahju kaardid, edaspidi 
„üleujutusohu kaardid”.

1. Liikmesriigid koostavad artikli 5 lõike 1 
punktis b sätestatud vesikonna, 
alamvesikonna ja rannikualade üleujutuste 
kaardid kõige sobivamas ulatuses ja 
tõenäolise kahju kaardid (edaspidi 
„üleujutusriski kaardid”).

Or. de

Selgitus

Vt artikli 5 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Muudatusettepanek 142
Artikli 7 lõige 1

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

1. Liikmesriigid koostavad mitte ainult 
nende territooriumile jääva valglapiirkonna 
tasandil artikli 5 lõike 1 punkti b kategooria 
vesikondade, alamvesikondade ja 
rannikualade kohta üleujutuste kaardid ja 
tõenäolise kahju kaardid (edaspidi 
„üleujutusriski kaardid”).

Or. de

Selgitus

Täielikult ühe liikmesriigi territooriumile jääva valglapiirkonna jaoks koostavad liikmesriigid 
vastavalt subsidiaarsuspõhimõttele üleujutusriski esialgse hinnangu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Muudatusettepanek 143
Artikli 7 lõige 1

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

1. Liikmesriigid koostavad valglapiirkonna 
tasandil artikli 5 lõike 1 punkti b kategooria 
vesikondade, alamvesikondade ja 
rannikualade kohta üleujutuste kaardid ja 
tõenäolise kahju kaardid (edaspidi 
„üleujutusriski kaardid”). Olemasolevaid 
üleujutusriski kaarte peetakse 
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üleujutusriski kaartideks käesoleva artikli 
tähenduses ja need on artiklis 17 sätestatud 
aruandluskohustusele vastavad.

Or. de

Selgitus

Lisakulude vältimiseks direktiivis nõutavale üleujutusriski kaartide koostamisele, tuleb 
kasutada olemasolevaid üleujutusriski kaarte.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 144
Artikli 7 lõige 1

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

1. Liikmesriigid koostavad valglapiirkonna 
tasandil artikli 5 lõike 1 punkti b kategooria 
vesikondade, alamvesikondade ja 
rannikualade kohta üleujutuste kaardid ja 
tõenäolise kahju kaardid (edaspidi 
„üleujutusriski kaardid”), ning kasutavad 
üleujutusriski kaarte üleujutusriski 
suurendavate otseste või kaudsete toetuste 
järk-järguliseks kaotamiseks.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 145
Artikli 7 lõige 2

2. Üleujutuste kaardid hõlmavad 
geograafilisi alasid, kus üleujutused võivad 
toimuda järgmiselt:

2. Üleujutuste kaardid hõlmavad 
geograafilisi alasid, kus võivad esineda:

(a) suure tõenäosusega üleujutused 
(toimuvad tõenäoliselt kord kümne aasta 
jooksul);

a) suure tõenäosusega üleujutused;

(b) keskmise tõenäosusega üleujutused 
(toimuvad tõenäoliselt kord saja aasta 
jooksul);

b) keskmise tõenäosusega üleujutused;

(c) väikese tõenäosusega üleujutused c) väikese tõenäosusega üleujutused 
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(erakordsed sündmused). (erakordsed sündmused).

Iga eelmises lõikes sätestatud üleujutusliigi
kohta esitatakse järgmised andmed:

Iga eelmises lõikes sätestatud 
tõenäosusastme kohta esitatakse võimaluse 
korral järgmised andmed:

(a) tulvavee prognoositav kõrgus; a) vee prognoositav sügavus;

(b) vajaduse korral veevoolu kiirus; b) veevoolu kiirus;
(c) piirkonnad, kus võivad tekkida 
kaldauuristused ja kuhjuda setted.

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

Or. en

Selgitus

Liikmesriigid peaksid ise otsustama, kuidas määratleda suurt, keskmist ja väikest tõenäosust. 
Need määratlused kipuvad erinema ka ühe liikmesriigi piires, sest üleujutusriskid erinevates 
piirkondades on erinevad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 146
Artikli 7 lõike 2 esimese lõigu punkt a

(a) suure tõenäosusega üleujutused 
(toimuvad tõenäoliselt kord kümne aasta 
jooksul);

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Iga kümne aasta tagant korduvad üleujutused omavad riskihinnangu jaoks harva mingit 
tähtsust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 147
Artikli 7 lõike 2 esimese lõigu punkt a

(a) suure tõenäosusega üleujutused 
(toimuvad tõenäoliselt kord kümne aasta 
jooksul);

a) üleujutused, mis korduvad tõenäoliselt 
kord 10–30 aasta jooksul;

Or. de
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Selgitus

Enamikes liikmesriikides ei ole vajadust kaardistada iga kümne aasta tagant korduvaid 
üleujutusi, mis tegelikult on üldjuhul vähemtähtsad. Liikmesriikidel tuleks sellepärast lubada 
ise otsustada, millist uurimisvahemikku või kordumissagedust nad suure tõenäosusega 
üleujutuste kaardistamisel aluseks võtavad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 148
Artikli 7 lõike 2 teise lõigu sissejuhatav osa

Iga eelmises lõikes sätestatud üleujutusliigi
kohta esitatakse järgmised andmed:

Esimese lõike punktis b sätestatud 
tõenäosusastme kohta esitatakse järgmised 
andmed:

Or. de

Selgitus

Andmed, nagu ennustatav vee sügavus ja voolukiirus on olulised vaid iga saja aasta tagant 
korduvate üleujutuste puhul. Äärmuslike juhtumite (iga 1000 aasta tagant korduvad 
üleujutused) puhul ei pruugi andmed tegelikult olla tõsiselt arvutatud ja on seetõttu täiest 
spekulatiivsed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 149
Artikli 7 lõike 2 teise lõigu punkt a a (uus)

a a) hädaolukorra kestus ja sünoptilised 
andmed (rõhkkondade asukoht, ennustatav 
sademete kogus ja tugevus);

Or. pl
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Selgitus

Üleujutustega seotud kohaste abinõude rakendamise tagamiseks on lisaks üleujutusriski 
kaartidele ja üleujutusriski ohjamise kavadele olulised ka ilmaennustused. Oluline on, kus, 
kui palju ja kui kaua vihma sajab, eriti paduvihmade ajal, mis on Euroopas peamine 
üleujutuste põhjus.

Sünoptiline teave ootamatust ilma soojenemisest talve lõpus võib Euroopa madalamates 
piirkondades olla kasulik signaal, et liikmesriigid saaksid Euroopa selles osas rakendada 
abinõusid üleujutuste mõju vähendamiseks.
Kiiresti liikuvate frontide ennustused on oluline teave liikmesriikidele, mida võivad mõjutada 
tsüklonid ja tormid. See võimaldab neil rakendada rannikualade üleujutuste jaoks ennetavaid 
abinõusid, eriti madalamates piirkondades (nt Madalmaades).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 150
Artikli 7 lõike 2 teise lõigu punkt c

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

c) piirkonnad, kus võivad tekkida 
kaldauuristused, üleujutusrinnatiste ja 
jõeorgude kallaste erosioon ning kuhjuda 
setted.

Or. pl

Selgitus

Eelmises versioonis mainiti vaid rannikualade kahjustusi, aga enamik Euroopas toimuvaid 
üleujutusi toimub jõgede orgudes. Üleujutused kahjustavad oru kõiki osi – põhja, rinnatisi ja 
nõlvakuid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 151
Artikli 7 lõike 2 teise lõigu punkt c

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

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

Or. de

Selgitus

Eelkõige Alpides on igal jõel palju kohti, kus võivad tekkida kaldauuristused ja kuhjuda 
setted. Kõiki neid alasid ei ole vaja loetleda. Üksikasjalikult on vaja kaardistada vaid need 
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alad, kus see on ohtlik. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 152
Artikli 7 lõike 2 teise lõigu punkt c

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

c) piirkonnad, kus võivad tekkida 
morfoloogilised muutused, nagu näiteks
kaldauuristused või setete kuhjumine.

Or. es

Selgitus

Üleujutuste ohjamise seisukohalt olulist osa mängida võivad morfoloogilised muutused ei 
piirdu vaid erosiooni ja setete kuhjumisega (muude näidete seas võib mainida maalihkeid, 
maapinna vajumist, maavärina tõttu tekkinud ebatasasusi jne).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 153
Artikli 7 lõike 2 teise lõigu punkt c a (uus)

c a) alad, mis võivad üleujutuste korral 
toimida looduslike tulvavee kogunemis- või 
puhveraladena. 

Or. nl

Selgitus

Aladele, mis võivad olla väärtuslikud vee kogunemis- või puhveralad, võidakse püstitada 
rajatisi ja nii kaob nende alade selline funktsioon. Taolised alad tuleks kanda direktiivi alusel 
nõutavatesse üleujutus- ja üleujutuste ohjamise kavadesse. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 154
Artikli 7 lõike 2 teise lõigu punkt c a (uus)

c a) järsud nõlvakud, mida võivad tabada 
kiire vooluga setterohked tulvaveed.
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Or. es

Selgitus

Vaja on arvestada ka üleujutusi mõnedes Vahemerepiirkondades, kus peamine põhjus on 
lühikesed tugevad paduvihmad, mille mõju raskendavad järsud nõlvakud.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 155
Artikli 7 lõike 2 teise lõigu punkt c a (uus)

c a) üleujutusi põhjustada võivad mõjurid, 
mis on või võivad olla riskikaardil märgitud 
alal.

Or. es

Selgitus

Üleujutuste hindamiseks ja ohjamiseks on vaja määratleda neid põhjustavad mõjurid ja 
nende tähendus ning neid analüüsida. Lisaks ohjamise kavades mainimisele tuleb need kanda 
ka riskikaartidele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 156
Artikli 7 lõike 2 teise lõigu punkt c a (uus)

c a) lammialad ja muud looduslikud alad, 
mis kas kohe või tulevikus võivad toimida 
tulvavett mahutavate puhveraladena.

Or. en

Selgitus

Looduslikult üleujutatavad alad, kus ei ole ehitatud, (nt lammid) on väärtuslikud 
veemahutusalad ning kui neid üleujutusriski kaartidel ja ohjamise kavades ei arvestata, 
võidakse neil ehitama hakata. Siis kaoks või väheneks nende oluline üleujutusriski 
maandamise funktsioon ja uued väärtused, mis sinna luuakse, oleksid ohus. Sellepärast on 
oluline, et nende alade puhul kehtiks seisundi halvenemise vältimise nõue, mis ei laseks 
riskidel suureneda. Seetõttu tuleb sellised alad ja nende roll kanda direktiivi alusel 
nõutavatele üleujutusriski kaartidele ja nendega arvestada üleujutuste ohjamise kavades.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 157
Artikli 7 lõike 2 teise lõigu punkt c a (uus)

c a) lammialad ja muud looduslikud alad, 
mis kas kohe või tulevikus võivad toimida 
tulvavett mahutavate puhveraladena.

Or. en

Selgitus

Lammid on väärtuslikud veemahutusalad ning kui neid üleujutusriski kaartidel ei arvestata, 
võidakse neil ehitama hakata. Nendele aladele tuleks kohaldada seisundi halvenemise 
vältimise nõuet, et riskid nendel aladel ei suureneks, mistõttu peavad need olema vastavates 
kaartides ja kavades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 158
Artikli 7 lõike 2 teise lõigu punkt c a (uus)

c a) lammialad ja muud looduslikud alad, 
mis kas kohe või tulevikus võivad toimida 
tulvavett mahutavate puhveraladena.

Or. en

Selgitus

Looduslikult üleujutatavad alad, kus ei ole ehitatud, (nt lammid) on väärtuslikud 
veemahutusalad ning kui neid üleujutusriski kaartidel ja ohjamise kavades ei arvestata, 
võidakse neil ehitama hakata. Siis kaoks või väheneks nende oluline üleujutusriski 
maandamise funktsioon ja uued väärtused, mis sinna luuakse, oleksid ohus. Sellepärast on 
oluline, et nende alade puhul kehtiks seisundi halvenemise vältimise nõue, mis ei laseks 
riskidel suureneda. Seetõttu tuleb sellised alad ja nende roll kanda direktiivi alusel 
nõutavatele üleujutusriski kaartidele ja nendega arvestada üleujutuste ohjamise kavades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 159
Artikli 7 lõike 2 teise lõigu punkt c b (uus)
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c b) olemasolevad ressursid esimese lõike 
punktides a, b ja c nimetatud 
tõenäosusastmetele vastavate riskitasemete 
jaoks.

Or. es

Selgitus

Olemasolevaid üleujutustega tegelemise erinevatele riskitasemetele vastavaid ressursse 
(tsiviilkaitsemeeskonnad, piirkonnas tegutsevad meditsiiniüksused jms) tuleks kirjeldada mitte 
ainult riskiohjamise kavades, vaid ka riskikaartidel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 160
Artikli 7 lõige 3

3. Üleujutuste tõenäolise kahju kaardid 
kirjeldavad eeldatavat kahju, mis on seotud 
lõikes 2 nimetatud sagedusega toimuvate
üleujutustega, ning neil on näidatud:

3. Üleujutusriski kaardid kirjeldavad riske, 
mis on seotud lõike 2 punktides b ja c 
nimetatud tõenäosusastmetega
üleujutustega, ning nende koostamisel 
arvestatakse järgmist:

(a) kahju kannatavate elanike võimalik arv; a) kahju kannatavate elanike võimalik arv;

(b) piirkonna võimalik majanduslik kahju; b) piirkonna võimalik majanduslik kahju.
(c) võimalik keskkonnakahju.

Or. de

Selgitus

Kolme erineva tõenäosusastme kohta üleujutusriski kaartide koostamine kõike artiklites 2 ja 4 
nimetatut arvestades oleks küllaltki kulukas ja tarbetu, kui vesikonnale tekitatav võimalik 
kahju on väike. Võimaliku keskkonnakahju kaardistamine nõuab keerukaid arvutusmeetodeid 
ja mudeleid, mida on võimalik saavutada kogu piirkonna jaoks vaid tohutute kulude eest, mis 
ei vastaks kaugeltki saadud teadmistele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 161
Artikli 7 lõige 3

3. Üleujutuste tõenäolise kahju kaardid 
kirjeldavad eeldatavat kahju, mis on seotud 

3. Üleujutuste tõenäolise kahju kaardid 
kirjeldavad võimalikke kahjulikke 
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lõikes 2 nimetatud sagedusega toimuvate
üleujutustega, ning neil on näidatud:

tagajärgi, mis on seotud lõikes 2 nimetatud 
tõenäosusastmega üleujutustega, ning neil 
on näidatud:

(a) kahju kannatavate elanike võimalik arv; a) kahju kannatavate elanike võimalik arv;
(b) piirkonna võimalik majanduslik kahju; b) piirkonna võimalik majanduslik kahju;

(c) võimalik keskkonnakahju. c) tehnilised rajatised, mida mainitakse 
nõukogu 24. septembri 1996. aasta saastuse 
kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi 
96/61/EÜ1 lisas I ning nõukogu 9. 
detsembri 1996. aasta direktiivis 96/82/EÜ 
suurõnnetusi põhjustada võivate ohtlike 
ainete kohta2, mis võivad üleujutuste korral 
saastet tekitada, ja direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklis 6 nimetatud kaitsealad.
___________
1EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26. Direktiivi on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 166/2006 (ELT L 33, 
4.2.2006, lk 1.).2EÜT L 10, 14.1.1997, lk 13. 
Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 
2003/105/EÜ (ELT L 345, 31.12.2003, lk 97).

Or. en

Selgitus

Üleujutuskaartidel peaks olema rajatised, mis võivad üleujutuste tagajärjel põhjustada 
keskkonnareostuse. Potentsiaalset ohtu kujutavate rajatiste tuvastamise vahendid on 
eelmainitud eriti ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste riski ohjamise direktiivi ning 
saastatuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi klassifikatsioonid. Üleujutuskaartidel 
peaksid olema ka veepoliitika raamdirektiivis määratletud kaitsealad.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vasco Graça Moura

Muudatusettepanek 162
Artikli 7 lõike 3 punkt b

(b) piirkonna võimalik majanduslik kahju; b) võimalik kahju piirkonna 
majandustegevusele;

Or. pt

Selgitus

Majanduslike kahjude kvantifitseerimine oleks liiga suur nõue. Selle etapi kaotamine teeks 
üleujutuskaartide koostamise kergemaks. Kahju kannatada võivate majandustegevuste 
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kirjeldusest peaks piisama.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 163
Artikli 7 lõike 3 punkt b

(b) piirkonna võimalik majanduslik kahju; b) piirkonna võimalik majanduskahju 
tegevusvaldkondade lõikes;

Or. es

Selgitus

Sõltuvalt punktide a, b ja c tõenäosusastmetest ei mõjuta üleujutus sarnaselt nii 
põllumajandust, tööstusrajatisi kui ka teenindusinfrastruktuuri (elektrivarustus, sidekanalid, 
telefoniteenused). Kasulik oleks, kui riskikaartidel toodud näitajad lubaksid võimalike 
kahjude jaotamist riskialal tegutsevate sektorite kaupa.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 164
Artikli 7 lõike 3 punktid b ja c

(b) piirkonna võimalik majanduslik kahju; b) võimalikult mõjutatavad 
majandustegevused piirkonnas;

(c) võimalik keskkonnakahju. c) võimalik negatiivne mõju keskkonnale.

Or. en

Selgitus

Üleujutuse mõju on raske või isegi võimatu rahas väljendada. Sellepärast oleks parem vältida 
sõna „kahju” kasutamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 165
Artikli 7 lõike 3 punkt c

(c) võimalik keskkonnakahju. c) võimalik keskkonnakahju ja oht inimeste 
tervisele.
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Or. es

Selgitus

Kui piirkonnas on rajatised, mille tõttu üleujutused võivad tekitada teatud 
keskkonnaprobleeme, nagu veereostus, siis peab see risk ka kohe kaardile kantud olema.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Muudatusettepanek 166
Artikli 7 lõike 3 punkt c

(c) võimalik keskkonnakahju. välja jäetud

Or. de

Selgitus

Võimaliku keskkonnakahju kaardistamine nõuab keerukaid arvutusmeetodeid ja mudeleid, 
mida on võimalik saavutada kogu piirkonna jaoks vaid tohutute kulude eest, mis ei vastaks 
kaugeltki saadud teadmistele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 167
Artikli 7 lõike 3 punkt c

(c) võimalik keskkonnakahju. c) võimalik kahju keskkonnale, kaasa 
arvatud direktiivi 2000/60/EÜ artiklis 6 
kaitsealadena määratletud aladele, võttes 
arvesse saasteallika üht või mitut asukohta 
ja sellega seotud riske vee- või 
maismaaökosüsteemidele üleujutuste 
korral.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 168
Artikli 7 lõike 3, punkt c a (uus)

c a) ohualad, kus võivad esineda tihedad ja 
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setterohked üleujutused.

Or. en

Selgitus

Tihedate ja setterohkete üleujutuste kindlakstegemine on väga vajalik. Seda laadi üleujutused 
on inimestele ja kaupadele väga ohtlikud ja neid tuleb analüüsida mitte ainult 
hüdroloogilisest, vaid ka geomorfoloogilisest aspektist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 169
Artikli 7 lõige 3 a (uus)

3 a. Liikmesriigid määravad kindlaks 
konkreetsed punktid, kus üleujutusriskid 
on suuremad. Seda teavet tuleb 
maakasutuse kavandamisel arvestada.

Or. es

Selgitus

Alati on teatud riskialtimaid kohti. Sellekohast teavet tuleks kasutada, et parandada 
maakasutuse planeerimist põllumajanduse, tööstuse, elamute ja infrastruktuuride jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 170
Artikli 7 lõige 3 a (uus)

3 a. Sõltuvalt nende piirkondade 
konkreetsest iseloomust võivad 
liikmesriigid lisada oma riskikaartidele 
erisätteid, kui peavad seda vajalikuks.

Or. es

Selgitus

Direktiiviga sätestatakse mõned põhireeglid, mida järgida. Üksikutel liikmesriikidel oleks aga 
väga kasulik sätestada konkreetsed meetmed eriliste omadustega alade jaoks.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Muudatusettepanek 171
Artikli 8 lõige 2

2. Need vaadatakse läbi ja vajaduse korral 
ajakohastatakse 22. detsembriks 2019 ja 
seejärel iga kuue aasta järel.

2. Need vaadatakse läbi ja vajaduse korral 
ajakohastatakse 22. detsembriks 2019 ja 
seejärel iga kümne aasta järel.

Or. de

Selgitus

Riskikaartide ja ohjamise kavade koostamine ja hindamine on väga kallis ettevõtmine. 
Võetavate meetmete ülevaatamine peaks seepärast olema kooskõlas suure tõenäosusega 
üleujutuste kordumistsükliga, millele on viidatud artikli 7 lõikes 2. Selline ülevaatusvahemiku 
pikendamine on kooskõlas ka proportsionaalsuspõhimõttega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 172
Artikli 9 lõige 1

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

1. Liikmesriigid seavad sisse
valglapiirkonna tasandil artikli 5 lõike 1 
punkti b kohaste kategooriate vesikondade, 
alamvesikondade ja rannikualade või nende 
osade üleujutusriski ohjamise kavad 
kooskõlas käesoleva artikli lõigetega 2 ja 3. 
Vajaduse korral võib (alam)vesikondade 
kavadesse kaasata rannikualad või, kui 
need ei ole valglapiirkonnaga seotud, siis 
võib neid käsitleda eraldi.

Or. en

Selgitus

Vastavate investeerimiskavade ja ruumiplaneerimispoliitika elluviimine ei tohiks olla 
reguleeritud ELi õigusaktidega. On tõenäoline, et kui nende kavade ja programmide 
rakendamine oleks ELi juriidiliste kohustuste seas, oleks riikide kavad väga 
väheambitsioonikad, sest kardetakse rikkumismenetluste algatamist, kui karmimate 
meetmetega kava täita ei suudeta. 

Selle asemel on kasulikum keskenduda rakendamise läbipaistvusele, mistõttu peaksid kavad 
sisaldama: 

1. üleujutusriski ohjamise eesmärke; 
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2. meetmeid; 
3. meetmete rakendamise järelevalve viisi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 173
Artikli 9 lõige 1

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

1. Liikmesriigid koostavad ja rakendavad 
valglapiirkonna tasandil artikli 5 lõike 1 
punkti b kohaste kategooriate vesikondade 
üleujutusriski ohjamise kavad kooskõlas 
käesoleva artikli lõigetega 2 ja 3.

Or. de

Selgitus

Direktiivi ettepanek on vastuolus subsidiaarsuspõhimõttega. Selle põhimõtte kohaselt peavad 
ELi eeskirjad piirduma piiriüleste vesikondaega, mille jaoks on vaja õigusakti. Rannikualade 
kaitse erineb oluliselt kaitsest sisevete poolt tekitatud üleujutuste eest. Rannikualade 
kaitsmisel ei põhine riskihinnang üleujutuse teatud aastate jooksul kordumise tõenäosusel, 
vaid veetaseme kindlaks määramisel mõõtmiste alusel, mille suhtes rannikuriigid on kokku 
leppinud ja mida nad regulaarselt kontrollivad. Sellepärast ei saa direktiivi kohaldada 
rannikukaitsele. Sõnad „alamvesikonnad” ja „rannikualad” tuleb seetõttu välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Muudatusettepanek 174
Artikli 9 lõige 1

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

1. Liikmesriigid koostavad ja rakendavad 
mitte ainult nende territooriumile jääva 
valglapiirkonna tasandil artikli 5 lõike 1 
punkti b kohaste kategooriate vesikondade, 
alamvesikondade ja rannikualade 
üleujutusriski ohjamise kavad kooskõlas 
käesoleva artikli lõigetega 2 ja 3.

Or. de

Selgitus

Täielikult ühe liikmesriigi territooriumile jääva valglapiirkonna jaoks koostavad liikmesriigid 
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vastavalt subsidiaarsuspõhimõttele üleujutusriski esialgse hinnangu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Muudatusettepanek 175
Artikli 9 lõige 1

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

1. Liikmesriigid koostavad ja rakendavad 
valglapiirkonna tasandil artikli 5 lõike 1 
punkti b kohaste kategooriate vesikondade, 
alamvesikondade ja rannikualade 
üleujutusriski ohjamise kavad kooskõlas 
käesoleva artikli lõigetega 2 ja 3. 
Olemasolevaid üleujutusriski ohjamise 
kavu peetakse üleujutusriski ohjamise 
kavadeks käesoleva artikli tähenduses ja 
need on artiklis 17 sätestatud 
aruandluskohustusele vastavad.

Or. de

Selgitus

Lisakulude vältimiseks direktiivis nõutavale üleujutusriski ohjamise kavade koostamisele, 
tuleb kasutada olemasolevaid üleujutusriski ohjamise kavu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 176
Artikli 9 lõige 1 

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

1. Liikmesriigid võtavad vastu 
valglapiirkonna tasandil artikli 5 lõike 1 
punkti b kohaste kategooriate vesikondade,
alamvesikondade ja rannikualade 
üleujutusriski ohjamise kavad kooskõlas 
käesoleva artikli lõigetega 2 ja 3 ning 
direktiivi 2000/60/EÜ artiklites 1 ja 4 
sätestatud eesmärkidega.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 177
Artikli 9 lõige 1

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

1. Liikmesriigid koostavad ja rakendavad 
valglapiirkonna tasandil artikli 5 lõike 1 
punkti b kohaste kategooriate vesikondade, 
alamvesikondade, rannikualade ja 
linnapiirkondade üleujutusriski ohjamise 
kavad kooskõlas käesoleva artikli lõigetega 
2 ja 3.

Or. pl

Selgitus

Ettepaneku põhjenduses 8 mainitakse linnapiirkondade üleujutusi, mida tuleks seetõttu 
nimetada ka direktiivi põhiosas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 178
Artikli 9 lõige 2

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

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

Or. pl

Selgitus

Ettepaneku põhjenduses 8 mainitakse linnapiirkondade üleujutusi, mida tuleks seetõttu 
nimetada ka direktiivi põhiosas.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 179
Artikli 9 lõige 2

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

2. Liikmesriigid kehtestavad iga vesikonna, 
alamvesikonna või rannikuala jaoks 
asjakohase kaitsetaseme, keskendudes 
sellele, et vähendada üleujutuse toimumise 
tõenäosust ja võimalikke tagajärgi inimeste 
tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele, ning võttes arvesse 
vajalikke veemajanduse, pinnase 
majandamise, ruumiplaneerimise, 
maakasutuse ja looduskaitse aspekte. 
Lammialade inimeste poolt kasutamist 
tuleb kohandada tuvastatud 
üleujutusriskidele. 

Or. en

Selgitus

Üleujutused on loodusnähtused. Üleujutused ohustavad vaid lammide kasutamist ja sealset 
inimtegevust. Seetõttu peab üleujutuste võimalike tagajärgede vähendamine hõlmama ka 
sellise inimtegevuse kohandamist üleujutusriskile vastavaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 180
Artikli 9 lõige 2

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

2. Liikmesriigid kehtestavad tihedas 
koostöös kohalike ja piirkondlike 
asutustega iga vesikonna, alamvesikonna 
või rannikuala jaoks asjakohase riskide 
ennetamise ja kaitsetaseme, keskendudes 
sellele, et vähendada üleujutuse toimumise 
tõenäosust ja võimalikke tagajärgi inimeste 
tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele, ning võttes arvesse 
vajalikke veemajanduse, pinnase 
majandamise, ruumiplaneerimise, 
maakasutuse ja looduskaitse aspekte.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 181
Artikli 9 lõige 2

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

2. Liikmesriigid kehtestavad iga vesikonna, 
alamvesikonna, rannikuala või nende osa
üleujutusriski ohjamise eesmärgid, võttes 
arvesse vajalikke veemajanduse, pinnase 
majandamise, ruumiplaneerimise, 
maakasutuse ja looduskaitse aspekte.

Or. en

Selgitus

Tingitud samade muudatusettepaneku esitajate poolt artikli 1 kohta tehtud 
muudatusettepanekust. Lause „keskendudes…majandustegevusele” võib välja jätta, sest see 
kordab artiklis 2 toodud üleujutusriski määratlust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer

Muudatusettepanek 182
Artikli 9 lõige 2

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

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

Or. de

Selgitus

Direktiivi ettepanek on vastuolus subsidiaarsuspõhimõttega. Selle põhimõtte kohaselt peavad 
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ELi eeskirjad piirduma piiriüleste vesikondaega, mille jaoks on vaja õigusakti. Rannikualade 
kaitse erineb oluliselt kaitsest sisevete poolt tekitatud üleujutuste eest. Rannikualade 
kaitsmisel ei põhine riskihinnang üleujutuse teatud aastate jooksul kordumise tõenäosusel, 
vaid veetaseme kindlaks määramisel mõõtmiste alusel, mille suhtes rannikuriigid on kokku 
leppinud ja mida nad regulaarselt kontrollivad. Sellepärast ei saa direktiivi kohaldada 
rannikukaitsele. Sõnad „alamvesikonnad” ja „rannikualad” tuleb seetõttu välja jätta.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Sornosa Martínez

Muudatusettepanek 183
Artikli 9 lõige 2

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

2. Liikmesriigid kehtestavad iga vesikonna, 
alamvesikonna või rannikuala jaoks 
asjakohase ohtude ennetamise ja 
kaitsetaseme, keskendudes sellele, et 
eelistatavalt mittestruktuuriliste algatustega 
vähendada võimalikke tagajärgi inimeste 
tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele ning vajaduse korral 
vähendada üleujutuste tõenäosust. Need 
algatused peavad võtma arvesse vajalikke 
veemajanduse, pinnase majandamise, 
ruumiplaneerimise, maakasutuse ja 
looduskaitse aspekte.

Or. en

Selgitus

Üleujutused on loomulikud ja olulised sündmused jõedünaamikas. Sellepärast on vaja 
märkida, et oluline on kasutada eelistatavalt mittestruktuurilisi meetmeid. See tähendab, et 
üleujutusriske võib leevendada haavatavuse vähendamise teel. Ainult siis, kui nendest 
meetmetest ei piisa, tuleks üleujutuste tõenäosuse vähendamiseks kasutada 
struktuurimeetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 184
Artikli 9 lõige 2

2. Liikmesriigid kehtestavad iga vesikonna, 
alamvesikonna või rannikuala jaoks 
asjakohase kaitsetaseme, keskendudes 
sellele, et vähendada üleujutuse toimumise 

2. Liikmesriigid kehtestavad tihedas 
koostöös kohalike ja piirkondlike 
asutustega iga vesikonna, alamvesikonna 
või rannikuala jaoks asjakohase 
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tõenäosust ja võimalikke tagajärgi inimeste 
tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele, ning võttes arvesse 
vajalikke veemajanduse, pinnasekaitse, 
ruumiplaneerimise, maakasutuse ja 
looduskaitse aspekte.

kaitsetaseme, keskendudes sellele, et 
vähendada üleujutuse toimumise tõenäosust 
ja võimalikke tagajärgi inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele, ning 
võttes arvesse vajalikke veemajanduse, 
pinnase majandamise, ruumiplaneerimise, 
maakasutuse ja looduskaitse aspekte.

Or. en

Selgitus

Et tagada kohalike asutuste võimalikult laialdane osalus, sest nemad on üldjuhul vesikonna 
majandamise vajadustega paremini kursis.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Linda McAvan

Muudatusettepanek 185
Artikli 9 lõige 2

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

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

Or. en

Selgitus

Üleujutuste ohjamise oluline osa on vara kaitsmine ja seda on siin vaja mainida.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Ambroise Guellec

Muudatusettepanek 186
Artikli 9 lõige 2

2. Liikmesriigid kehtestavad iga vesikonna, 
alamvesikonna või rannikuala jaoks 
asjakohase kaitsetaseme, keskendudes 

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

keskendudes sellele, et vähendada üleujutuse 
toimumise tõenäosust ja võimalikke 
tagajärgi inimeste tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele, ning võttes arvesse 
vajalikke veemajanduse, pinnase 
majandamise, ruumiplaneerimise, 
maakasutuse ja looduskaitse aspekte.

Or. fr

Selgitus

Termin „kaitse” on liiga kitsas, sest üleujutusriski ohjamine sisaldab vastavalt artikli 9 
lõikele 3 ennetust, kaitset ja valmisolekut.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María del Pilar Ayuso González

Muudatusettepanek 187
Artikli 9 lõige 2

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

2. Liikmesriigid kehtestavad iga vesikonna, 
alamvesikonna või rannikuala jaoks 
asjakohase kaitsetaseme, keskendudes
sellele, et vähendada hinnangulist kahju
inimeste tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele, ning võimaluse korral 
üleujutuse tõenäosust. Neid meetmeid tuleb 
rakendada võttes arvesse vajalikke 
veemajanduse, pinnase majandamise, 
ruumiplaneerimise, maakasutuse ja 
looduskaitse aspekte.

Or. es

Selgitus

Mõnikord ei ole üleujutuste tõenäosuse vähendamine võimalik. Reaalsem oleks, kui 
liikmesriigid keskenduksid üleujutuste tekitatud kahjude vähendamisele.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 188
Artikli 9 lõige 2

2. Liikmesriigid kehtestavad iga vesikonna, 2. Liikmesriigid kehtestavad iga vesikonna, 



PE 371.879v02-00 74/105 AM\610916ET.doc
Freelance-tõlge

ET

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

alamvesikonna või rannikuala jaoks 
asjakohase kaitsetaseme, keskendudes 
sellele, et vähendada üleujutuse toimumise 
tõenäosust ja võimalikke tagajärgi inimeste 
tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele, ning võttes arvesse 
vajalikke veemajanduse, pinnase 
majandamise, ruumiplaneerimise, 
maakasutuse ja looduskaitse aspekte samuti 
kulusid ja tulusid. Ühiste vesikondade, 
alamvesikondade või rannikualade puhul 
teevad liikmesriigid eelmainitud kohustuste 
osas koostööd.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on tagada, et liikmesriikide ühiste vesikondade puhul 
määraksid liikmesriigid kaitsetaseme kooskõlastatult. See on eriti oluline tagatis alamjooksul 
asuvatele riikidele. Lisaks arvesse võetavatele tingimustele tuleks eelmainitud tegevust 
laiendada meetmete kuludele ja tuludele. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 189
Artikli 9 lõige 2 a (uus)

2a. Eelkõige arvestades seda, et 
linnaplaneerimine on iga liikmesriigi ning 
selle piirkondlike ja kohalike 
valitsustasandite asi, peavad riigiasutused 
oma kavades ette nägema ennetavad ja 
korrigeerivad meetmed, mis soodustavad 
korralikku linna- ja ruumiplaneerimist 
riskialadel, järgides muude eesmärkide 
seas konkreetseid eesmärke integreerida 
jõed linnakeskustesse looduslikult, 
rakendada vee- ja puisturessursside 
taastamise kavasid, konserveerida jõesänge 
või tõsta avalikkusse teadlikkust.

Or. es
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Selgitus

Linnade keskustes toimunud paljusid üleujutusi arvestades tuleks lisada eeltoodud lõige.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 190
Artikli 9 lõige 3

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

3. Üleujutusriski ohjamise kavad hõlmavad 
meetmeid, mis on suunatud lõike 2 kohaselt 
kehtestatud riskiennetus- ja kaitsetasemete 
saavutamisele, ning nende rakendamise 
ajakava. 

Üleujutusohutuse kavas käsitletakse kõiki 
üleujutusohu ohjeldamise tsükli etappe, 
keskendudes ennetusele, kaitsele ja 
valmisolekule ning arvestades konkreetse 
vesikonna või alamvesikonna omadusi.

Üleujutusriski ohjamise kavas käsitletakse 
kõiki üleujutusriski ohjamise tsükli etappe, 
keskendudes ennetusele, kaitsele ja 
valmisolekule, kaasa arvatud üleujutuste 
ennustamisele ja varajase hoiatamise 
süsteemidele, ning arvestades konkreetse 
vesikonna või alamvesikonna omadusi.

Kavades on üleujutuste eest kaitsmise 
tehniliste meetmete keskkondliku ja 
majandusliku tõhususe hinnang, samuti 
olemasolevate või taastatavate lammide 
looduslik tulvavete mahutamise potentsiaal. 
Kavad edendavad kogu valglapiirkonnas 
sobivat maakasutust, ning kohaseid 
põllumajandus- ja metsandustavasid.
Üleujutusriski ohjamise meetmed võivad 
sisaldada kulude hüvitamise meetmeid, et 
üleujutusriskiga piirkondade 
majandustegevusest kaetaks tulvakaitse ja 
hädaabiteenistuste kulud, samuti 
keskkonna- ja ressursikulud, ning võivad 
kehtestada üleujutusriskiga piirkondades 
elavate inimeste kohustused rakendada 
oma parimate võimete kohaselt kahju 
vähendavaid ettevaatusabinõusid.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 191
Artikli 9 lõike 3 esimene lõik

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

3. Üleujutusriski ohjamise kavad viiakse ellu 
ühtse lähenemise alusel, võttes arvesse 
selliseid teisi vahendeid, õigusakte või 
programme, mis võivad olla kasulikud. 
Need hõlmavad meetmeid, mis on suunatud 
lõike 2 kohaselt kehtestatud kaitsetasemete 
saavutamisele.

Or. es

Selgitus

Kogu direktiiv ja eelkõige ohjamise kavade elluviimise kord peab põhinema ühtsel 
riskiohjamisel, mille siht on erinevate ühenduse ja riiklike vahendite eesmärkide, metoodika 
ja tehnika kooskõlastatus. Üks selle saavutamise moodus on kasutada INSPIRE süsteemi või 
GEO (maa satelliitseire rühm) kogutud andmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 192
Artikli 9 lõike 3 esimene lõik

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

3. Üleujutusriski ohjamise kavad hõlmavad 
meetmeid, mis töötavad koos looduslike 
protsessidega, nagu näiteks lammide 
hooldamine ja/või taastamine, et anda 
võimaluse korral jõgedele tagasi ruumi 
ning edendada kogu vesikonnas sobivat 
maakasutust, põllumajandus- ja 
metsandustavasid.

Or. en

Selgitus

Looduslikult üleujutatavad alad, kus ei ole ehitatud, (nt lammid) on väärtuslikud 
veemahutusalad ning neid tuleb üleujutusriski ohjamise kavades arvestata.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 193
Artikli 9 lõike 3 esimene lõik

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

3. Üleujutusriski ohjamise kavad hõlmavad 
meetmeid, mis on suunatud lõike 2 kohaselt 
kehtestatud üleujutusriski ohjamise 
eesmärkide saavutamisele ning nende 
eesmärkide elluviimise järelevalveviisidele 
ja vahenditele.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 9 lõike 1 muudatusettepaneku selgitust samadelt muudatusettepaneku esitajatelt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 194
Artikli 9 lõike 3 esimene lõik

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

3. Üleujutusriski ohjamise kavad hõlmavad 
meetmeid, mis on suunatud lõike 2 kohaselt 
kehtestatud üleujutusriski ohjamise 
eesmärkide saavutamisele ning nende 
eesmärkide saavutamise järelevalveviisidele 
ja vahenditele. Üleujutusriski ohjamise 
meetmed peavad põhimõtteliselt olema 
kulutõhusad ja piirduma meetmetega, mille 
kulud on sotsiaalselt vastuvõetavad.

Or. en

Selgitus

Direktiiv peaks sisaldama kulutõhususe põhimõtet ja sotsiaalselt aktsepteeritavate kuludega 
meetmeid. Neid põhimõtteid kasutavad kõik liikmesriigid riiklike üleujutusprobleemidega 
tegelemisel, aga ei rakendata piiriülese üleujutusriskiga seotud probleemide puhul. 
Kulutõhususe põhimõte on ka direktiivis 2000/60/EÜ. Need kaks põhimõtet koos on 
sotsiaalsete kulutõhususe analüüside kasutamise ja väljatöötamise aluseks. See, et neile 
viidatakse kui põhimõtetele, mitte kohustustele, lubab motivatsiooni korral või tähtsusetu 
mõjuga meetmete puhul erandeid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 195
Artikli 9 lõike 3 esimene lõik

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

3. Üleujutusriski ohjamise kavad hõlmavad 
meetmeid, mis:

a) töötavad koos looduslike protsessidega, 
nagu näiteks lammide hooldamine ja/või 
taastamine, et anda võimaluse korral 
jõgedele tagasi ruumi ning edendada kogu 
vesikonnas sobivat maakasutust, 
põllumajandus- ja metsandustavasid;
b) tagavad toimiva üleujutusriskide 
ökoloogilise ja rahalise ohjamise, võttes 
arvesse üleujutuste ohjamise teenuste 
kulude, sealhulgas keskkonnakulude, 
katmist kasutajate poolt;
c) aitavad kaasa üleujutuste ohjamisele 
üles- või allajõge asuvates piirkondades või 
vähemalt ei mõjuta üleujutusriske nii, et 
üles- või allajõge asuvad piirkonnad 
kannavad ebaproportsionaalse osa sobiva 
riskiennetus- ja kaitse taseme saavutamise 
kuludest;
d) arvestavad olemasolevate tehislike 
tulvakaitseinfrastruktuuride tõhusust, 
samuti nende majanduslikku ja 
keskkonnaalast tõhusust.

Or. en

Selgitus

a) Looduslikult üleujutatavad alad, kus ei ole ehitatud, (nt lammid) on väärtuslikud 
veemahutusalad ning kui neid üleujutusriski kaartidel ja ohjamise kavades ei arvestata, 
võidakse neil ehitama hakata. Siis kaoks või väheneks nende oluline üleujutusriski 
maandamise funktsioon ja uued väärtused, mis sinna luuakse, oleksid ohus. Sellepärast on 
oluline, et nende alade puhul kehtiks seisundi halvenemise vältimise nõue, mis ei laseks 
riskidel suureneda. Seetõttu tuleb sellised alad ja nende roll kanda direktiivi alusel 
nõutavatele üleujutusriski kaartidele ja nendega arvestada üleujutuste ohjamise kavades.

b)-c) Üleujutusriski ohjamise meetmed on oluline kodanikele ja ettevõtetele pakutav teenus ja 
nende kulud on vaja hüvitada, et tagada pikaajalised sotsiaalsed hüved. Üleujutustele 
kalduvatel aladel peavad uued inimtegevused katma nende meetmete kulud, samuti nende 
keskkonna- ja ressursikulud üles- ja allajõge. Kulude hüvitamise tase ja kulude katjad 
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otsustatakse riiklikul tasandil ja need peavad olema läbipaistvad.

d) Enamik traditsioonilisi, peamiselt infrastruktuuri loomisel põhinevaid üleujutuste ohjamise 
strateegiaid ei ole pikemas perspektiivis turvalisust pakkunud ja avaldavad veekeskkonnale 
negatiivset mõju. Nende tõhusust on vaja üleujutusriskide korralikuks ohjamiseks hoolikalt 
hinnata.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 196
Artikli 9 lõike 3 teine lõik

Üleujutusohutuse kavas käsitletakse kõiki 
üleujutusohu ohjeldamise tsükli etappe, 
keskendudes ennetusele, kaitsele ja 
valmisolekule ning arvestades konkreetse 
vesikonna või alamvesikonna omadusi.

Üleujutusriski ohjamise kavas käsitletakse 
kõiki üleujutusriski ohjamise tsükli etappe, 
keskendudes ennetusele, kaitsele, 
reageerimisele hädaolukorra puhul ja 
taastamisele ning arvestades konkreetse 
vesikonna või alamvesikonna omadusi.

Or. en

Selgitus

Üleujutusriski ohjamise kavas käsitletakse ka hädaolukorras reageerimise (st kohaste 
hädaolukorras reageerimise kavade rakendamine ja kooskõlastatud tsiviilkaitsealane 
reageerimine) ja taastamistööde (st abi normaalsete elutingimuste võimalikult kiireks 
saavutamiseks, nii sotsiaalsete kui ka majanduslike mõjude leevendamine inimeste, vara ja 
keskkonna puhul) meetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 197
Artikli 9 lõike 3 teine lõik

Üleujutusohutuse kavas käsitletakse kõiki 
üleujutusohu ohjeldamise tsükli etappe, 
keskendudes ennetusele, kaitsele ja 
valmisolekule ning arvestades konkreetse 
vesikonna või alamvesikonna omadusi.

Üleujutusriski ohjamise kavas käsitletakse 
kõiki üleujutusriski ohjamise tsükli etappe, 
keskendudes ennetusele, kaitsele ja 
valmisolekule ning arvestades konkreetse 
vesikonna või alamvesikonna omadusi. 
Üleujutusriski ohjamise kava hõlmab ka 
hinnangut pääste- ja taastamismeetmetele.

Or. en
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Selgitus

Kuigi riski ohjamise kavades keskendutakse ennetusele, kaitsele ja valmisolekule, aitaks 
pääste- ja taastusoperatsioonide üksikasjalik hinnang levitada arusaama, mida maksab 
ennetusmeetmete puudumine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vasco Graça Moura

Muudatusettepanek 198
Artikli 9 lõike 3 teine lõik

Üleujutusohutuse kavas käsitletakse kõiki 
üleujutusohu ohjeldamise tsükli etappe, 
keskendudes ennetusele, kaitsele ja 
valmisolekule ning arvestades konkreetse 
vesikonna või alamvesikonna omadusi.

Üleujutusriski ohjamise kavas käsitletakse 
kõiki üleujutusriski ohjamise tsükli etappe, 
keskendudes ennetusele, kaitsele, 
minimiseerimisele ja päästele ning 
arvestades konkreetse vesikonna või 
alamvesikonna omadusi.

Or. pt

Selgitus

Oluline on sätestada riskide miinimumini viimise ja päästemeetmed kohe alguses, et tagada 
kava edukus pärast üleujutust.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 199
Artikli 9 lõike 3 teine lõik

Üleujutusohutuse kavas käsitletakse kõiki 
üleujutusohu ohjeldamise tsükli etappe,
keskendudes ennetusele, kaitsele ja 
valmisolekule ning arvestades konkreetse 
vesikonna või alamvesikonna omadusi.

Üleujutusriski ohjamise kavas käsitletakse 
kõiki üleujutusriski ohjamise tsükli etappe, 
keskendudes ennetusele, kaitsele, 
reageerimisele hädaolukorra puhul ja 
taastamisele ning arvestades konkreetse 
vesikonna või alamvesikonna omadusi.

Or. en

Selgitus

Üleujutusriski ohjamise kavades käsitletakse ka hädaolukorras reageerimise (st kohaste 
hädaolukorras reageerimise kavade rakendamine ja kooskõlastatud tsiviilkaitsealane 
reageerimine) ja taastamistööde (st abi normaalsete elutingimuste võimalikult kiireks 
saavutamiseks, nii sotsiaalsete kui ka majanduslike mõjude leevendamine inimeste, vara ja 
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keskkonna puhul) meetmeid. Ükski üleujutuste eest kaitsmise süsteem ei ole täiesti kindel, eriti 
kui arvestada kliimamuutuste ettearvamatut mõju. Vaja on olla valmis selleks, et 
kaitsesüsteem ei tööta, ning üleujutusriski ohjamise kavadesse peavad kuuluma 
hädaolukorras reageerimise ja taastamise meetmed.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 200
Artikli 9 lõike 3 teine lõik

Üleujutusohutuse kavas käsitletakse kõiki 
üleujutusohu ohjeldamise tsükli etappe, 
keskendudes ennetusele, kaitsele ja 
valmisolekule ning arvestades konkreetse 
vesikonna või alamvesikonna omadusi. 

Üleujutusriski ohjamise kavas käsitletakse 
kõiki üleujutusriski ohjamise tsükli etappe, 
keskendudes ennetusele, kaitsele,
valmisolekule ja üleujutuse mõju 
vähendamise abinõudele ning arvestades 
konkreetse vesikonna või alamvesikonna 
omadusi.

Or. pl

Selgitus

Loodusõnnetuste, sealhulgas üleujutuste, mõju miinimumini viimist käsitletakse ELi 
dokumendis „Suurõnnetustele kiirreageerimise ja nendeks valmisoleku rahastamisvahend” 
(KOM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006). See on kahjude 
vähendamise ning keskkonna, majanduse ja infrastruktuuri üleujutuse-eelse olukorra 
taastamise seisukohalt oluline. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 201
Artikli 9 lõike 3 teine lõik

Üleujutusohutuse kavas käsitletakse kõiki 
üleujutusohu ohjeldamise tsükli etappe, 
keskendudes ennetusele, kaitsele ja 
valmisolekule ning arvestades konkreetse 
vesikonna või alamvesikonna omadusi.

Üleujutusriski ohjamise kavas käsitletakse 
kõiki üleujutusriski ohjamise tsükli etappe, 
keskendudes ennetusele, kaitsele, 
reageerimisele hädaolukorra puhul ja 
taastamisele ning arvestades konkreetse 
vesikonna või alamvesikonna omadusi.

Or. en

Selgitus

Üleujutusriski ohjamise kavas käsitletakse ka hädaolukorras reageerimise (st kohaste 
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hädaolukorras reageerimise kavade rakendamine ja kooskõlastatud tsiviilkaitsealane 
reageerimine) ja taastamistööde (st abi normaalsete elutingimuste võimalikult kiireks 
saavutamiseks, nii sotsiaalsete kui ka majanduslike mõjude leevendamine inimeste, vara ja 
keskkonna puhul) meetmeid. Ükski üleujutuste eest kaitsmise süsteem ei ole täiesti kindel, eriti 
kui arvestada kliimamuutuste ettearvamatut mõju. Vaja on olla valmis selleks, et 
kaitsesüsteem ei tööta, ning üleujutusriski ohjamise kavadesse peavad kuuluma 
hädaolukorras reageerimise ja taastamise meetmed. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 202
Artikli 9 lõike 3 kolmas lõik (uus)

Liikmesriigid tagavad selle, et jõgi saaks 
järgida oma looduslikku vooluteed nii palju 
kui võimalik. Kui looduslikku vooluteed ei 
ole võimalik järgida, tagavad liikmesriigid 
oma territooriumil jõele nende alade 
asendamise.

Or. nl

Selgitus

Mitteümbersuunamise põhimõtte lahti seletamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 203
Artikli 9 lõike 3 kolmas lõik (uus)

Üleujutusriski ohjamise kavades 
eelistatakse meetmeid, mis: 
a) töötavad koos looduslike protsessidega, 
nagu näiteks lammide hooldamine ja/või 
taastamine, et anda võimaluse korral 
jõgedele tagasi ruumi ning edendada kogu 
vesikonnas sobivat maakasutust, 
põllumajandus- ja metsandustavasid; 
c) aitavad kaasa üleujutuste ohjamisele 
üles- või allajõge asuvates piirkondades või 
vähemalt ei mõjuta üleujutusriske nii, et 
üles- või allajõge asuvad piirkonnad 
kannavad ebaproportsionaalse osa sobiva 
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riskiennetus- ja kaitse taseme saavutamise 
kuludest;
d) arvestavad olemasolevate tehislike 
tulvakaitseinfrastruktuuride tõhusust, 
samuti nende majanduslikku ja 
keskkonnaalast tõhusust.

Or. en

Selgitus

Selliste arendamata alade nagu metsade veemahutavus on oluline üleujutusriskide 
leevendamisel ja sellega tuleb üleujutusriski ohjamise kavade koostamisel arvestada –
eelkõige sellepärast, et peamiselt infrastruktuuri rajamisel põhinevad traditsioonilised 
üleujutuste ohjamise strateegiad ei ole sageli tõhusad ja võivad tekitada tõsiseid probleeme 
allajõge asuvates piirkondades.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 204
Artikli 9 lõike 3 kolmas lõik (uus)

Üleujutusriski ohjamise kavad sisaldavad 
meetmeid, millega ennetada üleujutuste 
korral juhusliku reostust tehnilistest 
rajatistest, mida mainitakse nõukogu 
direktiivi 96/61/EÜ lisas I ja nõukogu 
direktiivis 96/82/EÜ.

Or. en

Selgitus

Kuna üleujutustele järgneb sageli tahtmatu keskkonnareostus, sest üleujutatud aladel asuvad 
tööstuslikud ja põllumajanduslikud ja muud rajatised, siis tuleks üleujutusriski ohjamise 
kavades arvestada võimalike reostusallikatega. Potentsiaalset ohtu kujutavate rajatiste 
tuvastamise vahendid on eelmainitud eriti ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste riski 
ohjamise direktiivi ning saastatuse kompleksse vältimise ja kontrolli direktiivi 
klassifikatsioonid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 205
Artikli 9 lõige 3 a (uus)



PE 371.879v02-00 84/105 AM\610916ET.doc
Freelance-tõlge

ET

3 a. Üleujutusriski ohjamise meetmeid (eriti 
infrastruktuuride rajamisega seotuid) tuleb 
mõistlikult ja läbipaistvalt hinnata 
majanduslikust ja keskkondlikust aspektist, 
et tagada nende pikaajaline kasulikkus 
kodanike ja ettevõtete jaoks, võttes arvesse 
kulude (sealhulgas keskkondlike ja 
ressursikulude) hüvitamise põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 206
Artikli 9 lõige 3 a (uus)

3 a. Riskiohje kavades käsitletakse 
üleujutustega seotud ülesandeid täitvate 
erinevate haldusorganite (vee-, 
ruumiplaneerimise, linnaarendus- ja 
tsiviilkaitseasutuste) koostööd.

Or. es

Selgitus

Ohjamise kavades tuleb sätestada kooskõlastuse vajalikkus erinevate asutuste ja eelkõige 
tsiviilkaitseasutuste vahel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vasco Graça Moura

Muudatusettepanek 207
Artikli 9 lõige 4

4. Ühes liikmesriigis võetud üleujutusohu 
ohjeldamise meetmed ei tohi suurendada 
üleujutusohtu naaberriikides.

välja jäetud

Or. pt

Selgitus

Mõttekam oleks, kui see lõige oleks rahvusvaheliselt reguleeritud üleujutusriski ohjamise 
meetmeid käsitlevas artiklis.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 208
Artikli 9 lõige 4

4. Ühes liikmesriigis võetud üleujutusohu
ohjeldamise meetmed ei tohi suurendada 
üleujutusohtu naaberriikides.

4. Solidaarsuspõhimõtte valguses tuleb 
üleujutusriski ohjamise kavade osana 
kaaluda vajaduse korral meetmete võtmist 
üles- või allajõge asuvates piirkondades.
Ühes liikmesriigis võetud üleujutusriski
ohjamise või muud meetmed ei tohi 
suurendada üleujutusriske naaberriikides. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Frederika Brepoels

Muudatusettepanek 209
Artikli 9 lõige 4

4. Ühes liikmesriigis võetud üleujutusohu 
ohjeldamise meetmed ei tohi suurendada 
üleujutusohtu naaberriikides.

4. Ühes liikmesriigis võetud üleujutusriski 
ohjamise või muud meetmed ei tohi 
põhimõtteliselt suurendada üleujutusriske 
naaberriikide sama vesikonna aladel üles-
või allajõge.

Or. en

Selgitus

Artikkel tuleks ümber sõnastada nii, et sellele oleks viidatud kui põhimõttele, et ei oleks 
võimalik väga väikese ja tähtsusetu piiriülese mõju korral algatada rikkumismenetlust ning 
nõuda teatud meetmetest tingitud negatiivse piiriülese mõju eest naaberriigilt hüvitist. Üht 
vesikonda jagavate liikmesriikide arusaam piiriülese mõju hindamisest peab olema 
ühesugune.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 210
Artikli 9 lõige 4 a (uus)

4 a. Kui liikmesriikidel on artiklis 1 ja 
artikli 9 lõikes 2 sätestatud eesmärkidele 
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vastavad (rahvusvaheliselt kokkulepitud) 
riskiohjamise kavad, ei pea nad vastavalt 
direktiivi IV peatükile koostama uusi kavu.

Or. de

Selgitus

Paljude rahvusvaheliste vete jaoks on direktiivis ette nähtud eesmärkidele vastavad 
üleujutuste korral tegutsemise kokkulepitud kavad juba olemas. Need olemasolevad kavad 
võiksid kehtima jääda ja olla vabastatud direktiivi formaalsetest sätetest. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vittorio Prodi

Muudatusettepanek 211
Artikli 9 lõige 4 a (uus)

4 a. Üleujutusriski ohjamise kavades on 
erimeetmeid, mis:
a) töötavad koos looduslike protsessidega, 
nagu näiteks lammide hooldamine ja/või 
taastamine, et anda võimaluse korral 
jõgedele tagasi ruumi ning edendada kogu
vesikonnas sobivat maakasutust, 
põllumajandus- ja metsandustavasid;
c) aitavad kaasa üleujutuste ohjamisele 
üles- või allajõge asuvates piirkondades või 
vähemalt ei mõjuta üleujutusriske nii, et 
üles- või allajõge asuvad piirkonnad 
kannavad ebaproportsionaalse osa sobiva 
riskiennetus- ja kaitse taseme saavutamise 
kuludest;
d) arvestavad olemasolevate tehislike 
tulvakaitseinfrastruktuuride tõhusust, 
samuti nende majanduslikku ja 
keskkonnaalast tõhusust.

Or. en

Selgitus

Rõhutada tuleb lammide ja nende funktsiooni olulisust, samuti üleujutusriski operatsioonide 
ja infrastruktuuride kulusid.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 212
Artikli 9 lõige 4 a (uus)

4 a. Kui liikmesriik kavatseb artikli 11 
lõikes 2 ette nähtud läbivaatamisperioodil 
oluliselt muuta rakendusmeetmeid või 
rakendamise ajakava, võtavad liikmesriigid 
kohaseid meetmeid, et tagada nende 
kooskõlastamine teiste rahvusvahelisse 
valglapiirkonda kuuluvate liikmesriikidega 
ning avalikkuse teavitamine ja osalus.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 213
Artikli 10 lõige 2

2. Kolme aasta jooksul pärast iga 
üleujutusohutuse kava või selle 
ajakohastatud versiooni avaldamist 
esitavad liikmesriigid komisjonile 
vahearuande, milles kirjeldavad 
kavandatud meetmete rakendamist.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

See on praegu artikli 9 lõikes 3. Vt ka selle lõike muudatusettepaneku selgitust samadelt 
muudatusettepaneku esitajatelt.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Muudatusettepanek 214
Artikli 11 lõige 2

2. Üleujutusohutuse kava(d) vaadatakse läbi 
ja vajaduse korral ajakohastatakse hiljemalt 
2021. aastal ning seejärel iga kuue aasta 
järel.

2. Üleujutusriski ohjamise kava(d) 
vaadatakse läbi ja vajaduse korral 
ajakohastatakse hiljemalt 2021. aastal ning 
seejärel iga kümne aasta järel.
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Or. de

Selgitus

Riskikaartide ja ohjamise kavade koostamine ja hindamine on väga kallis ettevõtmine. 
Võetavate meetmete ülevaatamine peaks seepärast olema kooskõlas suure tõenäosusega 
üleujutuste kordumistsükliga, millele on viidatud artikli 7 lõikes 2. Selline ülevaatusvahemiku 
pikendamine on kooskõlas ka proportsionaalsuspõhimõttega.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Muudatusettepanek 215
Artikli 12 lõige 1

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

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Subsidiaarsuspõhimõtte alusel jääb sellisel juhul pädevus liikmesriikidele, sest tegu on 
täielikult riigi piiridesse jäävate valglapiirkondadega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 216
Artikkel 12

Riikidevaheline koostöö
1. Liikmesriik tagab, et täies ulatuses tema 
territooriumil asuvate valglapiirkondade 
kohta koostatakse ühtne üleujutusohutuse 
kava.
2. Liikmesriigid tagavad, et täies ulatuses 
ühenduse territooriumil asuva 
rahvusvahelise valglapiirkonna kohta 
koostatakse kooskõlastatult ühtne 
rahvusvaheline üleujutusohutuse kava.

2. Liikmesriigid tagavad, et täies ulatuses 
ühenduse territooriumil asuva 
rahvusvahelise valglapiirkonna kohta 
koostatakse kooskõlastatult ühtne 
rahvusvaheline üleujutusriski ohjamise kava
või kõige sobivama ulatusega üleujutusriski 
ohjamise kavade komplekt, mis on 
kooskõlastatud kogu rahvusvahelise 
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valgala tasandil.
Kui sellist kava pole koostatud, koostab 
liikmesriik üleujutusohutuse kava, mis 
hõlmab vähemalt liikmesriigi territooriumile 
jäävaid rahvusvahelise valglapiirkonna osi.

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

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

3. Ühenduse piire ületava rahvusvahelise 
valglapiirkonna puhul, püüavad
liikmesriigid koostada ühtse rahvusvahelise
üleujutusriski ohjamise kava või 
rahvusvahelise valglapiirkonna tasemel 
koordineeritud kõige sobivama ulatusega 
üleujutusriski ohjamise kavade komplekti; 
kui see ei ole võimalik, koostavad 
liikmesriigid üleujutusriski ohjamise kavad, 
mis hõlmavad vähemalt neid rahvusvahelise 
valglapiirkonna osi, mis asuvad asjaomaste 
liimesriikide territooriumil. 

3 a. Kui liikmesriik tuvastab mingi 
probleemi, mis mõjutab tema vete 
üleujutusriski ohjamist, kuid mida see riik 
ei saa ise lahendada, võib ta sellest 
teavitada komisjoni ja teisi asjaomaseid 
liikmesriike ning anda soovitusi selle 
lahendamiseks.
Komisjon reageerib liikmesriikide 
soovitustele kuue kuu jooksul.

Or. en

Selgitus

Direktiivis tuleks ette näha riikidevahelise koostöö raamistik. Üleujutusriskiga saavad kõige 
tõhusamalt tegeleda rahvusvahelise valgala struktuuri riiklikud ja piirkondlikud asutused. ELi 
lisaväärtus on riigiüleses aspektis, seepärast peaks direktiivis käsitlema vaid seda laadi 
küsimusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 217
Artikli 12 lõige 2

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

2. Liikmesriigid tagavad, et täies ulatuses 
ühenduse territooriumil asuva 
rahvusvahelise valglapiirkonna kohta 
koostatakse kooskõlastatult üks või mitu
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rahvusvaheline üleujutusohutuse kava. rahvusvahelise üleujutusriski ohjamise
kava.

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

Kui selliseid kavu pole koostatud, koostab 
liikmesriik üleujutusriski ohjamise kava, mis 
hõlmab vähemalt liikmesriigi territooriumile 
jäävaid rahvusvahelise valglapiirkonna osi.

Or. en

Selgitus

Üleujutusriski ohjamise kavade kooskõlastamisel peaksid liikmesriigid saama valida kõige 
tõhusamad meetmed. Seetõttu peaks olema võimalik koostada rohkem kui üks üleujutusriski 
ohjamise kava.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 218
Artikli 12 lõike 2 esimene lõik

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

2. Liikmesriigid tagavad, et täies ulatuses 
ühenduse territooriumil asuva 
rahvusvahelise valglapiirkonna kohta 
koostatakse kooskõlastatult sidus 
rahvusvaheline üleujutusriski ohjamise kava.

Or. pl

Selgitus

Kõikehõlmava rahvusvahelise üleujutusriski ohjamise kava koostamiseks ning ennetamise, 
kaitse, valmisoleku ja üleujutuste mõju vähendamisega seotud ühtsete kooskõlastatud 
menetluste rakendamiseks hädaolukorras on vaja üheaegset sidusat tegutsemist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 219
Artikli 12 lõike 2 teine lõik

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

Kui sellist kava pole koostatud, koostab 
liikmesriik üleujutusriski ohjamise kava, mis 
hõlmab vähemalt liikmesriigi territooriumile 
jäävaid rahvusvahelise valglapiirkonna osi. 
Selliste kavade koostamisel peetakse nõu 
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rahvusvahelise valglapiirkonna 
liikmesriikidega, koostatakse nende 
arvamuste kohta aruanne ja arvestatakse 
nende kavade mõju naaberliikmesriikidele. 

Or. nl

Selgitus

Nõu tuleb pidada igal juhul, ka siis kui ühist kava ei ole. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 220
Artikli 12 lõike 2 teine lõik

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

Kui sellist kava pole koostatud, koostab 
liikmesriik üleujutusriski ohjamise kava, mis 
hõlmab vähemalt liikmesriigi territooriumile 
jäävaid rahvusvahelise valglapiirkonna osi, 
tagades samas üleujutusriski ohjamise 
strateegia kooskõlastatuse rahvusvahelise 
valglapiirkonna liikmesriikide vahel.

Or. en

Selgitus

Isegi kui liikmesriigid ei saa koostada ühtset kava, peaks miinimumnõudena siiski toimuma 
üleujutusriski ohjamise strateegiate kooskõlastamine.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi ja Péter Olajos

Muudatusettepanek 221
Artikli 12 lõige 3

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

3. Ühenduse piire ületava valglapiirkonna 
puhul, mille kohta pole koostatud ühtset 
rahvusvahelist üleujutusriski ohjamise kava 
koostöös asjaomase kolmanda riigiga, 
koostavad liikmesriigid vastavalt lõikega 2 
sellise üleujutusriski ohjamise kava, mis 
hõlmab vähemalt neid rahvusvahelise 
valglapiirkonna osi, mis asuvad asjaomaste 



PE 371.879v02-00 92/105 AM\610916ET.doc
Freelance-tõlge

ET

territooriumil. liikmesriikide territooriumil.

Or. en

Selgitus

Viidates sama artikli lõikele 2 on vaja teha selgeks, et liikmesriigid peavad nende endi 
territooriumil asuva rahvusvahelise valglapiirkonna osade jaoks mõeldud kava 
kooskõlastama ka siis, kui läbirääkimised teiste ELi liikmesriikidega ei vii ühise üleujutusriski 
ohjamise kava koostamiseni.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 222
Artikli 13 lõige 1

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

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

Eesmärk peaks olema vastastikune kavadealase teabe vahetus. Igasugune tihedam side 
töötaks eesmärkidele vastu. Kaks kavandamisprotsessi vaid segaksid teineteist, kuna nende 
eesmärgid ning osalejate ja huvitatud osapoolte olukorrad on erinevad. Kahtlemata oleks 
kasulik ära kasutada ohjamise kavade veepoliitika raamdirektiivi kohasest käsitlemisest 
saadavat koostoimet. Siiski tähendab see vaid ühist aruandlusalust. Järelikult on see 
muudatusettepanek vajalik miinimum. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 223
Artikli 13 lõige 1

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

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

Or. en

Selgitus

Liigse bürokraatia ja topeltaruandluse vältimiseks ei oleks vaja paralleelset üleujutusriski 
ohjamist ja veepoliitika raamdirektiivi kohast valgala majandamise kavandamist. See on 
oluline samm ”parema õigusliku reguleerimise” suunas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Muudatusettepanek 224
Artikli 13 lõiked 1 ja 2

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

1. Käesoleva direktiivi artiklis 8 märgitud 
esimeste üleujutusriski kaartide koostamine 
ja nende edasine läbivaatamine on kooskõlas 
ja seda võib ühendada direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ettenähtud 
analüüside ja ülevaadetega.

2. Käesoleva direktiivi artiklis 10 märgitud 
esimeste üleujutusohutuse kavade 
koostamine ja nende edasine läbivaatamine 
on kooskõlas ja ühendatakse vajaduse 
korral direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 
lõikega 7 ettenähtud vesikondade 
veemajanduskavade läbivaatamisega.

2. Käesoleva direktiivi artiklis 10 märgitud
esimeste üleujutusriski ohjamise kavade 
koostamine ja nende edasine läbivaatamine 
on kooskõlas ja need võib ühendada
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 lõikega 7 
ettenähtud vesikondade veemajanduskavade 
läbivaatamisega.

Or. en

Selgitus

Kooskõlastus direktiiviga 2000/60/EÜ on vajalik alati. Ühendamine võib olla vabatahtlik. 
Liikmesriigid võivad valida ka eraldi kava koostamise.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 225
Artikli 13 lõiked 1 ja 2

1. Käesoleva direktiivi artiklis 8 märgitud 
esimeste üleujutusohu kaartide koostamine 
ja nende edasine läbivaatamine on kooskõlas 

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

käesoleva direktiivi jõustumiskuupäevast 
kooskõlas ja ühendatakse direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud 
analüüside ja ülevaadetega.

2. Käesoleva direktiivi artiklis 10 märgitud 
esimeste üleujutusohutuse kavade 
koostamine ja nende edasine läbivaatamine 
on kooskõlas ja ühendatakse vajaduse 
korral direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 
lõikega 7 ettenähtud vesikondade 
veemajanduskavade läbivaatamisega.

2. Käesoleva direktiivi artiklis 10 märgitud 
esimeste üleujutusriski ohjamise kavade
koostamine ja nende edasine läbivaatamine 
on alates käesoleva direktiivi 
jõustumiskuupäevast kooskõlas ja 
ühendatakse direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 
lõikega 7 ette nähtud analüüside ja 
ülevaadetega.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 226
Artikli 13 lõige 2

2. Käesoleva direktiivi artiklis 10 märgitud 
esimeste üleujutusohutuse kavade 
koostamine ja nende edasine läbivaatamine 
on kooskõlas ja ühendatakse vajaduse 
korral direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 
lõikega 7 ettenähtud vesikondade 
veemajanduskavade läbivaatamisega.

2. Käesoleva direktiivi artiklis 10 märgitud 
esimeste üleujutusriski ohjamise kavade 
koostamine ja nende edasine läbivaatamine 
on kooskõlas ja ühendatakse direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 13 lõikega 7 ettenähtud 
vesikondade veemajanduskavade 
läbivaatamisega.

Or. en

Selgitus

Liigse bürokraatia ja topeltaruandluse vältimiseks ei oleks vaja paralleelset üleujutusriski 
ohjamist ja veepoliitika raamdirektiivi kohast valgala majandamise kavandamist. See on 
oluline samm ”parema õigusliku reguleerimise” suunas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 227
Artikli 13 lõige 2

2. Käesoleva direktiivi artiklis 10 märgitud 
esimeste üleujutusohutuse kavade 
koostamine ja nende edasine läbivaatamine 

Käesoleva direktiivi artiklis 10 märgitud 
esimeste üleujutusriski ohjamise kavade 
koostamine ja nende edasine läbivaatamine 
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on kooskõlas ja ühendatakse vajaduse 
korral direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 
lõikega 7 ettenähtud vesikondade 
veemajanduskavade läbivaatamisega.

on kooskõlas ja ühendatakse direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 13 lõikega 7 ettenähtud 
vesikondade veemajanduskavade 
läbivaatamisega.

Or. en

Selgitus

Liigse bürokraatia ja topeltaruandluse vältimiseks ei oleks vaja paralleelset üleujutusriski 
ohjamist ja veepoliitika raamdirektiivi kohast valgala majandamise kavandamist. See on 
oluline samm ”parema õigusliku reguleerimise” suunas.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 228
Artikli 13 lõige 2

2. Käesoleva direktiivi artiklis 10 märgitud 
esimeste üleujutusohutuse kavade 
koostamine ja nende edasine läbivaatamine 
on kooskõlas ja ühendatakse vajaduse 
korral direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 
lõikega 7 ettenähtud vesikondade 
veemajanduskavade läbivaatamisega.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. de

Selgitus

Eesmärk peaks olema vastastikune kavadealase teabe vahetus. Igasugune tihedam side 
töötaks eesmärkidele vastu. Kaks kavandamisprotsessi vaid segaksid teineteist, kuna nende 
eesmärgid ning osalejate ja huvitatud osapoolte olukorrad on erinevad. Kahtlemata oleks 
kasulik ära kasutada ohjamise kavade veepoliitika raamdirektiivi kohasest käsitlemisest 
saadavat koostoimet. Siiski tähendab see vaid ühist aruandlusalust. Järelikult on see 
muudatusettepanek vajalik miinimum.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Muudatusettepanek 229
Artikli 13 lõige 3

3. Liikmesriigid tagavad käesoleva direktiivi 
artiklis 14 sätestatud huvitatud isikute 
aktiivse kaasamise kooskõlas direktiivi 

3. Liikmesriigid tagavad vajaduse korral 
käesoleva direktiivi artiklis 14 sätestatud 
huvitatud isikute aktiivse kaasamise 
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2000/60/EÜ artikli 14 sätetega. kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ artikli 14 
sätetega.

Or. de

Selgitus

Eesmärk peaks olema vastastikune kavadealase teabe vahetus. Igasugune tihedam side 
töötaks eesmärkidele vastu. Kaks kavandamisprotsessi vaid segaksid teineteist, kuna nende 
eesmärgid ning osalejate ja huvitatud osapoolte olukorrad on erinevad. Kahtlemata oleks 
kasulik ära kasutada ohjamise kavade veepoliitika raamdirektiivi kohasest käsitlemisest 
saadavat koostoimet. Siiski tähendab see vaid ühist aruandlusalust. Järelikult on see 
muudatusettepanek vajalik miinimum.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Vasco Graça Moura

Muudatusettepanek 230
Artikli 12 lõige 3 a (uus)

3 a. Ühes liikmesriigis võetud 
üleujutusriski ohjamise meetmed ei tohi 
suurendada üleujutusriske naaberriikides.

Or. pt

Selgitus

See lõige on otsesemalt seotud rahvusvaheliste valglapiirkondadega. Liikmesriikide meetmed 
ei tohi kahjustada naaberriike. Ühine vesikond peaks tähendama ühist tegutsemist ühise 
strateegia nimel.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 231
Artikli 13 lõige 3 a (uus) 

3 a. Liikmesriigid lisavad üleujutusriski 
jätkusuutliku ohjamise nõuded kõikide 
teiste asjakohaste poliitikavaldkondade 
määratlusse ja rakendamisse.

Or. en
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 232
Artikli 14 lõige 1

1. Liikmesriigid avalikustavad esialgsed 
üleujutusohu hinnangud, üleujutusohu
kaardid ja üleujutusohutuse kavad.

1. Liikmesriigid avalikustavad esialgsed 
üleujutusriski hinnangud, üleujutusriski
kaardid ja üleujutusriski ohjamise kavad
kooskõlas Aarhusi konventsiooniga.

Or. pl

Selgitus

Aarhusi konventsiooni kohaldamine ühenduse asutustele ja organitele, mis laieneb ka ELi 
kodanikele, tagab juurdepääsu teabele, avalikkuse osalemise otsustusprotsessis ja õigluse 
keskkonnaküsimustes, sealhulgas seoses üleujutuste ja nende mõjuga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 233
Artikli 14 lõige 2

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

2. Liikmesriigid tagavad kõikide huvitatud 
poolte kaasamise IV peatükis märgitud 
üleujutusriski ohjamise kavade koostamisse, 
läbivaatamisse ja ajakohastamisse, võttes 
arvesse juba olemasolevaid konsultatiiv- ja
juhtstruktuure.

Or. en

Selgitus

Tarbetute uute struktuuride ja liigse bürokraatia vältimiseks peaksid riskihinnangute, 
üleujutusriski kaartide ja üleujutusriski ohjamise kavade koostamisega tegelema juba 
olemasolevad konsultatiiv- ja juhtstruktuurid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 234
Artikli 14 lõike 2 teine lõik (uus)

Nõudmise peale tehakse kättesaadavaks 
taustdokumendid ja -teave, mida on 
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kasutatud üleujutusriski kaartide projektide 
ja üleujutusriski ohjamise kavade 
projektide koostamisel.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Adamos Adamou

Muudatusettepanek 235
Artikli 14 lõige 2 a (uus)

2 a. Üleujutusriski ohjamise kavade raames 
teavitavad liikmesriigid avalikkust ja 
tagavad inimeste aktiivse osalemise, et 
valmisoleku tase oleks kõrge ja üleujutuste 
kahjulik mõju võimalikult väike.

Or. en

Selgitus

Paljusid üleujutuste kahjulikke mõjusid saab vähendada, kui ühiskond on riskidest teadlik ja 
valmis üleujutustele kooskõlastatult reageerima.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 236
Artikli 14 lõige 2 a (uus)

2 a. Üleujutusriski ohjamise kavade raames 
teavitavad liikmesriigid avalikkust ja 
tagavad inimeste aktiivse osalemise, et 
valmisoleku tase oleks kõrge ja üleujutuste
kahjulik mõju võimalikult väike.

Or. en

Selgitus

Paljusid üleujutuste kahjulikke mõjusid saab vähendada, kui ühiskond on riskidest teadlik ja 
valmis üleujutustele kooskõlastatult reageerima.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 237
Artikli 14 lõige 2 a (uus)

2 a. Üleujutusriski ohjamise kavade raames 
teavitavad liikmesriigid avalikkust ja 
tagavad inimeste aktiivse osalemise, et 
valmisoleku tase oleks kõrge ja üleujutuste 
kahjulik mõju võimalikult väike.

Or. en

Selgitus

Paljusid üleujutuste kahjulikke mõjusid saab vähendada, kui ühiskond on riskidest teadlik ja 
valmis üleujutustele kooskõlastatult reageerima.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Karl-Heinz Florenz

Muudatusettepanek 238
Artikkel 16 a (uus)

Artikkel 16 a
1. Liikmesriigid võivad otsustada loobuda 
lõikes 4 nimetatud esialgse üleujutusriski 
hindamise läbiviimisest nende vesikondade 
ja rannikualade puhul, mille kohta on 
[jõustumiskuupäevaks] kindlaks tehtud, et 
üleujutusrisk on oluline või seda võib 
põhjendatult pidada tõenäoliseks, nii et 
neid alasid tuleb käsitleda artikli 5 lõike 1 
punktis b määratletud aladena.
2. Liikmesriigid võivad 
[jõustumiskuupäevaks] otsustada kasutada 
olemasolevaid üleujutusriski kaarte, kui 
need vastavad artiklis 7 nimetatud kaartide 
eesmärgile.
3. Liikmesriigid võivad otsustada loobuda 
artiklis 9 sätestatud üleujutusriski ohjamise 
kavade koostamisest, kui olemasolevad 
kavad on [jõustumiskuupäeva] seisuga 
artiklites 9 ja artikli 1 sätestatud 
eesmärkide saavutamiseks sobivad.
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4. Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma 
otsustest kooskõlas lõigetega 1, 2 ja 3 ning 
artikli 5 lõikes 3, artikli 8 lõikes 1 ja artikli 
11 lõikes 1 sätestatud tähtajaks.

Or. de

Selgitus

Lisatud artikkel 16 a toob kokku kõik liikmesriikide varem tehtud töö tunnustamise eeskirjad, 
et sellist tööd võiks tunnustada ka siis, kui see ei vasta direktiivi täpsele sõnastusele, kuid 
saavutab selle meetmete eesmärgi. Paljude rahvusvaheliste vete jaoks on direktiivis ette 
nähtud eesmärkidele vastavad ühtsed üleujutuste korral tegutsemise kavad juba olemas. Need 
olemasolevad kavad võiksid kehtima jääda ja olla vabastatud direktiivi formaalsetest sätetest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Antonios Trakatellis

Muudatusettepanek 239
Artikkel 17

Liikmesriigid esitavad komisjonile esialgsed 
üleujutusohu hinnangud, üleujutusohu
kaardid ja üleujutusohutuse kavad kolme 
kuu jooksul pärast nende valmimist.

Liikmesriigid esitavad komisjonile esialgsed 
üleujutusriski hinnangud, üleujutusriski
kaardid ja üleujutusriski ohjamise kavad, 
milles käsitletakse ka piiriüleseid 
üleujutusriske, kolme kuu jooksul pärast 
nende valmimist.

Or. el

Selgitus

Sätetes tuleb selgesõnaliselt mainida ka piiriüleseid riske, mis võivad alguse saada nii 
naaberliikmesriikidest kui ka liitu mittekuuluvatest riikidest.

Muudatusettepaneku esitaja(d): María Isabel Salinas García

Muudatusettepanek 240
Lisa A jao punkt 2

2. III peatüki kohaselt koostatud kaardid 
üleujutusohu kohta ning järeldused, mida 
saab nende põhjal teha;

2. III peatüki kohaselt koostatud 
üleujutusriski kaardid ning nende põhjal 
võimalikud järeldused, milles määratletakse 
erinevad riskitasemed vastavalt artiklile 7;

Or. es
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Selgitus

Vaid selgitus, et võtta arvesse riskide ulatust, mis on sätestatud direktiivi ettepanekus.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Urszula Krupa

Muudatusettepanek 241
Lisa A jao punkt 2

2. III peatüki kohaselt koostatud kaardid 
üleujutusohu kohta ning järeldused, mida 
saab nende põhjal teha;

2. III peatüki kohaselt koostatud 
üleujutusriski kaardid ning järeldused, mida 
saab nende põhjal teha; üleujutuslainete 
ohjamise alternatiivsete võimaluste 
kirjeldus;

Or. pl

Selgitus

Lisaks üleujutusriski kaartidele on oluline ka teave maastiku ja hüdroloogiliste rajatiste 
(sealhulgas kaldavallide), tiheasustusalade, kultuurimonumentide, ökosüsteemide, 
majandusstruktuuride ja infrastruktuuri kohta. 

Üleujutuslaineid on raske juhtida, kuid võimalik on teha ratsionaalseid otsuseid, et avada 
kaldavallid ja suunata üleujutuslaine asustamata aladele (üleujutuste kõrvalejuhtimine) 
eemärgiga vähendada üleujutuste ulatust ja mõju. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 242
Lisa A jao punkt 3

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

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

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 243
Lisa A jao punkt 3 a (uus)
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3 a. kõikide asjakohaste 
poliitikavaldkondade ja 
finantsmehhanismide kirjeldus, mis on vaja 
üleujutusriski jätkusuutliku ohjamise 
tagamiseks ühendada;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 244
Lisa A jao punkt 3 b (uus)

3 b. hinnang poliitikavalikute mõju kohta 
veekogude ökoloogilisele seisundile, samuti 
nende majanduslike tagajärgede, 
sealhulgas täielike ressursi- ja
keskkonnakulude hinnang;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Albert Jan Maat

Muudatusettepanek 245
Lisa A jao punkt 4

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

4. vajaliku kaitsetaseme saavutamise 
meetmete kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Tõhususe parandamiseks tuleks vältida tarbetuid kirjeldusi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 246
Lisa A jao punkt 4
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4. vajaliku kaitsetaseme saavutamise 
meetmete kirjeldus, sealhulgas artikli 9 
kohaselt võetud meetmete ja muude 
ühenduse õigusaktide kohaselt üleujutuste 
suhtes võetud meetmete kirjeldus;

4. vajaliku riskiennetus- ja kaitsetaseme 
saavutamise meetmete kirjeldus, sealhulgas 
artikli 9 kohaselt võetud meetmete, direktiivi 
2000/60/EÜ kohaste vesikondade 
veemajanduskavade „meetmeprogrammi” 
integreeritud ja sellega koos 
aruandekohustuslike meetmete, kulude 
hüvitamise meetmete ja muude ühenduse 
õigusaktide kohaselt üleujutuste suhtes 
võetud meetmete kirjeldus;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans

Muudatusettepanek 247
Lisa A jao punkt 4 a (uus)

4 a. direktiivi 2000/60/EÜ seisundi 
halvenemise vältimise ja/või hea 
ökoloogilise, keemilise ja kvantitatiivse 
seisundi eesmärkidega kooskõlas oleva 
kahju ennetamist edendavate, näiteks 
järgmiste meetmete esikohale seadmine:
– märgalade ja lammide kaitsmine;
– halvenenud seisundis märgalade ja 
lammide (sealhulgas jõekäändude), 
eelkõige jõgesid nende lammidega 
ühendavate märgalade ja lammide 
taastamine;
– vananenud tehislike 
tulvakaitseinfrastruktuuride eemaldamine 
jõgedest;
– edasise ehitustegevuse (infrastruktuuri, 
hoonestuse jms) tõkestamine lammialadel;
– valglates säästvate maakasutustavade 
toetamine, et parandada looduslikku 
veemahutavust ja põhjavee toitumist;
– lammialadel toimuva tegevuse eelnev 
heakskiitmine või registreerimine;

Or. en
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4 b. üleujutusriski ohjamismeetmetest 
põhjavee keemilisele koostisele avalduva 
otsese või kaudse mõju hinnang;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jillian Evans
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4 c. kõikide pädevate asutuste kaasatuse 
kirjeldus;

Or. en
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6. rahvusvahelise valglapiirkonna meetmete 
kooskõlastamise ning meetmete ja direktiivi 
2000/60/EÜ kooskõlastamise kirjeldus ning 
pädevate asutuste nimekiri.

6. kooskõlastamise kord rahvusvahelises 
valglapiirkonnas, direktiiviga 2000/60/EÜ, 
teiste direktiivide ja meetmete või 
programmidega, mis on seotud looduslikest 
mõjuritest ja inimtegevusest tulenevate 
riskide hindamise ja ohjamisega, ning 
pädevate asutuste nimekiri.

Or. es

Selgitus

Kogu direktiiv ja eelkõige ohjamise kavade elluviimise kord peab põhinema ühtsel 
riskiohjamisel, mille siht on erinevate ühenduse ja riiklike vahendite eesmärkide, metoodika 
ja tehnika kooskõlastatus.
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6. rahvusvahelise valglapiirkonna 
meetmete kooskõlastamise ning meetmete 
ja direktiivi 2000/60/EÜ kooskõlastamise 
kirjeldus ning pädevate asutuste nimekiri.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2000/60/EÜ eesmärk on kvaliteetne veemajandus ja seetõttu ei seostu see alati 
rohkem veemajanduse kvantiteedi küsimustega, mida käsitletakse käesolevas direktiivis. 
Seepärast on direktiiviga 2000/60/EÜ koordineerimise kaasamine liigne.
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2. kaitsetaseme saavutamise hinnang; 2. riskiennetus- ja kaitsetaseme saavutamise 
hinnang;

Or. en


