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Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 36
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Tulvat voivat aiheuttaa 
kuolemantapauksia, ja tulvien vuoksi 
ihmiset voivat menettää kotinsa, 
taloudellinen kehitys voi vaarantua 
merkittävästi ja yhteisön taloudelliset 
toivoivat heikentyä.

(1) Tulvat ovat luonnonkatastrofeja, jotka 
voivat aiheuttaa kuolemantapauksia, ja 
tulvien vuoksi ihmiset voivat menettää 
kotinsa, ekosysteemit voivat tuhoutua, 
taloudellinen kehitys voi vaarantua 
merkittävästi ja yhteisön taloudelliset 
toiminnot voivat heikentyä.

Or. pl

Perustelu

EU:n asiakirjassa valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen 
perustamisesta vakavia hätätilanteita varten (KOM (2005) 0113 – C6-0181/2005 –
2005/0052(CNS) T6-0075/2006)) tulvat luokiteltiin luonnonkatastrofeiksi, jotka tuhoavat 
ympäristöä (ekosysteemejä) ja taloutta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber, Vittorio Prodi ja Edite Estrela

Tarkistus 37
Johdanto-osan 2 kappale

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

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

Or. en

Perustelu

Toisin kuin komissio tässä esittää, tulvia voidaan jossain määrin estää tietyillä toimilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 38
Johdanto-osan 2 kappale

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

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

Or. en

Perustelu

Toisin kuin komissio tässä esittää, tulvia voidaan jossain määrin estää tietyillä toimilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Albert Jan Maat

Tarkistus 39
Johdanto-osan 2 kappale

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

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

Or. en
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Perustelu

Vaikka tulvat ovat usein väistämättömiä, on syytä pitää mielessä, että niitä voidaan rajoittaa 
tietyillä ehkäisevillä toimilla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 40
Johdanto-osan 2 kappale

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

(2) Tulvat ovat luonnonilmiöitä, joita ei voi 
estää. Ihmisen toiminta ja erityisesti jokien 
liiallinen sääntely ja metsien hävittäminen
lisää kuitenkin tulvien todennäköisyyttä ja 
haittavaikutuksia.

Or. pl

Perustelu

Jokien liiallinen sääntely (tarpeeton ja liiallinen sääntely sekä kanavoiminen) lisää tulva-
aaltojen nopeutta. Sen takia Reinin laaksossa ponnistellaan ankarasti joen saattamiseksi 
luonnolliseen tilaan, jotta voidaan minimoida tulvien vaikutukset jatkossa.

Metsät, suot ja kosteikot ovat luonnon vesivarastoja, jotka suojelevat tulvilta. Euroopan 
liialliset metsien hakkuut maatalouden, teollisuuden, asumisen ja liikenneverkostojen 
tarpeisiin ovat johtaneet tulvien lukumäärän ja vakavuuden ja siten myös tulvien 
aiheuttamien tuhojen kasvuun.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 41
Johdanto-osan 2 kappale

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

(2) Tulvat ovat luonnonilmiöitä, joita ei voi 
estää. Vesistöalueiden luonnonmukaisen 
pidättämiskapasiteetin huomattava 
vähentyminen, ihmisen toiminnan huono 
hallinta (kuten ihmisasutuksen ja 
taloudellisten resurssien määrän kasvu 
tulvatasanteilla) sekä maailmanlaajuinen 
lämpeneminen lisäävät kuitenkin tulvien 
todennäköisyyttä ja haittavaikutuksia.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 42
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Perinteiset tulvariskien 
hallintastrategiat, jotka perustuvat 
useimmiten infrastruktuurien 
rakentamiseen ihmisten, kiinteistöjen ja 
irtaimiston välitöntä suojelua varten, eivät 
ole taanneet niin tehokasta suojaa kuin 
niiden arveltiin takaavan.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 43
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Tulvariskien hallintatoimet, erityisesti 
infrastruktuurien rakentamiseen 
perustuvat toimet, olisi arvioitava avoimesti 
niin taloudellisesta kuin 
ympäristönäkökulmasta, jotta varmistetaan 
niiden pitkän aikavälin kannattavuus 
kansalaisille ja yrityksille, ja arvioinnissa 
olisi otettava huomioon 
kustannusvastaavuuden periaate sekä 
ympäristö- että resurssikustannuksissa. 

Or. en

Perustelu

Ihmisen toiminnasta ja ilmastonmuutoksesta johtuvaa kasvavaan tulvariskiin on syytä puuttua 
pontevin taloudellisin toimin. Tulvariskin hallintatoimenpiteet ovat tärkeä palvelu 
kansalaisille ja yrityksille, ja niiden kustannukset on saatava takaisin, jotta yhteiskunta voi 
hyötyä niistä pitkällä aikavälillä. Tulville alttiilla alueilla toteutettavan uuden ihmistoiminnan 
on katettava näiden toimien kustannukset sekä niistä johtuvat ympäristö- ja 
resurssikustannukset. Myös kansalaiset ja yritykset voivat toteuttaa tulvariskialueilla ennalta 
ehkäiseviä toimia vahinkojen vähentämiseksi. Perittävien kustannusten määrästä ja siitä, 
keneltä ne peritään, on päätettävä kansallisella tasolla, ja kustannusten perinnän on oltava 
avointa. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 44
Johdanto-osan 3 kappale

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

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

Or. pl

Perustelu

Tulvat uhkaavat erityisesti ihmisten elämää, mutta myös terveyttä. Vuosien 1998 ja 2004 
välisenä aikana tulvissa on Euroopassa on kuollut 700 ihmistä, kuten tämän ehdotuksen 
perusteluosassa todetaan (s. 1. Ehdotuksen perusteet ja tavoitteet).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 45
Johdanto-osan 3 kappale

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

(3) On mahdollista ja toivottavaa vähentää 
ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
infrastruktuurille tulvista aiheutuvien 
vahinkojen riskiä. Tulvavahinkojen riskien 
vähentämistoimet on kuitenkin sovitettava 
yhteen koko vesistöalueella, jotta ne olisivat 
tehokkaita, ja niissä on kiinnitettävä 
enemmän huomiota luontoon liittyviin 
toimiin, jotta voidaan edistää siirtymistä 
pois perinteisestä rakentamalla 
suojaamisen lyhyen aikavälin periaatteesta 
kohti ekologisesti kestävää tulvien 
hallintaa.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Tarkistus 46
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Jäsenvaltioita kannustetaan toteuttamaan 
toimia, joilla parannetaan tulvariskien 
hallintaa ylä- ja alajuoksulla sijaitsevilla 
seuduilla jäsenvaltioiden alueella ja niiden 
ulkopuolella.

Or. en

Perustelu

Vesistöalueen kannalta voi olla tehokkaampaa toteuttaa ennalta ehkäiseviä toimia yläjuoksun 
puoleisilla seuduilla, vaikka ne sijaitsisivatkin toisen jäsenvaltion alueella. Direktiivin 
solidaarisuusperiaatetta voidaan tehostaa luomalla rajat ylittävälle yhteistyölle 
lisäkannustimia rajat ylittävien tulvariskien vähentämiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 47
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Jäsenvaltioita kannustetaan 
toteuttamaan toimia, jotka edesauttavat 
tulvariskin hallintaa ylä- tai alajuoksun 
alueilla säilyttäen joen luonnollinen juoksu 
aina, kun se on mahdollista. Jos se ei ole 
mahdollista, jäsenvaltioiden olisi yritettävä 
löytää korvaavat alueet omalta 
maaperältään tai etsittävä kyseisiä alueita 
yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden kanssa.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 48
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Albert Jan Maat

Tarkistus 49
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/60/EY edellytetään, että 
jokaiselle vesistöalueelle laaditaan 
yhdennetty hoitosuunnitelma hyvän 
ekologisen ja kemiallisen tilan 
saavuttamiseksi; tällä voidaan edistää 
tulvien vaikutusten lieventämistä. 
Tulvariskin vähentäminen ei kuitenkaan 
ole yksi edellä mainitun direktiivin 
päätavoitteista, eikä tässä direktiivissä 
myöskään oteta huomioon 
ilmastonmuutoksen aiheuttamia tulevia 
riskejä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2000/60/EY koskee vesitalouden laatua eikä siksi aina suoraan niitä määrällisiä 
vesitalouskysymyksiä, joista on kyse käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa. Tulvat voivat 
johtua myös direktiiviin 2000/60/EY kuulumattomista ulkoisista tekijöistä. Siksi viittaus 
kyseiseen direktiivin ei ole asianmukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 50
Johdanto-osan 4 kappale
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(4) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2000/60/EY edellytetään, että jokaiselle 
vesistöalueelle laaditaan yhdennetty 
hoitosuunnitelma hyvän ekologisen ja 
kemiallisen tilan saavuttamiseksi; tällä 
voidaan edistää tulvien vaikutusten 
lieventämistä. Tulvariskin vähentäminen ei 
kuitenkaan ole yksi edellä mainitun 
direktiivin päätavoitteista, eikä tässä 
direktiivissä myöskään oteta huomioon 
ilmastonmuutoksen aiheuttamia tulevia 
riskejä.

(4) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2000/60/EY edellytetään, että jokaiselle 
vesistöalueelle laaditaan yhdennetty 
hoitosuunnitelma hyvän ekologisen ja 
kemiallisen tilan saavuttamiseksi; tällä 
voidaan edistää tulvien vaikutusten 
lieventämistä. Tulvariskin vähentäminen ei 
kuitenkaan ole yksi edellä mainitun 
direktiivin päätavoitteista, eikä tässä 
direktiivissä puututa kyseiseen riskiin, joka 
ilmenee yhä useammin ilmastonmuutoksen 
seurauksena.

Or. de

Perustelu

Muutoksella tehdään selväksi, että tulvariskiin varautumista on tehostettava, jotta 
ilmastonmuutoksen voimistamia riskejä voidaan torjua ennalta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
että ilmastonmuutos olisi ennakoitava kaikkien riskeiltä suojautumista koskevien toimien 
yhteydessä, koska tämä merkitsisi huomattavaa ja suurelta osin kohtuutonta kuormitusta ja 
viivästyttäisi suunnitelmien laatimista tapauksissa, joissa ei ole soveltuvia tietoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 51
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2012/2002 mukaisesti on mahdollista 
myöntää pikaisesti taloudellista tukea 
suurkatastrofien sattuessa, jotta katastrofin 
vaikutuksista kärsineiden ihmisten, alueiden 
ja maiden elinolosuhteet voitaisiin palauttaa 
mahdollisimman normaaleiksi; tätä tukea 
voidaan kuitenkin myöntää vain hätätoimiin, 
ei hätätilannetta edeltävien vaiheiden 
toimiin.

(7) Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2012/2002 mukaisesti on mahdollista 
myöntää pikaisesti taloudellista tukea 
suurkatastrofien sattuessa, jotta katastrofin 
vaikutuksista kärsineiden ihmisten, alueiden 
ja maiden elinolosuhteet voitaisiin palauttaa 
mahdollisimman normaaleiksi; tätä tukea 
voidaan kuitenkin myöntää vain hätätoimiin, 
ei hätätilannetta edeltävien vaiheiden 
toimiin. Tällöin olisi otettava huomioon 
myös rakennerahastoista (Euroopan 
sosiaalirahasto ja Euroopan 
aluekehitysrahasto), maaseudun 
kehittämisen politiikasta ja yksittäisistä 
ohjelmista, kuten Interreg-ohjelmasta, 
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rahoitettavat koulutus-, tiedottamis- ja 
ehkäisemistoimet.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 52
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2012/2002 mukaisesti on mahdollista 
myöntää pikaisesti taloudellista tukea 
suurkatastrofien sattuessa, jotta katastrofin 
vaikutuksista kärsineiden ihmisten, alueiden 
ja maiden elinolosuhteet voitaisiin palauttaa 
mahdollisimman normaaleiksi; tätä tukea 
voidaan kuitenkin myöntää vain hätätoimiin, 
ei hätätilannetta edeltävien vaiheiden 
toimiin.

(7) Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2012/2002 mukaisesti on mahdollista 
myöntää pikaisesti taloudellista tukea 
suurkatastrofien sattuessa, jotta katastrofin 
vaikutuksista kärsineiden ekosysteemien, 
ihmisten, alueiden ja maiden elinolosuhteet 
voitaisiin palauttaa mahdollisimman 
normaaleiksi; tätä tukea voidaan kuitenkin 
myöntää vain hätätoimiin, ei hätätilannetta 
edeltävien vaiheiden toimiin.

Or. pl

Perustelu

Jokilaaksojen ja rannikkoalueiden ekosysteemit ovat erityislaatuisia ja niillä on 
monimuotoista elämää. Jotkut niistä ovat ainutlaatuisia Euroopassa tai maailmassa 
(esimerkiksi Tonavan ja Reinin suistot tai Islannin rannikko, Rügen ja Bornholm). Suojeltujen 
lintulajien haudontaympäristö voi tulvan sattuessa vahingoittua pysyvästi, mikä heikentää 
Euroopan biologista monimuotoisuutta. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
((KOM(2005)108 lopullinen - 2005/033(COD) – SEC (2005)447) olisi sen vuoksi katettava 
luonnonkatastrofien, kuten tulvien vahingoittamat erityiset ekosysteemit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 53
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2012/2002 mukaisesti on mahdollista 
myöntää pikaisesti taloudellista tukea 
suurkatastrofien sattuessa, jotta katastrofin 

Euroopan unionin solidaarisuusrahaston 
perustamisesta 11 päivänä marraskuuta 2002 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 
2012/2002 mukaisesti on mahdollista 
myöntää pikaisesti taloudellista tukea 
suurkatastrofien sattuessa, jotta katastrofin 
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vaikutuksista kärsineiden ihmisten, alueiden 
ja maiden elinolosuhteet voitaisiin palauttaa 
mahdollisimman normaaleiksi; tätä tukea 
voidaan kuitenkin myöntää vain hätätoimiin, 
ei hätätilannetta edeltävien vaiheiden 
toimiin.

vaikutuksista kärsineiden ihmisten, alueiden 
ja maiden elinolosuhteet voitaisiin palauttaa 
mahdollisimman normaaleiksi. Rahastosta 
on tarkoitus tukea myös ehkäisevien 
infrastruktuurien välitöntä varmistamista 
ja katastrofialueiden, myös 
luonnonvaraisten alueiden välitöntä 
siivoamista, mutta tukea voidaan kuitenkin 
myöntää vain hätätoimiin, ei hätätilannetta 
edeltävien vaiheiden toimiin.

Or. en

Perustelu

Rahaston tarkoituksena ei ole pelkästään auttaa ihmisiä, alueita ja maita palamaan 
normaaliin elinoloihin, vaan myös ehkäistä luonnonkatastrofien muita seurauksia, joita ovat 
esimerkiksi ympäristön saastuminen, juomaveden pilaantuminen ja tarttuvat taudit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Evangelia Tzampazi

Tarkistus 54
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Useimmat Euroopan vesistöalueista 
jakaantuvat eri jäsenvaltioiden alueille ja 
tulvien tehokas ehkäiseminen ja 
torjuminen edellyttää yhteisön tasolla 
toteutettavan yhtten sovittamisen ohella 
rajatylittävää yhteistyötä ja rajatylittävien 
ohjelmien käynnistämistä, rahoittamista ja 
seurantaa.

Or. el

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 55
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7a) Kestävää tulvariskien hallintaa 
koskevat vaatimukset on sisällytettävä 
jäsenvaltioiden ja yhteisön kaikkien 
muiden asiaan liittyvien politiikkojen, 
kuten vesiliikenne-, maatalous-, koheesio-, 
energia- sekä tutkimuspolitiikan, 
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laadintaan ja toteuttamiseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 56
Johdanto-osan 8 kappale

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

(8) Yhteisön alueella esiintyy erilaisia 
äkillisiä tulvia, kuten vesistötulvia (jotka 
johtuvat sulavasta lumesta, jääpadoista, 
mutapadoista, äkillisestä rankkasateesta tai 
voimakkaasta pitkään kestäneestä sateesta), 
meritulvia, jotka johtuvat myrskyn 
nostattamista aalloista, ja kaupunkitulvia, 
jotka johtuvat huonosti suunnitelluista 
viemärijärjestelmistä ja niiden 
kyvyttömyydestä vetää sateesta tai sulavasta 
lumesta tulevaa vettä. Myös tulvavahingot 
vaihtelevat yhteisön eri maissa ja alueilla. 
Tulvariskien hallinnan tavoitteiden olisi näin 
ollen perustuttava paikallisiin ja alueellisiin 
olosuhteisiin.

Or. pl

Perustelu

Ehdotuksessa luetellaan äkillisten tulvien rinnalla vesistötulvat, meritulvat ja kaupunkitulvat,
joka viittaa siihen, että äkillisiä tulvia esiintyy vesistöalueiden ulkopuolella, rannikko- ja 
kaupunkialueilla. Se ei ole oikein. Tulvien luokittelu eri kriteerien perustella (toisaalta 
intensiteetin ja toisaalta sijainnin perusteella) merkitsee sitä, että eri tulvatyypit sulkevat 
toisensa pois.

Tulvatyyppienluokittelu yhtenäisillä kriteereillä, siis tulvan sijaintipaikalla ja suoralla syyllä 
selventää direktiivin soveltamisalaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 57
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Välimeren alueen jokien, purojen ja 
sadevesinotkojen uomat ja tulva-alueet 
käyttäytyvät hyvin eri tavalla kuin muualla 
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EU:n alueella ja siksi niitä on käsiteltävä 
erikseen tässä direktiivissä.

Or. es

Perustelu

Vaikka direktiivin perusteet ja tavoitteet liittyvät Pohjois- ja Keski-Euroopan jokiin, pitää 
ottaa huomioon suuret tulvat myös Välimeren vesistöalueilla, joissa ilmenee äkillisiä tulvia ja 
vedenpinnan nousua, vaikka vesistöt enimmäkseen muodostuvat katkonaisista joenuomista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 58
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Tulvariskit eivät ole merkittäviä tietyillä 
yhteisön alueilla, kuten harvaan asutuilla tai 
asumattomilla alueilla taikka alueilla, joiden 
taloudelliset resurssit ovat pienet tai 
ekologinen arvo vähäinen. Kunkin 
vesistöalueen, vesistöalueen osan ja niihin 
liittyvien rannikkoalueiden tulvariskit olisi 
arvioitava alustavasti vesipiirin tasolla 
tapauskohtaisen tulvariskin ja mahdollisten 
tarvittavien toimien määrittämiseksi.

(9) Tulvariskit eivät välttämättä ole 
merkittäviä tietyillä yhteisön alueilla, kuten 
harvaan asutuilla tai asumattomilla alueilla 
taikka alueilla, joiden taloudelliset resurssit 
ovat pienet tai ekologinen arvo vähäinen. 
Tällaisilla alueilla saattaa kuitenkin olla 
merkitystä tulvien lieventämisessä. Kunkin 
vesistöalueen, vesistöalueen osan ja niihin 
liittyvien rannikkoalueiden tulvariskit olisi 
arvioitava alustavasti vesipiirin tasolla 
tapauskohtaisen tulvariskin, tulvien 
lieventämispotentiaalin ja mahdollisten 
tarvittavien toimien määrittämiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 59
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Tulvariskit eivät ole merkittäviä tietyillä 
yhteisön alueilla, kuten harvaan asutuilla tai 
asumattomilla alueilla taikka alueilla, joiden 
taloudelliset resurssit ovat pienet tai 
ekologinen arvo vähäinen. Kunkin 
vesistöalueen, vesistöalueen osan ja niihin 
liittyvien rannikkoalueiden tulvariskit olisi 
arvioitava alustavasti vesipiirin tasolla 
tapauskohtaisen tulvariskin ja mahdollisten 

(9) Tulvariskit eivät ole merkittäviä tietyillä 
yhteisön alueilla, kuten harvaan asutuilla tai 
asumattomilla alueilla taikka alueilla, joiden 
taloudelliset resurssit ovat pienet tai 
ekologinen arvo vähäinen. Kunkin 
vesistöalueen, vesistöalueen osan ja niihin 
liittyvien rannikkoalueiden tulvariskit olisi 
arvioitava alustavasti vesipiirin tasolla 
tapauskohtaisen tulvariskin ja mahdollisten 
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tarvittavien toimien määrittämiseksi. tarvittavien ehkäisevien ja 
operationaalisten toimien määrittämiseksi.

Or. pl

Perustelu

Ehkäisevien ja operationaalisten toimien lisääminen antaa tekstille sisältöä ja selkeyttä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 60
Johdanto-osan 10 kappale

(10) Jotta tiedonvälityksessä olisi käytössä 
oikea väline ja jotta saataisiin arvokas 
perusta priorisoinnille ja tuleville teknisille, 
rahoitusta koskeville ja poliittisille 
päätöksille, on tarpeen säätää tulvakartoista 
ja suuntaa-antavista tulvavahinkokartoista, 
joissa kuvataan tulvariskitasoltaan 
vaihtelevia alueita.

Jotta tiedonvälityksessä olisi käytössä oikea 
väline ja jotta saataisiin arvokas perusta 
priorisoinnille ja tuleville teknisille, 
rahoitusta koskeville ja poliittisille 
päätöksille, on tarpeen säätää tulvakartoista 
ja suuntaa-antavista tulvavahinkokartoista, 
joissa kuvataan tulvariskitasoltaan 
vaihtelevia alueita ja alueita, joiden 
ympäristö on vaarassa saastua tulvien 
seurauksena.

Or. en

Perustelu

Tulvakartoissa on esitettävä laitokset, jotka voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumisen tulvien 
seurauksena.

Tarkistuksen esittäjä(t): Albert Jan Maat

Tarkistus 61
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Jotta kyseessä olevalla alueella 
voitaisiin välttää tai vähentää tulvien 
kielteisiä vaikutuksia, on tarpeen säätää 
tulvariskien hallintasuunnitelmista. Tulvien 
syyt ja seuraukset vaihtelevat yhteisön eri 
maissa ja alueilla. Tulvariskien 
hallintasuunnitelmissa olisi näin ollen 

(11) Jotta kyseessä olevalla alueella 
voitaisiin välttää tai vähentää tulvien 
kielteisiä vaikutuksia, on tarpeen säätää 
tulvariskien hallintasuunnitelmista. Tulvien 
syyt ja seuraukset vaihtelevat yhteisön eri 
maissa ja alueilla. Jos tulvien syyt ja 
seuraukset ovat luonteeltaan rajat ylittäviä, 
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otettava huomioon erityisesti vesistöalueen, 
vesistöalueen osan tai rantakaistaleen 
maantieteelliset, hydrologiset tai muut 
asiaankuuluvat olosuhteet ja säädettävä 
räätälöidyistä ratkaisuista vesistöalueen, 
vesistöalueen osan tai rantakaistaleen 
tarpeiden tai prioriteettien perusteella siten, 
että toimet sovitetaan yhteen vesipiirissä.

tulvariskien hallintasuunnitelmissa olisi näin 
ollen otettava huomioon erityisesti 
vesistöalueen, vesistöalueen osan tai 
rantakaistaleen maantieteelliset, hydrologiset 
tai muut asiaankuuluvat olosuhteet ja 
säädettävä räätälöidyistä ratkaisuista 
vesistöalueen, vesistöalueen osan tai 
rantakaistaleen tarpeiden tai prioriteettien 
perusteella siten, että toimet sovitetaan 
yhteen vesipiirissä.

Or. en

Perustelu

Eri maiden erilaiset maantieteelliset ja hydrologiset olosuhteet vaikuttavat tulvariskien 
hallintasuunnitelmiin vain, jos tulvien seuraukset ovat luonteeltaan rajat ylittäviä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 62
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Jotta kyseessä olevalla alueella 
voitaisiin välttää tai vähentää tulvien 
kielteisiä vaikutuksia, on tarpeen säätää 
tulvariskien hallintasuunnitelmista. Tulvien 
syyt ja seuraukset vaihtelevat yhteisön eri 
maissa ja alueilla. Tulvariskien 
hallintasuunnitelmissa olisi näin ollen 
otettava huomioon erityisesti vesistöalueen, 
vesistöalueen osan tai rantakaistaleen 
maantieteelliset, hydrologiset tai muut 
asiaankuuluvat olosuhteet ja säädettävä 
räätälöidyistä ratkaisuista vesistöalueen, 
vesistöalueen osan tai rantakaistaleen 
tarpeiden tai prioriteettien perusteella siten, 
että toimet sovitetaan yhteen vesipiirissä.

(11) Jotta kyseessä olevalla alueella 
voitaisiin välttää tai vähentää tulvien 
kielteisiä vaikutuksia, on tarpeen säätää 
tulvariskien hallintasuunnitelmista. Tulvien 
syyt ja seuraukset vaihtelevat yhteisön eri 
maissa ja alueilla. Tulvariskien 
hallintasuunnitelmissa olisi näin ollen 
otettava huomioon erityisesti vaikutuksista 
kärsivän vesistöalueen, vesistöalueen osan 
tai rantakaistaleen maantieteelliset, 
geologiset, hydrologiset tai muut 
asiaankuuluvat olosuhteet, väestötiheys ja 
taloudellinen toiminta mukaan luettuina, ja 
säädettävä räätälöidyistä ratkaisuista 
vesistöalueen, vesistöalueen osan tai 
rantakaistaleen tarpeiden tai prioriteettien 
perusteella siten, että toimet sovitetaan 
yhteen vesipiirissä.

Or. en

Perustelu

Tulvat ovat luonnonilmiöitä. Tulvat ovat riski vain tulvatasanteilla tapahtuvalle ihmisen 
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toiminnalle. Muilla alueilla, kuten asumattomilla ja harvaanasutuilla seuduilla tai 
käyttämättömillä alueilla, tulvariski on vähäisempi tai olematon. Tulvien kielteiset vaikutukset 
korreloivat kunkin alueen väestötiheyden ja taloudellisen toiminnan kanssa. Siksi nämä 
indikaattorit on syytä sisällyttää johdanto-osan 11 kappaleeseen, jossa luetellaan tulvien 
ehkäisyn ja torjunnan taustalla olevia olosuhteita. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 63
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Jotta kyseessä olevalla alueella 
voitaisiin välttää tai vähentää tulvien 
kielteisiä vaikutuksia, on tarpeen säätää 
tulvariskien hallintasuunnitelmista. Tulvien 
syyt ja seuraukset vaihtelevat yhteisön eri 
maissa ja alueilla. Tulvariskien 
hallintasuunnitelmissa olisi näin ollen 
otettava huomioon erityisesti vesistöalueen, 
vesistöalueen osan tai rantakaistaleen 
maantieteelliset, hydrologiset tai muut 
asiaankuuluvat olosuhteet ja säädettävä 
räätälöidyistä ratkaisuista vesistöalueen, 
vesistöalueen osan tai rantakaistaleen 
tarpeiden tai prioriteettien perusteella siten, 
että toimet sovitetaan yhteen vesipiirissä.

(11) Jotta kyseessä olevalla alueella 
voitaisiin välttää tai vähentää tulvien 
kielteisiä vaikutuksia, on tarpeen säätää 
tulvariskien hallintasuunnitelmista. Tulvien 
syyt ja seuraukset vaihtelevat yhteisön eri 
maissa ja alueilla. Tulvariskien 
hallintasuunnitelmissa olisi näin ollen 
otettava huomioon erityisesti vesistöalueen, 
vesistöalueen osan tai rantakaistaleen 
maantieteelliset, hydrologiset tai muut 
asiaankuuluvat olosuhteet ja säädettävä 
räätälöidyistä ratkaisuista vesistöalueen, 
vesistöalueen osan tai rantakaistaleen 
tarpeiden tai prioriteettien perusteella siten, 
että toimet sovitetaan yhteen vesipiirissä. 
Tulvariskien hallintasuunnitelmissa olisi 
otettava huomioon myös teollisuus- ja 
maatalouslaitokset sekä kyseisen alueen 
muut mahdolliset pilaantumisen lähteet 
tällaisen pilaantumisen estämiseksi.

Or. en

Perustelu

Koska tulvista aiheutuu usein tahatonta ympäristön pilaantumista, jonka aiheuttajia ovat 
esim. alueella sijaitsevat teollisuus- ja maatalouslaitokset, tulvariskien hallintasuunnitelmissa 
olisi otettava huomioon todennäköiset pilaantumisen lähteet. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 64
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
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Yhteisön tulvalainsäädäntö luo enemmän 
lisäarvoa, jos siinä keskitytään 
koordinoimaan sellaisten rajat ylittävien 
vesistöjen ja rannikkoalueiden hallintaa, 
joilla yhden jäsenvaltion 
tulvariskinhallinnalla voi olla vaikutuksia 
naapurimaahan. Siksi vesistöalueet, jotka 
eivät täytä tätä ehtoa, olisi jätettävä 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. 
Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin halutessaan 
soveltaa tämän direktiivin säännöksiä myös 
muihin vesistöalueisiin.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävien vesistöjen hallinnan koordinointi on ala, jolla yhteisön lainsäädäntö voi luoda 
lisäarvoa. Keskittyminen pelkästään kotimaisiin vesistöihin ei ole yhteensopiva 
perustamissopimukseen sisältyvän toissijaisuusperiaatteen kanssa, se ei ole oikeasuhtainen 
ratkaisu direktiivin kohteena olevaan ongelmaan ja se aiheuttaisi tarpeetonta rasitusta ja 
toimien eriytymistä. Jos jokin jäsenvaltio katsoo hallinnollisesti sopivaksi sisällyttää muita 
vesistöjä direktiivin soveltamisalaan (esimerkiksi silloin, jos kansallisia vesistöjä on vähän), 
tarkistus antaa sille mahdollisuuden toimia niin. Näin direktiivi soveltuu koko yhteisön 
maantieteellisiin olosuhteisiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 65
Johdanto-osan 13 kappale

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

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

Or. pl

Perustelu

Tulvariskikarttojen ja tulvariskien hallintasuunnitelmien lisäksi tarvitaan sääennusteita 
varmistamaan, että tulvien yhteydessä ryhdytään asianmukaisiin toimiin. Tärkeää on sateen 
sijainti, määrä ja kesto erityisesti rankkasateiden sattuessa, jotka ovat tulvien suurin syy 
Euroopassa. Synoptinen informaatio sään äkillisestä lämpenemisestä myöhäistalvella 
Euroopan alavilla alueilla saattaa olla tarvittava signaali alueen jäsenvaltioille, jotta ne 
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voivat ryhtyä toimiin tulvan vaikutusten minimoimiseksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber, Vittorio Prodi ja Edite Estrela

Tarkistus 66
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13a) Euroopan komission yhteinen 
tutkimuskeskus on kehittämässä 
eurooppalaista tulvahälytysjärjestelmää 
(EFAS), jolla voidaan luoda keskipitkän 
tähtäimen tulvasimulaatioita kaikkialla 
Euroopassa 3–10 päivän varoitusajalla.
EFAS-tiedot voivat auttaa 
valmistautumaan tulevaan 
tulvatilanteeseen. Siksi EFAS-järjestelmän 
kehittämistä on syytä jatkaa testivaiheen 
jälkeen. Järjestelmä voitaneen ottaa 
käyttöön vuonna 2010.

Or. en

Perustelu

Parlamentti on vahvistanut merkittävästi EFASin kehitysbudjettia, joten kansalaisten tulisi 
voida hyötyä siitä mahdollisimman pian.

Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 67
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

(13a) Euroopan komission yhteinen 
tutkimuskeskus on kehittämässä 
eurooppalaista tulvahälytysjärjestelmää 
(EFAS), jolla voidaan luoda keskipitkän 
tähtäimen tulvasimulaatioita kaikkialla 
Euroopassa 3–10 päivän varoitusajalla. 
EFAS-tiedot voivat auttaa 
valmistautumaan tulevaan 
tulvatilanteeseen. Siksi EFAS-järjestelmän 
kehittämistä on syytä jatkaa testivaiheen 
jälkeen. Järjestelmä voitaneen ottaa 
käyttöön vuonna 2010.

Or. en
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Perustelu

Parlamentti on vahvistanut merkittävästi EFASin kehitysbudjettia, joten kansalaisten tulisi 
voida hyötyä siitä mahdollisimman pian.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 68
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber, Vittorio Prodi ja Edite Estrela

Tarkistus 69
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

(13b) Lyhyen aikavälin ennusteissa 
jäsenvaltioiden olisi perustettava 
suunnitelmansa parhaisiin käytäntöihin ja 
uusimpaan tekniikkaan, kuten LAM-
mallinnukseen (2–4 tunnin ennusteet). 

Or. en

Perustelu

Kansalaisten suojelemiseksi tulvariskeiltä jäsenvaltioiden olisi käytettävä edistyksellistä 
mallintamistekniikkaa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 70
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)

(13b) Lyhyen aikavälin ennusteissa 
jäsenvaltioiden olisi perustettava 
suunnitelmansa parhaisiin käytäntöihin ja 
uusimpaan tekniikkaan, kuten LAM-
mallinnukseen (2–4 tunnin ennusteet). 

Or. en

Perustelu

Kansalaisten suojelemiseksi tulvariskeiltä jäsenvaltioiden olisi käytettävä edistyksellistä 
mallintamistekniikkaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Albert Jan Maat

Tarkistus 71
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Direktiivin 2000/60/EY mukaisten 
vesipiirin hoitosuunnitelmien ja tämän 
direktiivin mukaisten tulvariskien 
hallintasuunnitelmien laatiminen ovat 
vesipiirin yhdennetyn hoidon osatekijöitä; 
näiden kahden prosessin olisi näin ollen 
hyödynnettävä keskinäistä synergiaansa. 
Tehokkuuden ja resurssien järkevän 
käytön varmistamiseksi on tämän 
direktiivin täytäntöönpano sovitettava 
tiiviisti yhteen direktiivin 2000/60/EY 
täytäntöönpanon kanssa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2000/60/EY koskee vesitalouden laatua eikä siksi aina suoraan niitä määrällisiä 
vesitalouskysymyksiä, joista on kyse käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa. Tulvat voivat 
johtua myös direktiiviin 2000/60/EY kuulumattomista ulkoisista tekijöistä. Siksi viittaus 
kyseiseen direktiivin ei ole asianmukainen.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 72
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Direktiivin 2000/60/EY mukaisten 
vesipiirin hoitosuunnitelmien ja tämän 
direktiivin mukaisten tulvariskien 
hallintasuunnitelmien laatiminen ovat 
vesipiirin yhdennetyn hoidon osatekijöitä; 
näiden kahden prosessin olisi näin ollen 
hyödynnettävä keskinäistä synergiaansa. 
Tehokkuuden ja resurssien järkevän käytön 
varmistamiseksi on tämän direktiivin 
täytäntöönpano sovitettava tiiviisti yhteen
direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanon 
kanssa.

Direktiivin 2000/60/EY mukaisten vesipiirin 
hoitosuunnitelmien ja tämän direktiivin 
mukaisten tulvariskien hallintasuunnitelmien 
laatiminen ovat kumpikin vesipiirin 
yhdennetyn hoidon osatekijöitä; näiden 
kahden prosessin olisi näin ollen oltava 
täysin yhdennettyjä. Tehokkuuden ja 
resurssien järkevän käytön varmistamiseksi 
on tämän direktiivin täytäntöönpano 
yhdennettävä välittömästi ja toteutettava
samanaikaisesti direktiivin 2000/60/EY 
täytäntöönpanon kanssa, ja sen on sovittava 
yhteen viimeksi mainitun tavoitteiden 
kanssa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Albert Jan Maat

Tarkistus 73
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Sellaisten tapausten osalta, joissa 
vesistöjä käytetään monimuotoisesti 
kestävän kehityksen mukaisissa ihmisen 
toimissa (esimerkiksi tulvariskien hallinta, 
ekologia, sisävesiliikenne tai vesivoima) ja 
jos nämä toimet vaikuttavat vesistön tilaan, 
säädetään direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
7 kohdassa selkeästä ja avoimesta 
prosessista näiden käyttötarkoitusten ja 
vaikutusten käsittelemiseksi, mukaan 
luettuna poikkeukset tavoitteista ”hyvä tila” 
ja ”tila ei huonone entisestään”.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2000/60/EY koskee vesitalouden laatua eikä siksi aina suoraan niitä määrällisiä 
vesitalouskysymyksiä, joista on kyse käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa. Tulvat voivat 
johtua myös direktiiviin 2000/60/EY kuulumattomista ulkoisista tekijöistä. Siksi viittaus 
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kyseiseen direktiivin ei ole asianmukainen. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 74
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Sellaisten tapausten osalta, joissa 
vesistöjä käytetään monimuotoisesti 
kestävän kehityksen mukaisissa ihmisen 
toimissa (esimerkiksi tulvariskien hallinta,
ekologia, sisävesiliikenne tai vesivoima) ja 
jos nämä toimet vaikuttavat vesistön tilaan, 
säädetään direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
7 kohdassa selkeästä ja avoimesta 
prosessista näiden käyttötarkoitusten ja 
vaikutusten käsittelemiseksi, mukaan 
luettuna poikkeukset tavoitteista ”hyvä tila” 
ja ”tila ei huonone entisestään”.

(15) Sellaisten tapausten osalta, joissa 
vesistöjä käytetään monimuotoisesti 
kestävän kehityksen mukaisissa ihmisen 
toimissa (esimerkiksi tulvariskien hallinta ja
ekologia), ja jos nämä toimet vaikuttavat 
vesistön tilaan, säädetään direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 7 kohdassa selkeästä 
ja avoimesta prosessista näiden 
käyttötarkoitusten ja vaikutusten 
käsittelemiseksi, mukaan luettuna 
poikkeukset tavoitteista ”hyvä tila” tai ”tila 
ei huonone entisestään”.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber, Vittorio Prodi and Edite Estrela

Tarkistus 75
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Sellaisten tapausten osalta, joissa
vesistöjä käytetään monimuotoisesti
kestävän kehityksen mukaisissa ihmisen 
toimissa (esimerkiksi tulvariskien hallinta, 
ekologia, sisävesiliikenne tai vesivoima) ja 
jos nämä toimet vaikuttavat vesistön tilaan, 
säädetään direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
7 kohdassa selkeästä ja avoimesta 
prosessista näiden käyttötarkoitusten ja 
vaikutusten käsittelemiseksi, mukaan 
luettuna poikkeukset tavoitteista ”hyvä tila” 
ja ”tila ei huonone entisestään”.

Jos vesistöjä käytetään erilaisissa kestävän 
kehityksen mukaisissa ihmisen toimissa
(esimerkiksi tulvariskien hallinta, ekologia, 
sisävesiliikenne tai vesivoima), jotka
vaikuttavat vesistön tilaan, säädetään 
direktiivissä 2000/60/EY selkeästä ja 
avoimesta prosessista näiden 
käyttötarkoitusten ja vaikutusten 
käsittelemiseksi. Ristiriitatapauksissa 
ihmisten elämän ja terveyden suojelu 
menee aina ympäristönsuojelun edelle.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 76
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Sellaisten tapausten osalta, joissa
vesistöjä käytetään monimuotoisesti
kestävän kehityksen mukaisissa ihmisen 
toimissa (esimerkiksi tulvariskien hallinta, 
ekologia, sisävesiliikenne tai vesivoima) ja 
jos nämä toimet vaikuttavat vesistön tilaan, 
säädetään direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
7 kohdassa selkeästä ja avoimesta 
prosessista näiden käyttötarkoitusten ja 
vaikutusten käsittelemiseksi, mukaan 
luettuna poikkeukset tavoitteista ”hyvä tila” 
ja ”tila ei huonone entisestään”.

Jos vesistöjä käytetään erilaisissa kestävän 
kehityksen mukaisissa ihmisen toimissa 
(esimerkiksi tulvariskien hallinta, ekologia, 
sisävesiliikenne tai vesivoima), jotka
vaikuttavat vesistön tilaan, säädetään 
direktiivissä 2000/60/EY selkeästä ja 
avoimesta prosessista näiden 
käyttötarkoitusten ja vaikutusten 
käsittelemiseksi. Ristiriitatapauksissa 
ihmisten elämän ja terveyden suojelu 
menee aina ympäristönsuojelun edelle.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Albert Jan Maat

Tarkistus 77
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Tavoitteita ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, ja koska ne 
voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(18) Tavoitteita ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, ja koska ne 
voidaan toimien laajuuden ja vaikutusten 
vuoksi toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, 
yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä 
perustamissopimuksen 5 artiklassa 
vahvistetun toissijaisuusperiaatteen 
mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, ja 
päätöksen olisi oltava johdanto-osan 11 
kappaleessa kuvattujen periaatteiden 
mukainen.

Or. en

Perustelu

Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tarvitaan yhteisön toimia, jos tulvien seuraukset ovat 
luonteeltaan rajat ylittäviä. Siksi on tärkeää viitata johdanto-osan 11 kappaleeseen. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 78
1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään kehyksestä, 
jolla vähennetään yhteisössä esiintyvien 
tulvien ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
taloudelliselle toiminnalle aiheuttamia 
riskejä.

Tässä direktiivissä säädetään kehyksestä, 
jolla vähennetään yhteisössä esiintyvien 
tulvien ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
taloudelliselle toiminnalle aiheuttamia 
riskejä ja tuetaan yhteisön lainsäädännössä 
asetettujen ympäristötavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Tulvat sinänsä eivät ole ympäristöriski. Ympäristölle aiheutuvat tulvavahingot ovat 
pääasiassa ihmisten omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja ja vaarallisten kemikaalien 
ympäristöön pääsystä johtuvia vahinkoja. Sen sijaan ihmisen toiminta tulva-alttiilla alueilla 
lisää tulvariskiä, jonka hallinta edellyttää uusia fyysisiä muutoksia vesistöjärjestelmiin. 
Vesipolitiikan puitedirektiivin 5 artiklassa tarkoitetuissa kansallisissa raporteissa 
viranomaiset ovat todenneet, että jokien ja järvien fyysiset muutokset aiheuttavat 
vesiympäristön tilan huomattavaa huononemista. Samaisten raporttien mukaan tällaiset 
fyysiset muutokset on tärkeimpiä syitä siihen, miksi puolessa Euroopan joista ja järvistä ei 
todennäköisesti saavuteta vesipuitedirektiivissä asetettua oikeudellista tavoitetta eli hyvää 
ekologista tilaa vuoteen 2015 mennessä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 79
1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään kehyksestä, 
jolla vähennetään yhteisössä esiintyvien 
tulvien ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
taloudelliselle toiminnalle aiheuttamia 
riskejä.

Tässä direktiivissä säädetään kehyksestä, 
jolla vähennetään yhteisössä esiintyvien 
tulvien ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
taloudelliselle toiminnalle aiheuttamia 
riskejä ja autetaan saavuttamaan voimassa 
olevan lainsäädännön ympäristötavoitteet.

Or. pt
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Tarkistus 80
1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään kehyksestä, 
jolla vähennetään yhteisössä esiintyvien 
tulvien ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
taloudelliselle toiminnalle aiheuttamia 
riskejä.

Tämän direktiivin tarkoituksena on luoda 
kehys rajat ylittävälle yhteistyölle yhteisössä 
esiintyvien tulvien ihmisten terveydelle, 
ympäristölle ja taloudelliselle toiminnalle 
aiheuttamien riskien arvioimiseksi ja 
hallitsemiseksi. 

Or. en

Perustelu

"Hallinta" on oikea termi tulvariskitoimissa. Se antaa mahdollisuuden kasvattaa riskejä 
joillakin alueilla toisten alueiden hyväksi osana tulvariskitoimia.

Direktiivillä on luotava puitteet rajat ylittävälle yhteistyölle. Kansainväliset vesistöjä koskevat 
rakenteet sekä kansalliset ja alueelliset viranomaiset ovat tehokkain keino tulvariskien 
käsittelyyn. EU:n toimien lisäarvo ilmenee kansainvälisiä vesistöalueita koskevissa rajat 
ylittävissä näkökohdissa, joten direktiivissä olisi käsiteltävä ainoastaan tällaisia kysymyksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 81
1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään kehyksestä, 
jolla vähennetään yhteisössä esiintyvien 
tulvien ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
taloudelliselle toiminnalle aiheuttamia 
riskejä.

Tässä direktiivissä säädetään kehyksestä, 
jolla vähennetään yhteisössä esiintyvien 
tulvien ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
taloudelliselle toiminnalle aiheuttamia 
riskejä, ja kyseisten riskien hallinnassa 
tarvittavasta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Or. nl

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi and Péter Olajos

Tarkistus 82
1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään kehyksestä, 
jolla vähennetään yhteisössä esiintyvien 
tulvien ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
taloudelliselle toiminnalle aiheuttamia 

Tämän direktiivin tarkoituksena on luoda 
kehys, jonka avulla arvioidaan ja hallitaan 
tulvariskejä ja vähennetään yhteisössä 
esiintyvien tulvien ihmisten terveydelle, 



AM\610916FI.doc 25/112 PE 371.879v02-00

FI

riskejä. ympäristölle ja taloudelliselle toiminnalle 
aiheuttamia haitallisia seurauksia.

Or. en

Perustelu

Direktiivin ainoa tarkoitus ei ole tulvariskien vähentäminen, vaan tarkoituksena on myös 
tällaisten riskien hallinta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 83
2 artiklan -1 kohta (uusi)

Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin rajat 
ylittäviin (yhteisiin) vesistöalueisiin ja 
rannikkoalueisiin, joilla yhden jäsenvaltion 
toteuttamilla tulvariskin hallintatoimilla voi 
olla vaikutuksia naapurimaahan, joten 
tulvariskinhallinnassa tarvitaan 
yhteensovittamista ja yhteistyötä.

Or. en

Perustelu

Rajat ylittävien vesistöjen hallinnan koordinointi on ala, jolla yhteisön lainsäädäntö voi luoda 
lisäarvoa. Keskittyminen pelkästään kotimaisiin vesistöihin ei ole yhteensopiva 
perustamissopimukseen sisältyvän toissijaisuusperiaatteen kanssa, se ei ole oikeasuhtainen 
ratkaisu direktiivin kohteena olevaan ongelmaan ja se aiheuttaisi tarpeetonta rasitusta ja 
toimien eriytymistä. Jos jokin jäsenvaltio katsoo hallinnollisesti sopivaksi sisällyttää muita 
vesistöjä direktiivin soveltamisalaan (esimerkiksi silloin, jos kansallisia vesistöjä on vähän), 
tarkistus antaa sille mahdollisuuden toimia niin. Näin direktiivi soveltuu koko yhteisön 
maantieteellisiin olosuhteisiin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Albert Jan Maat

Tarkistus 84
2 artiklan johdantokappale

Direktiivin 2000/60/EY 2 artiklassa 
vahvistettujen määritelmien ’joki’, 
’vesistöalue’, ’vesistöalueen osa’ ja 
”vesipiiri” lisäksi tässä direktiivissä 

Tässä direktiivissä tarkoitetaan: 
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tarkoitetaan:

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2000/60/EY koskee vesitalouden laatua eikä siksi aina suoraan niitä määrällisiä 
vesitalouskysymyksiä, joista on kyse käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa. Tulvat voivat 
johtua myös direktiiviin 2000/60/EY kuulumattomista ulkoisista tekijöistä. Siksi viittaus 
kyseisen direktiivin määritelmiin ei ole asianmukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 85
2 artiklan 1 kohta

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

1. ’tulvalla’ sisävesistön pintavesistä 
aiheutuvaa maan tavanomaisesta 
poikkeavaa tai suunnittelematonta tilapäistä 
peittymistä vedellä.

Or. de

Perustelu

Tulvan käsite olisi määriteltävä sisävesistön pintavesistä aiheutuvaksi maan tilapäiseksi 
peittymiseksi vedellä. Direktiivillä ei pidä pyrkiä säätelemään myös asutuksen valuma-
alueista aiheutuvaa vedenpinnan nousua. Tulvan määritelmän ulkopuolelle olisi lisäksi 
jätettävä maa-alat, joiden odotetaankin jäävän ajoittain vedenpinnan peittoon, kuten 
pengerrysalueet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 86
2 artiklan 1 kohta

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

1. ’tulvalla’ sisävesistön pintavesistä 
aiheutuvaa maan tavanomaisesta 
poikkeavaa tilapäistä peittymistä vedellä.

Or. de

Perustelu

Tulvan käsite olisi määriteltävä sisävesistön pintavesistä aiheutuvaksi maan tilapäiseksi 
peittymiseksi vedellä. Direktiivillä ei pidä pyrkiä säätelemään myös asutuksen valuma-
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alueista aiheutuvaa vedenpinnan nousua. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Tarkistus 87
2 artiklan 1 kohta

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

1. ’tulvalla’ sellaisen maan tilapäistä 
peittymistä vedellä, joka ei yleensä ole 
veden peittämä ja jota ei ole tarkoitettu 
veden peittämäksi tulvatilanteessa. 

Or. en

Perustelu

Riskinhallintaan voi kuulua, että hätätapauksia varten on nimetty tulva-alueita muiden 
alueiden suojelemiseksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 88
2 artiklan 1 kohta

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

1. ’tulvalla’ pintavesistä aiheutuvaa 
vedenpinnan nousulta suojaavaan maa-
alaan kuulumattoman maan tavanomaisesta 
poikkeavaa tilapäistä peittymistä vedellä.

Or. de

Perustelu

Pohjaveden noususta ja viemäröintijärjestelmistä aiheutuva vedenpinnan nousu olisi jätettävä 
määritelmän ulkopuolelle. Sama pätee maa-aloihin, jotka on tarkoitettu vedenpinnan 
nousulta suojautumiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 89
2 artiklan 1 kohta

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

1. ’tulvalla’ maan tavanomaisesta 
poikkeavaa tilapäistä peittymistä vedellä, 
joka aiheutuu jokien, vuoristopurojen tai 
katkonaisten virtojen vedenpinnan 
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noususta tai uomien siirtymisestä tai meren 
nousemisesta rannikkoalueille.

Or. es

Perustelu

Tulvan määritelmää on muutettava, jotta siinä otettaisiin huomioon kaikki olosuhteet, joissa 
tulvia voi ilmetä eräillä Välimeren alueilla, joissa ne pääasiassa ovat seurausta nopeista ja 
lyhytaikaisista rankkasateista, joiden vaikutuksia jyrkät rinteet kärjistävät.

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 90
2 artiklan 2 kohta

2. ’tulvariskillä’ vakavuudeltaan tietyn 
tasoisen tulvan esiintymisen mahdollisuutta 
ja arviota ihmisten terveydelle, ympäristölle 
ja taloudelliselle toiminnalle tällaisesta 
tulvasta aiheutuvista vahingoista.

2. ’tulvariskillä’ vakavuudeltaan tietyn 
tasoisen tulvan esiintymisen mahdollisuutta 
ja arviota ihmisten terveydelle, ympäristölle 
ja taloudelliselle toiminnalle tällaisesta 
tulvasta aiheutuvista vahingoista.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Tarkistus 91
2 artiklan 2 kohta

2. ’tulvariskillä’ vakavuudeltaan tietyn 
tasoisen tulvan esiintymisen mahdollisuutta 
ja arviota ihmisten terveydelle, ympäristölle 
ja taloudelliselle toiminnalle tällaisesta 
tulvasta aiheutuvista vahingoista.

2. ’tulvariskillä’ vakavuudeltaan tietyn 
tasoisen tulvan esiintymisen mahdollisuutta 
ja ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
taloudelliselle toiminnalle tällaisesta tulvasta 
mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi ja Péter Olajos

Tarkistus 92
2 artiklan 2 kohta

2. ’tulvariskillä’ vakavuudeltaan tietyn 
tasoisen tulvan esiintymisen mahdollisuutta 
ja arviota ihmisten terveydelle, ympäristölle 
ja taloudelliselle toiminnalle tällaisesta
tulvasta aiheutuvista vahingoista.

2. ’tulvariskillä’ tulvan esiintymisen 
todennäköisyyttä yhdessä ihmisten 
terveydelle, ympäristölle ja taloudelliselle 
toiminnalle tulvasta mahdollisesti 
aiheutuvien haitallisten seurausten kanssa.

Or. en

Perustelu

Ehdotettu määritelmä on tieteellisen terminologian mukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 93
2 artiklan 2 kohta

2. ’tulvariskillä’ vakavuudeltaan tietyn 
tasoisen tulvan esiintymisen mahdollisuutta 
ja arviota ihmisten terveydelle, ympäristölle 
ja taloudelliselle toiminnalle tällaisesta 
tulvasta aiheutuvista vahingoista.

2. ’tulvariskillä’ vakavuudeltaan tietyn 
tasoisen tulvan esiintymisen mahdollisuutta 
ja arviota ihmisten terveydelle ja elämälle, 
ympäristölle ja taloudelliselle toiminnalle 
tällaisesta tulvasta aiheutuvista vahingoista.

Or. pl

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 94
2 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. ’tulvan ja kuivuuden yhdistelmällä’ 
sitä, että määritelmän ’tulva’ yhteydessä 
otetaan huomioon ’tulvan ja kuivuuden 
yhdistelmä’, joka kuvaa Välimeren alueelle 
tyypillistä tilannetta, jossa liiallisen 
vesimäärän aiheuttama tilanne (tulva) 
vaihtelee tiettyyn vuodenaikaan tai vuoteen 
liittyvän tai pitempikestoisen vedenpuutteen 
(kuivuuden) kanssa. ’Kuivuudella’ 
tarkoitetaan myös joko veden vähyyttä tai 
sitä, että vettä ei ole saatavilla. Yleensä 
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kuivuutta kuvataan ja lasketaan seuraavien 
kahden muuttujan avulla: vedenpinnan 
keskimääräinen taso patoaltaassa tai 
pohjavedessä ja veden laatu.

Or. es

Perustelu

Vuoden 2000 vesipolitiikan puitedirektiivissä ei ollut vielä kuivuuden määritelmää. Ilmiön 
kärjistyminen etenkin Välimeren alueen maissa täytyy kuitenkin ottaa huomioon tulvien 
ehkäisyä ja hallintaa koskevassa lainsäädännössä, ja siksi se pitää liittää myös määritelmiin, 
sillä pitkin asiakirjaa törmätään viittauksiin kuivuuden ja tulvien yhdistelmästä.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 95
2 artiklan 2 b kohta (uusi)

2 a. ’aiheuttajalla’ tulvan aiheuttavaa 
prosessia tai perustekijää (sade, vuorovesi, 
maanjäristys, padon murtuminen...). Tulva 
voi johtua yhdestä tai useammasta 
luonnollisesta tai ihmisen toimintaan 
liittyvistä aiheuttajasta.

Or. es

Perustelu

Tulvien arvioinnissa ja hallinnassa on rajattava ja analysoitava kaikki aiheuttajat ja niiden 
kaikki vaikutukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 96
2 artiklan 1 a kohta (uusi)

Edellä 1 ja 2 kohdassa annettuja 
määritelmiä sovelletaan vuoripuroihin, 
Välimeren epäyhtenäisiin merivirtoihin, 
jokiin ja rannikkoalueilla mereltä tuleviin 
tulviin. 

Or. en
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Perustelu

Tämän direktiiviehdotuksen taustalla ovat eräillä Euroopan pisimmillä joilla esiintyneet 
tulvat, ja se lienee laadittu tämän kaltaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Kuitenkin myös 
suuressa osassa Välimeren aluetta ja vuoristoalueilla esiintyy nopeista tulvista aiheutuvia 
ongelmia.

Tällaiset tulvat aiheuttavat vain vähäistä taloudellista vahinkoa, mutta inhimilliset menetykset 
ovat olleet suuria, koska tulvia on vaikea ennustaa, ne ovat nopeita ja niitä tapahtuu usein.

Tarkistuksen esittäjä(t): Albert Jan Maat

Tarkistus 97
3 artikla

Tämän direktiivin soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on hyödynnettävä 
direktiivin 2000/60/EY 3 artiklan 1, 2, 3 ja 
6 kohdassa säädettyjä järjestelyjä

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2000/60/EY koskee vesitalouden laatua eikä siksi aina suoraan niitä määrällisiä 
vesitalouskysymyksiä, joista on kyse käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa. Tulvat voivat
johtua myös direktiiviin 2000/60/EY kuulumattomista ulkoisista tekijöistä. Siksi viittaus 
kyseisen direktiivin järjestelyihin ei ole asianmukainen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey ja Jules 
Maaten

Tarkistus 98
3 artikla

Tämän direktiivin soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on hyödynnettävä direktiivin 
2000/60/EY 3 artiklan 1, 2, 3 ja 6 kohdassa 
säädettyjä järjestelyjä

Tämän direktiivin soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on hyödynnettävä direktiivin 
2000/60/EY 3 artiklan 1, 2, 3, 5 ja 6 
kohdassa säädettyjä järjestelyjä

Or. en

Perustelu

Kun vesipiiri ulottuu yhteisön rajojen ulkopuolelle, on kyseisten jäsenvaltioiden toteutettava
asianmukainen koordinointi EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tämän direktiivin tavoitteiden 
saavuttamiseksi koko vesipiirissä. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 99
3 a artikla (uusi)

3 a artikla
Pitkän aikavälin ehkäisy: Järjestelmällinen 
huolen pitäminen alueesta, jotta voidaan 
vastustaa meteorologisten olosuhteiden 
huonontumisen alueillemme asettamia 
uhkia. Jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien 
paikallisten elinten olisi toteutettava 
järjestelmällisiä toimia vesipiirin 
turvallisuuden parantamiseksi 
pidentämällä veden pidättämisaikoja, 
parantamalla geologista turvallisuutta 
rinteiden vakauttamisella ja kehittämällä 
paloturvallisuutta metsän biomassan 
keräämisellä ja hyödyntämisellä., Yhteisön 
aloitteilla olisi tuettava ja koordinoitava 
jäsenvaltioiden sekä alueellisten ja 
paikallisten elinten omaksumia ehkäisy- ja 
valmiustoimia.
Lyhyen aikavälin valmius riippuu myös 
varhaisesta varoitusjärjestelmästä, joka 
perustuu tutkameteorologia-teknologialla 
("nowcasting") tehtyyn sademäärän ja 
sadetyypin nykytilanteen arvioon, jota 
voidaan käyttää kaikkia vesipiirejä varten 
ja joka voi antaa määrällistä tietoa 
odotettavissa olevien sateiden määrästä, 
tyypistä ja paikasta. Tätä informaatiota 
voidaan käyttää syötetietona vesipiirin 
virtausdynamiikan malleissa ja lyhyen 
aikavälin varoituksissa toimille, joilla 
lievennetään vahinkoja, suojellaan väestöjä 
ja omaisuutta. 

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä tehdä ero lyhyen ja pitkän aikavälin valmiuden ja ehkäisytoimien välillä ja 
painottaa, että on olemassa uusinta tekniikkaa, jolla voidaan estää hirveät katastrofit.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Tarkistus 100
4 artiklan 1 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

Ks. samojen tarkistuksen esittäjien 9 artiklaan esittämän tarkistuksen perustelu. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Tarkistus 101
4 artiklan 1 kohta

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

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

Or. de

Perustelu

Jos vesipiiri sijaitsee kokonaisuudessaan jäsenvaltion alueella, jäsenvaltio arvioi tulvariskin 
alustavasti itse toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Tarkistus 102
4 artiklan 1 kohta

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

1. Jäsenvaltioiden on 2 kohdan mukaisesti 
arvioitava alustavasti tulvariskit kunkin 
vesipiirin tai niiden alueella sijaitsevan 
kansainvälisen vesipiirin osalta. Alustavaa 
arviointia ei tarvitse suorittaa, jos vesipiiri 
on jo arvioitu vastaavalla tavalla, ja tällöin 
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on todettu, että merkittävä riski on 
olemassa tai että merkittävää riskiä ei ole.

Or. de

Perustelu

Alustavan arvion laatimisesta olisi luovuttava, jos jäsenvaltiot ovat jo ennen direktiivin 
voimaan tulemista tehneet kattavia päätöksiä tulvavaara-alueiden kartoittamisesta tai 
tulvatilanteiden hallintaa koskevista suunnitelmista, jolloin riskejä on jo arvioitu alustavaa 
arviota vastaavalla tavalla. Lisäksi kaikkia 2 kohdassa tarkoitettuja näkökohtia ei tarvitse 
arvioida, jos asiasta vastaavat viranomaiset pystyvät toteamaan jo tehtyjen havaintojen 
perusteella, että tietyllä alueella on merkittävä tulvariski.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Tarkistus 103
4 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Jo tehdyt arvioinnit vastaavat alustavaa 
arviointia ja niiden avulla voidaan täyttää 
17 artiklan mukainen tiedottamisvelvoite.

Or. de

Perustelu

Jo tehdyt arvioinnit olisi hyväksyttävä, jotta tarpeetonta lisäarviointia ei tarvitsisi tehdä 
direktiivin voimaantulon jälkeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vasco Graça Moura

Tarkistus 104
4 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Jos jäsenvaltiolla on aiemmin tehtyjä 
tulvariskin ennakkoarviointiin liittyviä 
tutkimuksia, sen on ilmoitettava niistä 
komissiolle, jolloin sen ei tarvitse tehdä 
uutta tutkimusta.

Or. pt

Perustelu

Eräissä jäsenvaltioissa on jo tehty tulvariskin ennakkoarviointiin liittyviä tutkimuksia, joten 
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niitä ei pidä pakottaa toistamaan niitä tai esittämään niitä toisessa muodossa, mikä vähentää 
kustannuksia ja yksinkertaistaa menettelyitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey ja Jules 
Maaten

Tarkistus 105
4 artiklan 2 kohta

2. Tulvariskien alustavassa arviossa on 
oltava vähintään seuraavat osat:

2. Tulvariskien alustava arvio on 
toteutettava, jotta voidaan tarjota saatavana 
ja välittömästi johdettavissa olevien tietojen 
perusteella arvio mahdollisista riskeistä.
Arviossa on oltava vähintään seuraavat osat:

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

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

b) alueella aikaisemmin esiintyneiden 
tulvien kuvaus;

(b) kuvaus alueella aikaisemmin
esiintyneistä tulvista, joiden osalta vaara on 
yhä olemassa;

c) tulvaprosessien ja niiden 
muutosherkkyyden kuvaus, mukaan 
luettuna tulva-alueiden merkitys tulvien 
luonnonmukaisessa pidättämisessä, ja 
nykyiset ja tulevat tulvareitit;

c) kuvaus äskettäisistä tulvaprosesseista ja 
tulvia koskevista todennäköisistä 
suuntauksista alueella tai ylä- tai 
alajuoksun alueilla ottaen tarvittaessa 
huomioon:

d) sellaisten kehityssuunnitelmien kuvaus, 
joihin liittyisi maankäytön, väestön 
jakautumisen tai taloudellisten toimien 
jakautumisen muutoksia ja jotka lisäisivät 
siten tulvariskiä alueella tai ylä- tai 
alajuoksun alueilla;

i) tulva-alueiden rooli luonnollisina tulvia 
pidättävinä/puskuroivina alueina ja 
tulvareitteinä;

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

ii) maankäyttösuunnitelmat ja -
suuntaukset;

f) ennuste vaikutuksista, joita tulevat tulvat 
aiheuttavat ihmisten terveydelle, 
ympäristölle ja taloudellisille toimille ottaen 
huomioon pitkän aikavälin vaikutukset 
ilmastonmuutoksen mukaan luettuna.

iii) mahdolliset vaikutukset, joita tulevat 
tulvat aiheuttavat ihmisten terveydelle, 
ympäristölle ja taloudellisille toimille ottaen 
mahdollisuuksien mukaan huomioon pitkän 
aikavälin vaikutukset ilmastonmuutoksen 



PE 371.879v02-00 36/112 AM\610916FI.doc

FI

mukaan luettuna.

Or. en

Perustelu

Komission 2 kohtaan ehdottamassa tekstissä on liian monta yksityiskohtaista vaatimusta. 
Tällä tarkistuksella pyritään supistamaan vaatimusten lukumäärää tasolle, joka on 
jäsenvaltioiden saavutettavissa varmistaen samalla, että yhä tarjotaan merkityksellistä tietoa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 106
4 artiklan 2 kohdan johdantokappale

2. Tulvariskien alustavassa arviossa on 
oltava vähintään seuraavat osat:

2. Tulvariskien alustava arvio laajennetaan 
kaikkiin vesistöalueisiin, ja etusijalle 
asetetaan riskialttiimmat alueet ja niissä on 
oltava vähintään seuraavat osat:

Or. es

Perustelu

Tarkistuksen tarkoituksena on selvittää mahdollinen sekaannus, joka liittyy toiminnan 
priorisointiin ja toisaalta arvioinnin suorittamiseen vain osittain, mikä voisi vääristää 
varovaisuusperiaatetta.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 107
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

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

a) vesipiirin kartta, jossa on kuvattu myös 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
tarvittaessa niihin liittyvien 
rannikkoalueiden rajat ja niiden
luonnehdinta; kartassa kuvataan alueen 
topografia, maankäyttö ja maankäytön 
kehityslinjat, ilmasto ja ilmastonmuutoksen 
ennustetut vaikutukset, nykyinen vesi-
infrastruktuuri ja sen tehtävät, jokiin ja 
tarvittaessa mereen tehdyt rakennustyöt 
sekä suunnitellut asuinalue- ja 
teollisuushankkeet.
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Karttaan sisällytetään myös maininta 
kosteikkojen ja tulvatasanteiden tehtävistä 
(jos niitä on) tulvien vaikutusten 
lieventäjinä.

Or. es

Perustelu

Lisätään yksityiskohtia, joita pidetään tarpeellisina myös tulvariskikartoissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 108
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

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

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

Or. en

Perustelu

Ihmisen toiminta keskittyy tavallisesti rannikkoalueille. Rannikkoalueet ovat erityisen alttiita 
ilmastonmuutosten todennäköisille vaikutuksilla; kaikki rannikkoalueet olisi poikkeuksetta 
sisällytettävä alustavaan tulvariskien arviointiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 109
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

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

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

Or. pt

Perustelu

Ilmastonmuutosten ja merenpinnan ennustetun nousun valossa on ratkaisevan tärkeää, että 
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direktiivissä otetaan huomioon rannikkoalueiden tulvariskit.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans Verts/ALE-ryhmän puolesta

Tarkistus 110
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 111
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 112
4 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) alueella aikaisemmin esiintyneiden 
tulvien kuvaus;

b) kuvaus alueella aikaisemmin 
esiintyneistä merkittävistä tulvista, joilla on 
ollut huomattavan kielteinen vaikutus 
ihmisten elämään, taloudelliseen 
toimintaan ja ympäristöön, ja 
todennäköisyys samankaltaisten tulvien 
sattumisesta tulevaisuudessa, mukaan 
lukien kyseisten tulvien tulvareitit ja arvio 
niiden kielteisistä vaikutuksista.
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Or. en

Perustelu

Potentiaalisten vaara-alueiden arvioimiseksi tarvitaan tietoja merkittävistä tulvista, vaikka ne 
eivät olisi aiheuttaneet vahinkoa, sillä jatkossa ne voivat niin tehdä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vasco Graça Moura

Tarkistus 113
4 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) alueella aikaisemmin esiintyneiden 
tulvien kuvaus;

b) alueella viimeisten 30 vuoden aikana
esiintyneiden tulvien kuvaus ja tarvittaessa 
niiden uusiutumisriski;

Or. pt

Perustelu

Tämä helpottaa menettelyitä. Aiempien tulvien kuvaus on tarpeen ainoastaan silloin, jos on 
riski ilmiön toistumisesta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Richard Seeber, Vittorio Prodi ja Edite Estrela

Tarkistus 114
4 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) tulvaprosessien ja niiden 
muutosherkkyyden kuvaus, mukaan 
luettuna tulva-alueiden merkitys tulvien 
luonnonmukaisessa pidättämisessä, ja 
nykyiset ja tulevat tulvareitit;

c) tulvaprosessien, myös niiden 
muutosherkkyyden ja erityisesti 
vetäytymisen kuvaus ja tulva-alueiden
tehtävä luonnollisina tulvia 
pidättävinä/puskuroivina alueina sekä 
kuvaus nykyisistä ja tulevista tulvareiteistä;

Or. en

Perustelu

On tarkasteltava tulvan vetäytymistä, sillä se pahentaa tulvariskiä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Liam Aylward

Tarkistus 115
4 artiklan 2 kohdan c alakohta

c) tulvaprosessien ja niiden 
muutosherkkyyden kuvaus, mukaan luettuna 
tulva-alueiden merkitys tulvien 
luonnonmukaisessa pidättämisessä, ja 
nykyiset ja tulevat tulvareitit;

c) tulvaprosessien, myös niiden 
muutosherkkyyden ja erityisesti 
vetäytymisen kuvaus ja tulva-alueiden 
tehtävä luonnollisina tulvia 
pidättävinä/puskuroivina alueina sekä 
kuvaus nykyisistä ja tulevista tulvareiteistä;

Or. en

Perustelu

On tarkasteltava tulvan vetäytymistä, sillä se pahentaa tulvariskiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 116
4 artiklan 2 kohdan e alakohta

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

arvio tulevien tulvien todennäköisyydestä, 
joka perustuu hydrologisiin tietoihin, 
tulvatyyppeihin sekä ilmastonmuutoksen 
arvioituihin vaikutuksiin;

Or. de

Perustelu

Lukuisat tutkimukset osoittavat, että maankäyttösuuntausten tulevat muutokset vaikuttavat 
tulvien syntyyn vain erittäin vähäisessä määrin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 117
4 artiklan 2 kohdan e alakohta

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

e) arvio tulevien tulvien todennäköisyydestä, 
joka perustuu hydrologisiin tietoihin, 
tulvatyyppeihin sekä ilmastonmuutoksen ja 
rakentamisen arvioituihin vaikutuksiin; 
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Or. de

Perustelu

Tulvariskin alustavaan arvioon olisi sisällytettävä alueen tulevat rakennustyöt, 
maankäyttösuuntausten muilla muutoksilla ei ole juurikaan muutosta rajuihin tulviin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 118
4 artiklan 2 kohdan f alakohta

f) ennuste vaikutuksista, joita tulevat tulvat 
aiheuttavat ihmisten terveydelle, 
ympäristölle ja taloudellisille toimille ottaen 
huomioon pitkän aikavälin vaikutukset 
ilmastonmuutoksen mukaan luettuna.

f) ennuste vaikutuksista, joita tulevat tulvat 
aiheuttavat ihmisten terveydelle, 
ympäristölle ja taloudellisille toimille ottaen 
huomioon pitkän aikavälin vaikutukset.

Or. de

Perustelu

Ennuste tulevien tulvien arvioiduista vaikutuksista terveyteen, ympäristöön ja taloudellisiin 
toimiin edellyttäisi mm. eri ympäristöhyödykkeitä koskevien skenaarioiden laatimista.
Nykyisen tietotilanteen perusteella tällaiset arviot olisivat etenkin vesistöalueen osien 
yhteydessä luonteeltaan olettamuksiin perustuvia eikä niitä voisi siten pitää asianmukaisina.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Tarkistus 119
4 artiklan 2 kohdan f alakohta

f) ennuste vaikutuksista, joita tulevat tulvat 
aiheuttavat ihmisten terveydelle, 
ympäristölle ja taloudellisille toimille ottaen 
huomioon pitkän aikavälin vaikutukset 
ilmastonmuutoksen mukaan luettuna.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Koska ilmastonmuutoksen vaikutuksia koskevat arviot voivat olla ainoastaan olettamuksiin 
perustuvia, niitä ei voida käyttää mahdollisesti pitkäänkin tulevaisuudessa käytettävien 
hallintosuunnitelmien perusteena.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 120
4 artiklan 2 kohdan f a alakohta (uusi)

(f a) tulvariskien hallintatoimet, erityisesti 
infrastruktuurien rakentamiseen liittyvät 
toimet, olisi arvioitava perusteellisesti ja 
avoimesti niin taloudellisesta kuin 
ympäristönäkökulmasta, jotta varmistetaan, 
että ne ovat pitkään kannattavia 
kansalaisille ja yrityksille, ja arvioinnissa 
olisi otettava huomioon kustannusten 
perimistä koskeva periaate, myös 
ympäristö- ja resurssikustannuksissa. 

Or. en

Perustelu

Riskinhallintatoimenpiteiden kustannukset on katettava uusilla toimilla, joita ihmiset 
kehittävät tulva-alueilla. Kansalaiset ja yritykset voivat toteuttaa tulvariskialueilla ennalta 
ehkäiseviä toimia vahinkojen vähentämiseksi. Perintäkustannuksista ja niiden maksajista on 
päätettävä kansallisella tasolla. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 121
4 artiklan 2 kohdan f a alakohta (uusi)

f a) mahdollisuus kontrolloida tulvan 
etenemistä suunnitellulla tulvanohjauksella 
niin, että voidaan minimoida tulvan 
vaikutuksia ja siten esimerkiksi suojella 
tiheästi asuttuja alueita, 
kulttuurimonumentteja, ekosysteemejä, 
taloudellisia rakenteita ja infrastruktuuria.

Or. pl

Perustelu

Eräs tulvanhallinnan tavoitteista on rajoittaa tulvien vaikutuksia. Tiedot maastosta ja 
vesiteknisten laitosten sijainnista, kuten tulvavalleista, ja tiheästi asutuista alueista, 
kulttuurimonumenteista, ekosysteemeistä, taloudellisista rakenteista ja infrastruktuurista 
auttavat tekemään päätöksiä tulvavallien avaamisesta ja tulva-aallon ohjaamisesta 
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asumattomille alueille (tätä kutsutaan tulvan ohjaamiseksi), jotta tulvan laajuutta ja 
vaikutuksia voidaan minimoida.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 122
4 artiklan 2 kohdan f a alakohta (uusi)

f a) tulvariskien hallinnan 
mukauttamiseksi myös Välimeren alueen 
erityisolosuhteisiin näiden alueiden riskien 
ennakkoarviointiin voidaan sisällyttää 
arvio ’tulvan ja kuivuuden yhdistelmästä’, 
siten että otetaan huomioon vaikutukset, 
jotka aiheutuvat siitä, että liiallisen 
vesimäärän aiheuttama tilanne (tulva) 
vaihtelee tiettyyn vuodenaikaan tai vuoteen 
liittyvän tai pitempikestoisen vedenpuutteen 
(kuivuuden) kanssa.

Or. es

Perustelu

Vaikka direktiivin perusteet ja tavoitteet liittyvät Pohjois- ja Keski-Euroopan jokiin, pitää 
ottaa huomioon suuret tulvat myös Välimeren vesistöalueilla, jossa paradoksaalisesti ja toisin 
kuin muualla Euroopassa kärsitään myös pitkistä kuivuusjaksoista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 123
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot voivat poiketa 4 artiklan 2 
kohdan ja 5, 6, 7, 8 ja 9 artiklan 
määräyksistä niiden vesistöalueiden osalta, 
jotka sijaitsevat kokonaan jäsenvaltioiden 
omalla maaperällä, jos ne voivat osoittaa, 
että jäsenvaltion alueen asukkaille, 
taloudelliselle toiminnalle ja ympäristölle 
annetaan kyseisissä artikloissa säädetyn 
kaltainen suojelu.

Or. nl
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Perustelu

Tämä on toissijaisuusperiaatteen mukaista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 124
5 artikla

1. Edellä olevassa 4 artiklassa vahvistetun 
arvion perusteella vesipiiriin kuuluvat 
vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet luokitellaan johonkin 
seuraavista luokista:

1. Edellä olevassa 4 artiklassa vahvistetun 
arvion perusteella vesipiiriin kuuluvat alueet
luokitellaan johonkin seuraavista luokista:

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

a) alueet, joiden osalta on päätelty, että 
mahdollista merkittävää tulvariskiä ei ole tai 
että tällaista riskiä ei voida kohtuudella 
olettaa esiintyvän tai että mahdollisten 
ihmisten terveydelle, ympäristölle tai 
taloudellisille toimille aiheutuneiden 
vaikutusten katsotaan olevan niin vähäiset, 
että ne voidaan hyväksyä;

b) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on 
päätelty, että mahdollinen merkittävä 
tulvariski on olemassa tai sellaisen voidaan 
kohtuudella olettaa esiintyvän.

b) alueet, joiden osalta on päätelty, että 
mahdollinen merkittävä tulvariski on 
olemassa tai sellaisen voidaan kohtuudella 
olettaa esiintyvän.

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

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
sovitettava yhteen kansainväliseen 
vesipiiriin kuuluvien alueiden luokittelu 1 
kohdan mukaisesti.

Or. nl

Perustelu

Vesipiirin eri vyöhykkeillä voi olla alueita, joilla on tulvariski ja muita, joilla merkittävää 
riskiä ei ole.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 125
5 artiklan 1 kohta

1. Edellä olevassa 4 artiklassa vahvistetun 
arvion perusteella vesipiiriin kuuluvat 
vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet luokitellaan johonkin 
seuraavista luokista:

1. Edellä olevassa 4 artiklassa vahvistetun 
arvion perusteella vesipiiriin kuuluvat 
vesistöalueet luokitellaan johonkin 
seuraavista luokista:

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

a) vesistöalueet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollista merkittävää tulvariskiä ei 
ole tai että tällaista riskiä ei voida 
kohtuudella olettaa esiintyvän tai että 
mahdollisten ihmisten terveydelle, 
ympäristölle tai taloudellisille toimille 
aiheutuneiden vaikutusten katsotaan olevan 
niin vähäiset, että ne voidaan hyväksyä;

b) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on 
päätelty, että mahdollinen merkittävä 
tulvariski on olemassa tai sellaisen voidaan 
kohtuudella olettaa esiintyvän.

b) vesistöalueet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollinen merkittävä tulvariski on 
olemassa tai sellaisen voidaan kohtuudella 
olettaa esiintyvän.

Or. de

Perustelu

Käsiteltävänä oleva direktiiviehdotus loukkaa toissijaisuusperiaatetta.
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti EU-säännösten soveltaminen on rajattava pelkästään 
rajat ylittäviin vesistöalueisiin joilla sääntelyä tarvitaan. Rannikoiden suojeleminen poikkeaa 
merkittävästi sisävesien tulvimiselta suojaamisesta. Rannikoiden suojelemista koskeva riskien 
arviointi ei perustu tiettyihin vuosittaisiin tulvaskenaarioihin, vaan vedenpinnan korkeuden 
säännölliseen mittaamiseen rannikkomaiden keskenään sopimalla tavalla. Direktiivi ei siis 
sovellu rannikoiden suojelemiseen. Tästä syystä vastaavat vesistöalueiden osat- ja 
rannikkokaistaleet-ilmaukset on poistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 126
5 artiklan 1 kohta

1. Edellä olevassa 4 artiklassa vahvistetun 
arvion perusteella vesipiiriin kuuluvat 
vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet luokitellaan johonkin 

1. Edellä olevassa 4 artiklassa vahvistetun 
arvion perusteella määritetään 
vesistöalueille ja rannikkokaistaleille, jotka 
eivät ole yhteydessä vesipiiriin, seuraavat 
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seuraavista luokista: kohdat:
a) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on 
päätelty, että mahdollista merkittävää 
tulvariskiä ei ole tai että tällaista riskiä ei 
voida kohtuudella olettaa esiintyvän tai että 
mahdollisten ihmisten terveydelle, 
ympäristölle tai taloudellisille toimille 
aiheutuneiden vaikutusten katsotaan olevan 
niin vähäiset, että ne voidaan hyväksyä;

sellaiset vesistöalueiden, vesistöalueiden 
osien tai rannikkokaistaleiden kohdat, 
joiden osalta on päätelty, että mahdollista 
merkittävää tulvariskiä ei ole tai että tällaista 
riskiä ei voida kohtuudella olettaa esiintyvän 
tai että mahdollisten ihmisten terveydelle, 
ympäristölle tai taloudellisille toimille 
aiheutuneiden vaikutusten katsotaan olevan 
niin vähäiset, että ne voidaan hyväksyä;

b) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollinen merkittävä tulvariski on 
olemassa tai sellaisen voidaan kohtuudella 
olettaa esiintyvän.

b) sellaiset vesistöalueiden, vesistöalueiden 
osien tai rannikkokaistaleiden kohdat, 
joiden osalta on päätelty, että mahdollinen 
merkittävä tulvariski on olemassa tai 
sellaisen voidaan kohtuudella olettaa 
esiintyvän.

Or. de

Perustelu

Kohtien määrittäminen täsmentää tekstiä. Koko vesistöaluetta ensi kertaa kartoitettaessa olisi 
7 artiklassa edellytetyt kartat laadittava ainoastaan sellaisista vesistöalueiden kohdista, 
joissa riski on todellinen esim. asutuksen vuoksi. Olisi epäasianmukaista laatia karttoja 
kokonaisista vesistöalueista tai niiden osista, joilla vaaraa ei ilmene. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 127
5 artiklan 1 kohdan a alakohta

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

a) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollista merkittävää tulvariskiä ei 
ole tai että tällaista riskiä ei voida 
kohtuudella olettaa esiintyvän tai että 
mahdollisten ihmisten terveydelle, 
ympäristölle tai taloudellisille toimille 
aiheutuneiden vaikutusten katsotaan olevan 
niin vähäiset, että ne voidaan hyväksyä 
ottaen huomioon maankäytön 
suunnitelmat ja ilmastonmuutos;

Or. en

Perustelu

Alueista, joista on tehty maankäytön muuttamista koskevia suunnitelmia tai joiden 
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sademäärän tai -profiilin odotetaan muuttuvan ilmastonmuutoksen vuoksi, olisi tehtävä 
yksityiskohtaisempi arviointi, jotta saadaan riittävät tiedot suunnittelua varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 128
5 artiklan 1 kohdan a alakohta

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

a) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollista merkittävää tulvariskiä ei 
ole tai ei oleteta esiintyvä, ottaen huomioon 
maankäytön suunnitelmat ja 
ilmastonmuutos.

Or. en

Perustelu

Nykyisellä epämääräisellä sanamuodolla ei varmisteta yhteistä EU:n laajuista 
lähestymistapaa valittaessa vesistöalueita, joita varten pitäisi laatia tulvariskikarttoja ja 
tulvariskien hallintasuunnitelmia. Alueista, joista on tehty maankäytön muuttamista koskevia 
suunnitelmia (uudet asutusalueet, muutokset ekstensiivisestä intensiiviseen maatalouteen) tai 
joiden sademäärän tai -profiilin odotetaan muuttuvan ilmastonmuutoksen vuoksi, olisi tehtävä 
yksityiskohtaisempi arviointi, jotta saadaan riittävät tiedot suunnittelua varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 129
5 artiklan 1 kohdan a alakohta

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

a) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollista merkittävää tulvariskiä ei 
ole tai ei oleteta esiintyvä, ottaen huomioon 
maankäytön suunnitelmat ja 
ilmastonmuutos.

Or. en
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Perustelu

Nykyisellä epämääräisellä sanamuodolla ei varmisteta yhteistä EU:n laajuista 
lähestymistapaa valittaessa vesistöalueita, joita varten pitäisi laatia tulvariskikarttoja ja 
tulvariskien hallintasuunnitelmia. Alueista, joista on tehty maankäytön muuttamista koskevia 
suunnitelmia (uudet asutusalueet, muutokset ekstensiivisestä intensiiviseen maatalouteen) tai 
joiden sademäärän tai -profiilin odotetaan muuttuvan ilmastonmuutoksen vuoksi, olisi tehtävä 
yksityiskohtaisempi arviointi, jotta saadaan riittävät tiedot suunnittelua varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 130
5 artiklan 1 kohdan a alakohta

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 131
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollinen merkittävä tulvariski on 
olemassa tai sellaisen voidaan kohtuudella 
olettaa esiintyvän.

b) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollinen merkittävä tulvariski on 
olemassa tai sellaisen voidaan kohtuudella 
olettaa esiintyvän, ottaen huomioon 
maankäytön suunnitelmat ja 
ilmastonmuutokset.

Or. en

Perustelu

Alueista, joista on tehty maankäytön muuttamista koskevia suunnitelmia tai joiden 
sademäärän tai -profiilin odotetaan muuttuvan ilmastonmuutoksen vuoksi, olisi tehtävä 
yksityiskohtaisempi arviointi, jotta saadaan riittävät tiedot suunnittelua varten.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 132
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollinen merkittävä tulvariski on 
olemassa tai sellaisen voidaan kohtuudella 
olettaa esiintyvän.

a) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollinen merkittävä tulvariski on 
olemassa tai sellainen saattaa esiintyä, 
ottaen huomioon maankäytön 
suunnitelmat ja ilmastonmuutos.

Or. en

Perustelu

Nykyisellä epämääräisellä sanamuodolla ei varmisteta yhteistä EU:n laajuista 
lähestymistapaa valittaessa vesistöalueita, joita varten pitäisi laatia tulvariskikarttoja ja 
tulvariskien hallintasuunnitelmia. Alueista, joista on tehty maankäytön muuttamista koskevia 
suunnitelmia (uudet asutusalueet, muutokset ekstensiivisestä intensiiviseen maatalouteen) tai 
joiden sademäärän tai -profiilin odotetaan muuttuvan ilmastonmuutoksen vuoksi, olisi tehtävä 
yksityiskohtaisempi arviointi, jotta saadaan riittävät tiedot suunnittelua varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 133
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

b) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollinen merkittävä tulvariski on 
olemassa tai sellaisen voidaan kohtuudella 
olettaa esiintyvän.

a) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollinen merkittävä tulvariski on 
olemassa tai sellainen saattaa esiintyä, 
ottaen huomioon maankäytön 
suunnitelmat ja ilmastonmuutos.

Or. en

Perustelu

Nykyisellä epämääräisellä sanamuodolla ei varmisteta yhteistä EU:n laajuista 
lähestymistapaa valittaessa vesistöalueita, joita varten pitäisi laatia tulvariskikarttoja ja 
tulvariskien hallintasuunnitelmia. Alueista, joista on tehty maankäytön muuttamista koskevia 
suunnitelmia (uudet asutusalueet, muutokset ekstensiivisestä intensiiviseen maatalouteen) tai 
joiden sademäärän tai -profiilin odotetaan muuttuvan ilmastonmuutoksen vuoksi, olisi tehtävä 
yksityiskohtaisempi arviointi, jotta saadaan riittävät tiedot suunnittelua varten.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Tarkistus 134
5 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Soveltuvissa tapauksissa jäsenvaltiot 
voivat sisällyttää rannikkokaistaleet 
vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
arviointiin.

Or. en

Perustelu

Samaan tapaan kuin direktiivissä 2000/60/EY, jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus 
yhdistää meritulvan riskin ja vesistötulvan riskin arviointi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 135
5 artiklan 2 kohta 

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

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

Or. de

Perustelu

Ks. 5 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 136
6 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Kyseistä päivämäärää edeltävällä 
jaksolla ja jäsenvaltioiden viimeistellessä 
ennakkoarviointejaan komissio levittää 
tietoa ennalta ehkäisevistä toimista ja 
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edistää tulvien ehkäisystä ja hallinnasta 
saatujen kokemusten vaihtoa, jotta 
vältettäisiin mahdollisuuksien mukaan 
tulvien ja katastrofien toistuminen.

Or. es

Perustelu

Koska Euroopan unionin alueet eroavat toisistaan ja koska tulvien ehkäisy- ja 
hallintavälineitä tarvitaan pikaisesti kaikkein riskialttiimmilla alueilla, komission olisi 
toimittava jo etukäteen edistämällä hyvien käytäntöjen vaihtoa, joka olisi epäilemättä erittäin 
hyödyllistä siihen saakka kun ennakkosuunnitelmat ovat valmiita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Tarkistus 137
6 artiklan 2 kohta

2.Jäsenvaltioiden on tarkasteltava uudelleen 
ja tarvittaessa ajantasaistettava 1 kohdassa 
tarkoitettu arvio viimeistään vuonna 2018 ja 
sen jälkeen joka kuudes vuosi.

2. Jäsenvaltioiden on tarkasteltava uudelleen 
ja tarvittaessa ajantasaistettava 1 kohdassa 
tarkoitettu arvio viimeistään vuonna 2018 ja 
sen jälkeen joka kymmenes vuosi.

Or. de

Perustelu

Riskikarttojen ja hallintasuunnitelmien laatimisesta ja arvioinnista aiheutuu kosolti rasitusta. 
toimien uudelleen tarkastelemisessa olisi siten noudatettava 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua korkean todennäköisyyden toistumisaikaa. Tarkasteluvälin pidentämistä 
kymmeneen vuoteen voidaan perusteella myös suhteellisuusperiaatteen avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 138
5 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Tämän artiklan soveltamista varten 
jäsenvaltioiden on varmistettava 
asiaankuuluva tiedonvaihto yhteisillä 
vesistöalueilla.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 139
7 artiklan 1 kohta

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

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
vesipiirikohtaisia tulvavaarakarttoja 5 
artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti 
luokiteltujen vesistöalueiden osalta. Jos 
alueen vahinkopotentiaali on merkittävä, 
on laadittava tulvariskikarttoja.

Or. de

Perustelu

On säädettävä karttojen luokittelemisesta tulvavaara- ja tulvariskikarttoihin siten, että 
riskikartat laaditaan ainoastaan sellaisista alueista, joilla vahingot saattavat olla merkittäviä. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 140
7 artiklan 1 kohta

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

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
vesipiirikohtaisia tulvavaarakarttoja 5 
artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti 
luokiteltujen vesistöalueiden osalta. Jos 
alueen vahinkopotentiaali on merkittävä, 
on laadittava tulvariskikarttoja.

Or. de

Perustelu

Käsiteltävänä oleva direktiiviehdotus loukkaa toissijaisuusperiaatetta. 
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti EU-säännösten soveltaminen on rajattava pelkästään 
rajat ylittäviin vesistöalueisiin, joilla sääntelyä tarvitaan. Rannikoiden suojeleminen poikkeaa 
merkittävästi sisävesien tulvimiselta suojaamisesta. Rannikoiden suojelemista koskeva riskien 
arviointi ei perustu tiettyihin vuosittaisiin tulvaskenaarioihin, vaan vedenpinnan korkeuden 
säännölliseen mittaamiseen rannikkomaiden keskenään sopimalla tavalla. Direktiivi ei siis 
sovellu rannikoiden suojelemiseen. Tästä syystä vastaavat vesistöalueiden osat- ja 
rannikkokaistaleet-ilmaukset on poistettava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 141
7 artiklan 1 kohta

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

1. Jäsenvaltioiden on laadittava parhaiten 
soveltuvimmassa mittakaavassa olevia
tulvakarttoja ja suuntaa-antavia 
tulvavahinkokarttoja (jäljempänä 
’tulvariskikartat’) 5 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti määritettyjen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rannikkokaistaleiden kohtien osalta.

Or. de

Perustelu

Ks. 5 artiklan 1 kohtaan esitetyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Tarkistus 142
7 artiklan 1 kohta

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

1. Jäsenvaltioiden on laadittava niiden 
alueelle vain osittain sijoittuvan vesipiirin 
tasolla ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
mukaisesti luokiteltujen vesistöalueiden, 
vesistöalueiden osien ja rantakaistaleiden 
osalta tulvakarttoja ja suuntaa-antavia 
tulvavahinkokarttoja (jäljempänä 
’tulvariskikartat’).

Or. de

Perustelu

Jos vesipiiri sijaitsee kokonaisuudessaan jäsenvaltion alueella, jäsenvaltio arvioi tulvariskin 
alustavasti itse toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Tarkistus 143
7 artiklan 1 kohta
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1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
vesipiirikohtaisia tulvakarttoja ja suuntaa-
antavia tulvavahinkokarttoja (jäljempänä 
’tulvariskikartat’) 5 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti luokiteltujen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rantakaistaleiden osalta.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
vesipiirikohtaisia tulvakarttoja ja suuntaa-
antavia tulvavahinkokarttoja (jäljempänä 
’tulvariskikartat’) 5 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti luokiteltujen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rantakaistaleiden osalta. Jo laaditut 
tulvariskikartat katsotaan tämän artiklan 
mukaisiksi tulvariskikartoiksi ja niiden 
avulla voidaan täyttää 17 artiklan 
mukainen tiedottamisvelvoite.

Or. de

Perustelu

Jo laaditut tulvariskikartat olisi hyväksyttävä, jotta direktiivin mukaisista tulvariskikartoista 
koituva lisärasitus voitaisiin välttää.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 144
7 artiklan 1 kohta

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

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
vesipiirikohtaisia tulvakarttoja ja suuntaa-
antavia tulvavahinkokarttoja (jäljempänä 
’tulvariskikartat’) 5 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti luokiteltujen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rantakaistaleiden osalta ja käytettävä 
tulvariskikarttoja sellaisten suorien tai 
epäsuorien tukien poistamiseksi vähitellen, 
joilla on tulvariskiä lisäävä vaikutus.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Tarkistus 145
7 artiklan 2 kohta

2. Tulvakarttoihin on sisällytettävä sellaiset 
maantieteelliset alueet, joilla voi esiintyä 
tulva seuraavien perusteiden mukaisesti:

2. Tulvakarttoihin on sisällytettävä sellaiset 
maantieteelliset alueet, joilla voi esiintyä 
tulva seuraavien perusteiden mukaisesti:

a) tulvan esiintymisen todennäköisyys on
korkea (todennäköinen toistumisaika 10 

a) tulvan esiintymisen todennäköisyys on 
korkea;
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vuotta);
b) tulvan esiintymisen todennäköisyys on 
keskimääräinen (todennäköinen 
toistumisaika 100 vuotta);

b) tulvan esiintymisen todennäköisyys on 
keskimääräinen;

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

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

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

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

a)ennustettu veden korkeus; a) ennustettu veden korkeus;
b) virtausnopeus tarvittaessa; b) virtausnopeus;

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

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

Or. en

Perustelu

Olisi jätettävä jäsenvaltioiden määriteltäväksi, mitä ne pitävät korkeana, keskimääräisenä ja 
vähäisenä todennäköisyytenä. On jo vakiintunut seikka, että näiden todennäköisyyksien 
määrittelyt voivat vaihdella jopa saman jäsenvaltion sisällä siksi, että tulvaan liitetyt riskit 
ovat erilaisia eri alueilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 146
7 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan a alakohta

a) tulvan esiintymisen todennäköisyys on 
korkea (todennäköinen toistumisaika 10 
vuotta);

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Jos tulvan toistumisaika on kymmenen vuotta, se soveltuu riskien kartoittamiseen vain erittäin 
harvoissa tapauksissa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 147
7 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan a alakohta

a) tulvan esiintymisen todennäköisyys on 
korkea (todennäköinen toistumisaika 10 
vuotta);

a) tulvan todennäköinen toistumisaika on 
10–30 vuotta;

Or. de

Perustelu

Useimmissa jäsenvaltioissa ei tarvitse tarkastella tulvia, joiden todennäköinen toistumisaika 
on kymmenen vuotta, koska niillä ei ole juurikaan relevanssia. Siksi jäsenvaltioille olisi 
suotava liikkumavaraa kartoitusvälin tai tulvan hyvin todennäköisen toistumisajan 
määrittämisen suhteen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 148
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan johdantokappale

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

Jäljempänä 2 kohdan b alakohdassa
vahvistetun perusteen osalta on käytävä ilmi 
seuraavat osatekijät:

Or. de

Perustelu

Ennustettua vedenkorkeutta ja virtausnopeutta koskevat tiedot ovat asianmukaisia ainoastaan 
toistumisajan ollessa sata vuotta. Epätavallisen voimakkaiden tulvien yhteydessä 
(toistumisaika tuhat vuotta) tietoja ei voida käytännössä laskea vaan laskelmat perustuisivat 
silkkoihin olettamuksiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 149
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan a a alakohta (uusi)

a a) hätätilanteen kesto, synoptiset tiedot 
(painejärjestelmien sijainti, ennuste sateen
määrästä ja intensiteetistä);

Or. pl
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Perustelu

Tulvariskikarttojen ja tulvariskien hallintasuunnitelmien lisäksi tarvitaan sääennusteita 
varmistamaan, että tulvien yhteydessä ryhdytään asianmukaisiin toimiin. Tärkeää on sateen 
sijainti, määrä ja kesto erityisesti rankkasateiden sattuessa, jotka ovat tulvien suurin syy 
Euroopassa.

Synoptinen informaatio sään äkillisestä lämpenemisestä myöhäistalvella Euroopan alavilla 
alueilla saattaa olla tarvittava signaali alueen jäsenvaltioille, jotta ne voivat ryhtyä toimiin 
tulvan vaikutusten minimoimiseksi.

Ennusteet nopeasti liikkuvista säärintamista ovat oleellisen tärkeitä jäsenvaltioille, jotka 
altistuvat sykloneille ja myrskyille. Ennusteiden avulla kyseiset jäsenvaltiot voivat ryhtyä 
ennaltaehkäiseviin toimiin meritulvia vastaan erityisesti matalla sijaitsevilla alueilla kuten 
Alankomaissa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 150
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c alakohta

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

c) alueet, jotka mahdollisesti kärsisivät 
jokilaaksojen tulvapengerten ja rinteiden 
eroosiosta ja rantaeroosiosta ja murevirran 
aiheuttamista saostumista.

Or. pl

Perustelu

Aikaisemmassa versiossa mainittiin vain vahingot rannikkoalueille, vaikka suurin osa 
Euroopan tulvista vahingoittaa jokilaaksoja. Tulvan aikana laakson kaikki osat, pohja, 
tulvapenkereet ja rinteet vahingoittuvat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Anja Weisgerber

Tarkistus 151
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c alakohta

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

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

Or. de
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Perustelu

Etenkin alppialueilla on joka virrassa lukuisia kohtia, joissa voi ilmetä rantaeroosiota ja 
saostumista. Kaikkien kohtien osoittaminen ei olisi asianmukaista. Tällaiset kohdat on 
kartoitettava äärimmäisen huolellisesti vain siinä tapauksessa, että mainituista ilmiöistä 
aiheutuu vaaraa.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 152
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c alakohta

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

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

Or. es

Perustelu

Tulvien hallintaan mahdollisesti vaikuttavat geomorfologiset muutokset eivät rajoitu 
eroosioon ja saostumiin (esimerkkejä: maanvyörymät, seismisen liikkeen aiheuttamat 
korkeuserot jne.).

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 153
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c a alakohta (uusi)

c a) alueet, jotka voivat tulvan sattuessa 
toimia tulvaa pidättävinä altaina tai 
puskurialueina

Or. nl

Perustelu

Alueille, joilla voi olla arvokas tehtävä tulvaa pidättävinä altaina tai puskurialueina, 
saatetaan rakentaa, jolloin ne menettävät tehtävänsä. On tärkeää, että tällaiset alueet 
sisällytetään tulvanhallintasuunnitelmiin, joiden laatimista tässä direktiivissä edellytetään.
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Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 154
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c a alakohta (uusi)

c a) jyrkkärinteiset alueet, joissa saattaa 
ilmetä erittäin nopeasti virtaavia ja 
voimakkaasti huuhtovia tulvia.

Or. es

Perustelu

On otettava huomioon myös eräillä Välimeren alueilla ilmenevat tulvat, jotka ovat pääasiassa 
seurausta nopeista ja lyhytaikaisista rankkasateista, joiden vaikutuksia jyrkät rinteet 
kärjistävät.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 155
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c a alakohta (uusi)

c a) tulvariskikartan alueella esiintyvien tai 
mahdollisesti esiintyvien tulvien 
mahdollisten aiheuttajien nimeäminen.

Or. es

Perustelu

Tulvien arvioinnissa ja hallinnassa on rajattava ja analysoitava kaikki aiheuttajat ja niiden 
kaikki vaikutukset. Lienee paikallaan mainita ne tulvariskikartoissa samoin kuin 
hallintasuunnitelmissakin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 156
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c a alakohta (uusi)

c a) tulvatasanteet ja muut luonnolliset 
alueet, jotka voivat toimia pidätysalueina 
joko nykyisin tai tulevaisuudessa.

Or. en
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Perustelu

Alikehittyneet alueet, jotka voivat tulvia luonnollisesti (esim. tulvatasanteet) ja jotka toimivat 
hyödyllisinä vedenpidättäjinä, olisi otettava kehityskohteiksi, jos niitä ei ole otettu huomioon 
tulvariskikartoissa ja tulvariskien hallintasuunnitelmissa. Kyseisten alueiden tärkeä tehtävä 
tulvariskin vähentäjinä poistuisi tai heikkenisi, ja niillä sijaitseva uusi omaisuus olisi 
vaarassa. Tästä syystä on tärkeää, että kyseisiin alueisiin sovelletaan huononemisen 
ehkäisemistä koskevaa säännöstä, jotta riski ei kasva. Siksi on tärkeää, että kyseiset alueet ja 
niiden tehtävät sisällytetään tämän direktiivin mukaisesti laadittuihin asianmukaisiin 
tulvariskikarttoihin ja tulvariskin hallintasuunnitelmiin tai säilytetään niissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 157
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c a alakohta (uusi)

c a) tulvatasanteet ja muut luonnolliset 
alueet, jotka voivat toimia pidätysalueina 
joko nykyisin tai tulevaisuudessa.

Or. en

Perustelu

Tulvatasanteet toimivat hyödyllisinä vedenpidättäjinä ja ne voitaisiin ottaa kehityskohteiksi, 
jos niitä ei ole otettu huomioon tulvariskikartoissa. On tärkeää, että kyseisiin alueisiin 
sovelletaan huononemisen ehkäisemistä koskevaa säännöstä, jotta riski ei kasva; sen vuoksi 
ne on mainittava asiaankuuluvissa kartoissa ja suunnitelmissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 158
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c a alakohta (uusi)

c a) tulvatasanteet ja muut luonnolliset 
alueet, jotka voivat toimia pidätysalueina 
joko nykyisin tai tulevaisuudessa.

Or. en

Perustelu

Alikehittyneet alueet, jotka saattavat tulvia luonnollisesti (esim. tulvatasanteet) ja jotka 
toimivat hyödyllisinä vedenpidättäjinä, olisi otettava kehityskohteiksi, jos niitä ei ole otettu 
huomioon tulvariskikartoissa ja tulvariskien hallintasuunnitelmissa. Kyseisten alueiden 
tärkeä tehtävä tulvariskin vähentäjinä poistuisi tai heikkenisi, ja niillä sijaitseva uusi 
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omaisuus olisi vaarassa. Tästä syystä on tärkeää, että kyseisiin alueisiin sovelletaan 
huononemisen ehkäisemistä koskevaa säännöstä, jotta riski ei kasva. Siksi on tärkeää, että 
kyseiset alueet ja niiden tehtävät sisällytetään tämän direktiivin mukaisesti laadittuihin 
asianmukaisiin tulvariskikarttoihin ja tulvariskin hallintasuunnitelmiin tai säilytetään niissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 159
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c b alakohta (uusi)

c b) kolmen perusteen a, b ja c mukaiseen 
riskiin vastaamiseksi käytettävissä olevien 
voimavarojen nimeäminen alueella.

Or. es

Perustelu

Hallintasuunnitelmien ohella myös tulvariskikarttoihin pitää sisällyttää käytettävissä olevat 
voimavarat (pelastuspalveluyksiköt, alueella olevat lääkäriyksiköt jne.), jotta tulviin voidaan 
vastata eri todennäköisyysasteilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Tarkistus 160
7 artiklan 3 kohta

3. Alustavissa tulvavahinkokartoissa on 
osoitettava 2 kohdassa tarkoitettujen 
perusteiden mukaisesti esiintyviin tulviin 
mahdollisesti liittyvät vahingot seuraavalla 
tavalla ilmaistuna:

3. Tulvariskikartoissa on osoitettava tulviin 
mahdollisesti liittyvien riskien yhteys 2 
kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuihin 
perusteisiin ottaen huomioon seuraavaa:

a) vaikutuksista kärsivien asukkaiden määrä; a) vaikutuksista kärsivien asukkaiden määrä;
b) alueen mahdolliset taloudelliset vahingot; b) alueen mahdolliset taloudelliset vahingot.

c) mahdolliset ympäristövahingot.

Or. de

Perustelu

Tulvariskikarttojen laatimisesta kolmen eri skenaarion perusteella ja kaikki 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitetut näkökohdat huomioon ottaen aiheutuisi huomattavaa rasitusta, eikä se olisi 
tarpeen vesistöalueilla, joissa vahinkojen mahdollisuus on vähäinen. Mahdollisten 
ympäristövahinkojen kartoittaminen edellyttää monimutkaisia laskumenetelmiä ja -malleja, 
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joiden kattava soveltaminen nielisi suunnattomasti rahaa eikä olisi missään suhteessa 
saavutettuihin tuloksiin nähden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 161
7 artiklan 3 kohta

3. Alustavissa tulvavahinkokartoissa on 
osoitettava 2 kohdassa tarkoitettujen 
perusteiden mukaisesti esiintyviin tulviin 
mahdollisesti liittyvät vahingot seuraavalla 
tavalla ilmaistuna:

3. Alustavissa tulvavahinkokartoissa on 
osoitettava 2 kohdassa tarkoitettujen 
perusteiden mukaisesti esiintyviin tulviin 
mahdollisesti liittyvät haitalliset seuraukset
seuraavalla tavalla ilmaistuna:

a) vaikutuksista kärsivien asukkaiden määrä; a) vaikutuksista kärsivien asukkaiden määrä;
b) alueen mahdolliset taloudelliset vahingot; b) alueen mahdolliset taloudelliset vahingot;

c) mahdolliset ympäristövahingot. c) neuvoston direktiivin 96/61/EY, annettu 
24 päivänä syyskuuta 1996, ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi1, liitteessä 
I tarkoitetut, ja neuvoston direktiivissä 
96/82/EY, annettu 9 päivänä joulukuuta 
1996, vaarallisista aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta2, 
katetut tekniset laitokset, jotka saattavat 
aiheuttaa pilaantumisonnettomuuksia 
tulvan sattuessa, sekä direktiivin 
2000/60/EY 6 artiklassa määritellyt 
suojellut alueet.
___________
1EYVL L 257, 10.10.1996, s. 26. Direktiivi sellaisena 
kuin se on muutettuna asetuksella (EY) 
N:o 166/2006 (EYVL L 33, 4.2.2006, s. 1).
2EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13. Direktiivi sellaisena 
kuin se on muutettuna asetuksella 2003/105/EY 
(EYVL L 345, 31.12.2003, s. 97).

Or. en

Perustelu

Tulvakartoissa on esitettävä laitokset, jotka voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumisen tulvien 
seurauksena. Edellä mainittujen Seveso II -direktiivin ja IPPC-direktiivin luokitukset 
tarjoavat välineen tunnistaa laitokset, joista voi aiheutua vaaraa. Myös vesipuitedirektiivissä 
määritellyt suojellut alueet on esitettävä tulvakartoissa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Vasco Graça Moura

Tarkistus 162
7 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) alueen mahdolliset taloudelliset vahingot; b) alueen taloudelliseen toimintaan 
mahdollisesti kohdistuvat vahingot;

Or. pt

Perustelu

Vahinkojen määrällinen arviointi näyttää olevan liian vaativaa. Tämän menettelyn 
poistaminen yksinkertaistaa riskiarviointikartoituksen tekemistä. Mahdollisia vahinkoja 
kärsivien taloudellisen toimintojen kuvaus on riittävä tätä varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 163
7 artiklan 3 kohdan b alakohta

b) alueen mahdolliset taloudelliset vahingot; b) alueen mahdolliset taloudelliset vahingot 
eriteltynä taloudellisen toiminnan tyypin 
mukaan;

Or. es

Perustelu

On selvää, että tulva, olipa sen todennäköisyys a, b tai c, ei vaikuta samalla tavoin 
maataloustuotantoon, teollisuuslaitoksiin tai palveluinfrastruktuuriin, (sähköverkko, 
kulkuyhteydet, puhelinverkko). Olisi hyödyllistä nimetä tulvariskikartoissa etukäteen 
mahdolliset vahingot riskialueella toimivilla eri aloilla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Tarkistus 164
7 artiklan 3 kohdan b–c alakohta

b) alueen mahdolliset taloudelliset vahingot; b) alueen taloudellinen toiminta, joka 
saattaa joutua kärsimään;

c) mahdolliset ympäristövahingot. c) mahdolliset kielteiset vaikutukset 
ympäristöön.

Or. en
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Perustelu

On hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta, ilmaista tulvan taloudellisia vaikutuksia. Näin ollen on 
parempi välttää sanaa "vahingot".

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 165
7 artiklan 3 kohdan c alakohta

c) mahdolliset ympäristövahingot. c) mahdolliset ympäristövahingot ja riskit 
ihmisten terveydelle.

Or. es

Perustelu

Tapauksissa, joissa tulvat voivat aiheuttaa ympäristöongelmia, esimerkiksi tietyistä laitoksista 
syntyvää vesien saastumista, riskit on sisällytettävä ennaltaehkäisevään karttaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Tarkistus 166
7 artiklan 3 kohdan c alakohta

c) mahdolliset ympäristövahingot. Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Mahdollisten ympäristövahinkojen kartoittaminen edellyttää monimutkaisia laskumenetelmiä 
ja -malleja, joiden kattava soveltaminen nielisi suunnattomasti rahaa eikä olisi missään 
suhteessa saavutettaviin tuloksiin nähden.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 167
7 artiklan 3 kohdan c alakohta

c) mahdolliset ympäristövahingot. c) mahdolliset ympäristövahingot, mukaan 
lukien direktiivin 2000/60/EY 6 artiklassa 
suojelluiksi alueiksi nimetyt alueet, ottaen 
huomioon piste- ja hajakuormituslähteet 
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sekä niihin liittyvät riskit vesi- tai 
maaekosysteemeille tulvan sattuessa.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 168
7 artiklan 3 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) vaara-alueiden, joissa voi saattaa 
esiintyä usein toistuvia tai saostumia 
aiheuttavia tulvia, tunnistaminen.

Or. en

Perustelu

Usein esiintyvien tai saostumia aiheuttavien tulvien tunnistaminen on ehdottoman tärkeää.
Tällaiset tulvat ovat hyvin vaarallisia ihmisille ja tavaroille ja niitä pitää tutkia vesiteknisen 
näkökulman lisäksi myös geomorfologisesta näkökulmasta.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 169
7 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltiot nimeävät konkreettiset 
paikat, joissa tulvariski on korkein. Tämä 
tieto on otettava huomioon maankäyttöä 
suunniteltaessa.

Or. es

Perustelu

Aina on paikkoja, joissa riski on kaikkein suurin. On tärkeää, että tätä tietoa käytetään maan 
käyttöä maatalouteen, teollisuuteen, kaupunkirakentamiseen ja infrastruktuuriin koskevan 
suunnittelun parantamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 170
7 artiklan 3 a kohta (uusi)
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3 a. Jäsenvaltiot voivat alueidensa 
ominaispiirteiden mukaan sisällyttää 
erityisiä määritelmiä omiin 
tulvariskikarttoihinsa, jos ne pitävät sitä 
tarpeellisena.

Or. es

Perustelu

Direktiivi tarjoaa minimivaatimukset, jotka pitää täyttää. Kutakin jäsenvaltiota koskevien 
erityistoimien sisällyttäminen voi osoittautua erittäin hyödylliseksi alueilla, joilla on 
erityisominaisuuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Tarkistus 171
8 artiklan 2 kohta

2. Niitä on tarkasteltava uudelleen ja 
tarvittaessa ajantasaistettava 22 päivään 
joulukuuta 2019 mennessä ja sen jälkeen 
joka kuudes vuosi.

2. Niitä on tarkasteltava uudelleen ja 
tarvittaessa ajantasaistettava 22 päivään 
joulukuuta 2019 mennessä ja sen jälkeen 
joka kymmenes vuosi.

Or. de

Perustelu

Riskikarttojen ja hallintasuunnitelmien laatimisesta ja arvioinnista aiheutuu kosolti rasitusta. 
Toimien uudelleen tarkastelemisessa olisi siten noudatettava 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua korkean todennäköisyyden toistumisaikaa. Tarkasteluvälin pidentämistä 
kymmeneen vuoteen voidaan perusteella myös suhteellisuusperiaatteen avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Tarkistus 172
9 artiklan 1 kohta

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

1. Jäsenvaltioiden on tämän artiklan 2 ja 3 
kohdan mukaisesti laadittava 
vesipiirikohtaiset tulvariskien 
hallintasuunnitelmat 5 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti luokiteltujen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rannikkokaistaleiden tai niiden osien osalta. 
Soveltuvissa tapauksissa rannikkokaistaleet 
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voidaan sisällyttää vesistöaluetta tai sen 
osaa koskeviin suunnitelmiin tai niitä 
voidaan käsitellä erillisinä, elleivät 
suunnitelmat liity vesipiiriin.

Or. en

Perustelu

Taustalla olevien investointisuunnitelmien tai aluesuunnittelupolitiikkojen täytäntöönpanoon 
ei saa soveltaa EU:n lainsäädäntöä. Jos näiden suunnitelmien ja ohjelmien toteuttamiseen 
sovelletaan EU:n oikeudellisia velvoitteita, on todennäköistä, että valtiot tekisivät hyvin 
vaatimattomia suunnitelmia pelätessään rikkomusmenettelyjä, mikäli epäonnistuvat 
toteuttamaan suunnitelman, johon sisältyy kunnianhimoisempia toimia. 

Sen sijaan on tehokkaampaa keskittyä täytäntöönpanoprosessin avoimuuteen. Tämän 
saavuttamiseksi suunnitelmissa on:

1. asetettava tulvariskien hallinnan tavoitteet 
2. lueteltava toimenpiteet 
3. vahvistettava tapa, jolla edistystä seurataan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 173
9 artiklan 1 kohta

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

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

Or. de

Perustelu

Käsiteltävänä oleva direktiiviehdotus loukkaa toissijaisuusperiaatetta. 
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti EU-säännösten soveltaminen on rajattava pelkästään 
rajat ylittäviin vesistöalueisiin, joilla sääntelyä tarvitaan. Rannikoiden suojeleminen poikkeaa 
merkittävästi sisävesien tulvimiselta suojaamisesta. Rannikoiden suojelemista koskeva riskien 
arviointi ei perustu tiettyihin vuosittaisiin tulvaskenaarioihin, vaan vedenpinnan korkeuden 
säännölliseen mittaamiseen rannikkomaiden keskenään sopimalla tavalla. Direktiivi ei siis 
sovellu rannikoiden suojelemiseen. Tästä syystä vastaavat vesistöalueiden osat- ja 
rannikkokaistaleet-ilmaukset on poistettava.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Tarkistus 174
9 artiklan 1 kohta

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

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

Or. de

Perustelu

Jos vesipiiri sijaitsee kokonaisuudessaan jäsenvaltion alueella, jäsenvaltio arvioi tulvariskin 
alustavasti itse toissijaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Tarkistus 175
9 artiklan 1 kohta

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

1. Jäsenvaltioiden on tämän artiklan 2 ja 3 
kohdan mukaisesti laadittava ja pantava 
täytäntöön vesipiirikohtaiset tulvariskien 
hallintasuunnitelmat 5 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti luokiteltujen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rannikkokaistaleiden osalta. Jo laaditut 
tulvariskin hallintasuunnitelmat katsotaan 
tämän artiklan mukaisiksi suunnitelmiksi 
ja niiden avulla voidaan täyttää 17 artiklan 
mukainen tiedottamisvelvoite.

Or. de

Perustelu

Jo laaditut tulvariskin hallintasuunnitelmat olisi hyväksyttävä, jotta uusien suunnitelmien 
laatimisesta aiheutuva lisärasitus voitaisiin välttää.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 176
9 artiklan 1 kohta

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

1. 1. Jäsenvaltioiden on tämän artiklan 2 ja 3 
kohdan sekä direktiivin 2000/60/EY 1 ja 4 
artiklassa säädettyjen tavoitteiden 
mukaisesti hyväksyttävä vesipiirikohtaiset 
tulvariskien hallintasuunnitelmat 5 artiklan 1 
kohdan b alakohdan mukaisesti luokiteltujen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rannikkokaistaleiden osalta.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 177
9 artiklan 1 kohta

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

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

Or. pl

Perustelu

Ehdotuksen johdanto-osan 8 kappaleessa mainitaan kaupunkitulvat, jotka olisi sisällytettävä 
myös direktiivin tässä osassa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 178
9 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
asianmukaiset suojelun tasot jokaiselle 
vesistöalueelle, vesistöalueen osalle tai 
rantakaistaleelle siten, että keskeisenä 

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

että keskeisenä tekijänä on tulvien 
todennäköisyyden ja tulvista mahdollisesti 
ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
taloudellisille toimille aiheutuvien 
vaikutusten vähentäminen ottaen huomioon 
seuraavat tekijät: vesitalous, maaperän 
käyttö ja hoito, aluesuunnittelu, maankäyttö 
ja luonnonsuojelu.

Or. pl

Perustelu

Ehdotuksen johdanto-osan 8 kappaleessa mainitaan kaupunkitulvat, jotka olisi sisällytettävä 
myös direktiivin tässä osassa

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 179
9 artiklan 2 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

Tulvat ovat luonnonilmiöitä. Tulvat ovat riski vain tulvatasanteilla tapahtuvalle ihmisen 
toiminnalle. Sen vuoksi tulvien mahdollisten vaikutusten minimoimiseen on kuuluttava myös 
ihmisen toiminnan mukauttaminen olemassa olevaan tulvariskiin.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 180
9 artiklan 2 kohta

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Tarkistus 181
9 artiklan 2 kohta

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

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
tulvariskien hallinnan tavoitteet jokaiselle 
vesistöalueelle, vesistöalueen osalle tai 
rannikkokaistaleelle tai rannikkokaistaleen 
osalle ottaen huomioon seuraavat tekijät: 
vesitalous, maaperän käyttö ja hoito, 
aluesuunnittelu, maankäyttö ja 
luonnonsuojelu.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta samojen tarkistuksen esittäjien 1 artiklaan esittämästä tarkistuksesta. 
Ilmaisu "siten, että ... vaikutusten vähentäminen" voidaan poistaa, sillä se on 2 artiklassa 
esitetyn tulvariskien määritelmän toistoa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer

Tarkistus 182
9 artiklan 2 kohta

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

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

Or. de

Perustelu

Käsiteltävänä oleva direktiiviehdotus loukkaa toissijaisuusperiaatetta. 
Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti EU-säännösten soveltaminen on rajattava pelkästään 
rajat ylittäviin vesistöalueisiin, joilla sääntelyä tarvitaan. Rannikoiden suojeleminen poikkeaa 
merkittävästi sisävesien tulvimiselta suojaamisesta. Rannikoiden suojelemista koskeva riskien 
arviointi ei perustu tiettyihin vuosittaisiin tulvaskenaarioihin, vaan vedenpinnan korkeuden 
säännölliseen mittaamiseen rannikkomaiden keskenään sopimalla tavalla. Direktiivi ei siis 
sovellu rannikoiden suojelemiseen. Tästä syystä vastaavat vesistöalueiden osat- ja 
rannikkokaistaleet-ilmaukset on poistettava.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Sornosa Martínez

Tarkistus 183
9 artiklan 2 kohta

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

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
asianmukaiset suojelun tasot jokaiselle 
vesistöalueelle, vesistöalueen osalle tai 
rantakaistaleelle siten, että keskeisenä 
tekijänä on tulvista mahdollisesti ihmisten 
terveydelle, ympäristölle ja taloudellisille 
toimille aiheutuvien vaikutusten 
vähentäminen käyttäen mieluiten muita 
kuin rakennealoitteita, ja tarvittaessa 
tulvien todennäköisyyden vähentäminen. 
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aluesuunnittelu, maankäyttö ja 
luonnonsuojelu.

Näissä toimissa on otettava huomioon 
seuraavat tekijät: vesitalous, maaperän 
käyttö ja hoito, aluesuunnittelu, maankäyttö 
ja luonnonsuojelu.

Or. en

Perustelu

Tulvat ovat joen dynamiikkaan kuuluvia merkittäviä luonnonilmiöitä. Sen vuoksi on 
huomautettava, että on tärkeää käyttää mieluiten muita kuin rakennetoimia. Se tarkoittaa, 
että tulvariskiä voidaan vähentää vähentämällä alttiutta vahingolle. Vasta sitten kun nämä 
toimet osoittautuvat riittämättömiksi, tulvien todennäköisyyden vähentämiseen voi kuulua 
rakenteellisia toimia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 184
9 artiklan 2 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan mahdollisimman laaja osallistuminen 
paikallisviranomaisille, jotka ovat yleensä hyvin tietoisia vesipiirin hallinnan tarpeista.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Linda McAvan

Tarkistus 185
9 artiklan 2 kohta

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

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

Or. en

Perustelu

Omaisuuden suojeluun olisi viitattava tässä kohdassa, koska se on keskeinen tekijä tulvien 
hallinnassa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Ambroise Guellec

Tarkistus 186
9 artiklan 2 kohta

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

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

Or. fr

Perustelu

Termi suojelu on liian rajoittava, kun taas tulvariskin hallinta merkitsee samalla 9 artiklan 
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3 kohdan mukaisesti ehkäisyä, suojelua ja varautumista tulvatilanteisiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): María del Pilar Ayuso González

Tarkistus 187
9 artiklan 2 kohta

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

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

Or. es

Perustelu

Joissakin tapauksissa ei voida vähentää tulvien todennäköisyyttä. Vaikuttaa realistisemmalta 
keskittää jäsenvaltioiden toiminta niistä aiheutuvien vahinkojen vähentämiseen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi ja Péter Olajos

Tarkistus 188
9 artiklan 2 kohta

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

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
asianmukaiset suojelun tasot jokaiselle 
vesistöalueelle, vesistöalueen osalle tai 
rantakaistaleelle siten, että keskeisenä 
tekijänä on tulvien todennäköisyyden ja 
tulvista mahdollisesti ihmisten terveydelle, 
ympäristölle ja taloudellisille toimille 
aiheutuvien vaikutusten vähentäminen 
ottaen huomioon seuraavat tekijät: 
vesitalous, maaperän käyttö ja hoito, 
aluesuunnittelu, maankäyttö ja 
luonnonsuojelu sekä kustannukset ja 
hyödyt. Yhteisten vesistöalueiden, 
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vesistöalueen osien tai rantakaistaleiden 
osalta jäsenvaltioiden on toimittava 
yhteistyössä pannessaan täytäntöön edellä 
mainittuja velvoitteita.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että yhteisten vesistöalueiden tapauksessa 
jäsenvaltioiden on suojelun tasoja määritellessään koordinoitava toimia. Tämä on erityisen 
tärkeä turvalauseke alajuoksun valtioille. Lisäksi edellä mainitussa toiminnassa huomioon 
otettavien edellytysten alaa on laajennettava toimenpiteiden kustannuksiin ja hyötyihin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 189
9 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Erityisesti koska kaupunkisuunnittelu 
on jäsenvaltioiden ja niiden alueellisten ja 
paikallisten viranomaisten vastuulla, 
kansallisten viranomaisten pitäisi 
sisällyttää suunnitelmiinsa ennalta 
ehkäiseviä tai korjaavia toimia 
riskialueiden asianmukaisen kaupunki- ja 
aluesuunnittelun varmistamiseksi ottamalla 
selvästi mainituiksi tavoitteiksi esimerkiksi 
kaupunkialueilla virtaavien jokien 
ympäristönäkökohtien 
huomioonottaminen, vesistöjen ja metsien 
yhteisten kunnostamisohjelmien 
toteuttaminen, joenuomien suojelu ja 
kansalaisten valistaminen.

Or. es

Perustelu

Useat jokien tulvimistapaukset kaupungeissa osoittavat, että tämän kohdan lisääminen on 
tarpeen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 190
9 artiklan 3 kohta
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3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on saavuttaa 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetut suojelun tasot.

3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on saavuttaa 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetut riskien ehkäisyn ja suojelun 
tasot, ja toimenpiteiden täytäntöönpanon 
aikataulu.

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien 
hallintaprosessin vaiheita siten, että niissä 
keskitytään tulvien ehkäisyyn, torjuntaan ja 
valmiustoimiin sekä otetaan huomioon 
kyseisen vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
erityispiirteet.

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien 
hallintaprosessin vaiheita siten, että niissä 
keskitytään tulvien ehkäisyyn, torjuntaan ja 
valmiustoimiin, mukaan lukien ennustus-
ja varhaisvaroitusjärjestelmät, sekä otetaan 
huomioon kyseisen vesistöalueen tai 
vesistöalueen osan erityispiirteet.

Suunnitelmien on sisällettävä arvio 
tulvantorjuntatoimenpiteiden 
ympäristöllisestä ja taloudellisesta 
tehokkuudesta sekä olemassa olevien tai 
tulevaisuudessa kunnostettavien 
tulvatasanteiden luonnollisesta 
tulvanpidätyskyvystä. Suunnitelmilla on 
edistettävä asianmukaista maankäyttöä 
sekä asianmukaisia maatalous- ja 
metsätalouskäytäntöjä koko vesipiirin 
alueella.
Tulvariskien hallintatoimenpiteisiin voi 
sisältyä toimenpiteitä kustannusten 
perimiseksi, jotta tulvariskialueiden 
taloudelliset toimijat maksavat 
tulvantorjuntatoimien ja hätäpalvelujen 
kustannukset sekä ympäristö- ja 
resurssikustannukset, ja niissä voidaan 
velvoittaa tulvariskialueiden asukkaat 
toteuttamaan parhaan kykynsä mukaan 
varotoimenpiteitä vahinkojen 
vähentämiseksi.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 191
9 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 

3. Tulvariskien hallintasuunnitelmat pitää 
toteuttaa kokonaisvaltaisesti ja ottaen 
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on saavuttaa 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetut suojelun tasot.

huomioon muut välineet, lainsäädännön 
tai ohjelmat, jotka voivat tukea niitä. 
Niiden on sisällettävä toimenpiteitä, joiden 
tavoitteena on saavuttaa 2 kohdan 
mukaisesti vahvistetut suojelun tasot.

Or. es

Perustelu

Koko direktiivissä ja erityisesti kuvailtaessa, miten hallintasuunnitelmat pitää toteuttaa, on 
otettava huomioon riskien kokonaisvaltainen hallinta, jotta voidaan varmistaa yhteisön ja 
jäsenvaltioiden eri välineiden, tavoitteiden, menetelmien ja tekniikoiden koordinointi 
esimerkiksi käyttäen hyväksi Inspire-järjestelmässä tai kaukokartoitusta käsittelevässä 
ryhmässä (GEO) saatuja tietoja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 192
9 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

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

3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joissa käytetään 
luonnollisia prosesseja, kuten 
tulvatasanteiden säilyttämistä ja/tai 
elvyttämistä, jotta joille voidaan palauttaa 
tilaa aina kun se on mahdollista ja edistää 
asianmukaista maankäyttöä sekä 
asianmukaisia maatalous- ja 
metsätalouskäytäntöjä koko vesipiirissä.

Or. en

Perustelu

Alikehittyneet alueilla, jotka saattavat tulvia luonnollisesti (esim. tulvatasanteet), on arvokas 
tehtävä vedenpidättäjinä, ja ne olisi otettava huomioon tulvariskien hallintasuunnitelmissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Tarkistus 193
9 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on saavuttaa 2 kohdan mukaisesti 

3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on saavuttaa tulvariskien hallintaa koskevat 
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vahvistetut suojelun tasot. päämäärät 2 kohdan mukaisesti sekä 
menetelmät ja keinot, joilla näiden toimien 
täytäntöönpanoa valvotaan.

Or. en

Perustelu

Ks. samojen tarkistuksen esittäjien 9 artiklaan esittämän tarkistuksen perustelu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 194
9 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

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

3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on saavuttaa tulvariskien hallintaa koskevat 
päämäärät 2 kohdan mukaisesti sekä 
menetelmät ja keinot, joilla näiden toimien 
edistymistä valvotaan. Periaatteena on, että 
tulvariskin hallintaa koskevien 
toimenpiteiden on oltava 
kustannustehokkaita ja niiden rajana on 
pidettävä yhteiskunnallisesti hyväksyttyä 
kustannustasoa.

Or. en

Perustelu

Direktiiviin on sisällytettävä kustannustehokkuutta ja yhteiskunnallisesti hyväksyttyä 
kustannustasoa koskevat periaatteet. Kaikki jäsenvaltiot pitävät kyseisiä periaatteita itsestään 
selvinä, kun ne käsittelevät kansallisia tulvariskiin liittyviä ongelmia, mutta rajatylittävien 
tulvariskiin liittyvien ongelmien yhteydessä niitä ei aina noudateta. Ensimmäinen, 
kustannustehokkuutta koskeva periaate löytyy myös direktiivistä 2000/60/EY. Yhdessä nämä 
kaksi periaatetta muodostavat perustan yhteiskunnallisten kustannushyötyanalyysien 
käyttämiselle ja kehittämiselle. Puhumalla periaatteista eikä velvoitteista voidaan varmistaa, 
että niistä voidaan poiketa, kun siihen on perusteltu syy tai kun toimien vaikutukset ovat 
merkityksettömiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 195
9 artiklan 3 kohdan 1 alakohta
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3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on saavuttaa 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetut suojelun tasot.

3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on

a) hyödyntää luonnollisia prosesseja, kuten 
tulvatasanteiden säilyttäminen ja/tai 
elvyttäminen, jotta joille voidaan palauttaa 
tilaa aina kun se on mahdollista ja edistää 
asianmukaista maankäyttöä sekä 
asianmukaisia maatalous- ja 
metsätalouskäytäntöjä koko vesipiirissä,
b) varmistaa tulvariskien ekologisesti ja 
taloudellisesti toteutettavissa oleva hallinta 
siten, että otetaan huomioon 
tulvanhallintapalveluista aiheutuvien 
kustannusten periminen käyttäjiltä, niiden 
ympäristökustannukset mukaan luettuina,
c) myötävaikuttaa tulvien hallintaan ylä-
tai alajuoksulla sijaitsevilla seuduilla tai 
ainakin olla vaikuttamatta tulvariskiin 
siten, että ylä- tai alajuoksulla sijaitseville 
seuduille koituu suhteettomia kustannuksia 
asianmukaisen riskien ehkäisyn ja suojelun 
tason saavuttamiseksi,
d) ottaa huomioon nykyisten, ihmisten 
rakentamien 
tulvantorjuntainfrastruktuurien tehokkuus, 
niiden taloudellinen ja 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus 
mukaan luettuina. 

Or. en

Perustelu

a) Alikehittyneet alueet, jotka saattavat tulvia luonnollisesti (esim. tulvatasanteet) ja jotka 
toimivat hyödyllisinä vedenpidättäjinä, olisi otettava kehityskohteiksi, jos niitä ei ole otettu 
huomioon tulvariskikartoissa ja tulvariskien hallintasuunnitelmissa. Kyseisten alueiden 
tärkeä tehtävä tulvariskin vähentäjinä poistuisi tai heikkenisi, ja niillä sijaitseva uusi 
omaisuus olisi vaarassa. Tästä syystä on tärkeää, että kyseisiin alueisiin sovelletaan 
huononemisen ehkäisemistä koskevaa säännöstä, jotta riski ei kasva. Siksi on tärkeää, että 
kyseiset alueet ja niiden tehtävät sisällytetään tämän direktiivin mukaisesti laadittuihin 
asianmukaisiin tulvariskikarttoihin ja tulvariskin hallintasuunnitelmiin tai säilytetään niissä.

b)–c) Tulvariskin hallintatoimenpiteet ovat tärkeä palvelu kansalaisille ja yrityksille, ja niistä 
on perittävä maksu, jotta yhteiskunta voi hyötyä niistä pitkällä aikavälillä. Näiden toimien
kustannukset sekä niiden ympäristö- ja resurssikustannukset sekä ylä- että alajuoksulla on 
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katettava uusilla toimilla, joita ihmiset kehittävät tulva-alueilla. Perittävien kustannusten 
määrästä ja siitä, keneltä ne peritään, on päätettävä kansallisella tasolla, ja kustannusten 
perinnän on oltava avointa. 

d) Perinteiset tulvariskien hallintastrategiat, jotka perustuvat useimmiten infrastruktuurien 
rakentamiseen, eivät ole taanneet lupaamaansa pitkäaikaista turvaa, ja ne vaikuttavat 
haitallisesti vesiympäristöön. Niiden tehokkuutta on tarkasteltava perinpohjaisesti, mikäli 
tulvariskejä aiotaan hallita asianmukaisesti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 196
9 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien 
hallintaprosessin vaiheita siten, että niissä 
keskitytään tulvien ehkäisyyn, torjuntaan ja 
valmiustoimiin sekä otetaan huomioon 
kyseisen vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
erityispiirteet.

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien 
hallintaprosessin vaiheita siten, että niissä 
keskitytään tulvien ehkäisyyn, torjuntaan ja 
valmiustoimiin, toimintaan hätätilanteissa 
ja toipumiseen sekä otetaan huomioon 
kyseisen vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
erityispiirteet.

Or. en

Perustelu

Tulvariskien hallintasuunnitelmiin on sisällytettävä myös toiminta hätätilanteissa (eli 
asianmukaisten hätätoimintasuunnitelmien ja yhteensovitettujen pelastuspalvelutoimien 
toteuttaminen tulvien sattuessa) ja toipuminen (eli mahdollisimman pikainen paluu 
normaalioloihin ja ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvien yhteiskunnallisten ja 
taloudellisten vaikutusten lieventäminen).

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 197
9 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien 
hallintaprosessin vaiheita siten, että niissä 
keskitytään tulvien ehkäisyyn, torjuntaan ja 
valmiustoimiin sekä otetaan huomioon 
kyseisen vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
erityispiirteet.

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien 
hallintaprosessin vaiheita siten, että niissä 
keskitytään tulvien ehkäisyyn, torjuntaan ja 
valmiustoimiin sekä otetaan huomioon 
kyseisen vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
erityispiirteet. Tulvariskien 
hallintasuunnitelmien on sisällettävä myös 
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toimenpiteitä, joiden tavoitteena on avustaa 
pelastus- ja elvytystoimissa.

Or. en

Perustelu

Vaikka tulvariskien hallintasuunnitelmien pääpaino onkin ehkäisyssä, torjunnassa ja 
valmiustoimissa, myös toimenpiteitä, joiden tavoitteena on avustaa pelastus- ja 
elvytystoimissa, olisi arvioitava tarkkaan, sillä tämä saattaisi auttaa levittämään tietoa 
kustannuksista, jotka syntyvät, jos ehkäisevät toimenpiteet laiminlyödään.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vasco Graça Moura

Tarkistus 198
9 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien 
hallintaprosessin vaiheita siten, että niissä 
keskitytään tulvien ehkäisyyn, torjuntaan ja 
valmiustoimiin sekä otetaan huomioon 
kyseisen vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
erityispiirteet.

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien 
hallintaprosessin vaiheita siten, että niissä 
keskitytään tulvien ehkäisyyn, torjuntaan, 
valmiustoimiin, vahinkojen minimointiin ja 
kunnostamiseen sekä otetaan huomioon 
kyseisen vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
erityispiirteet.

Or. pt

Perustelu

Vahinkojen minimointi- ja kunnostamistoimien määrittely ennakolta on ratkaisevan tärkeää 
suunnitelman onnistumiselle tulvan tapahduttua.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 199
9 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien 
hallintaprosessin vaiheita siten, että niissä 
keskitytään tulvien ehkäisyyn, torjuntaan ja 
valmiustoimiin sekä otetaan huomioon 
kyseisen vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
erityispiirteet.

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien 
hallintaprosessin vaiheita siten, että niissä 
keskitytään tulvien ehkäisyyn, torjuntaan ja 
valmiustoimiin, toimintaan hätätilanteissa 
ja toipumiseen sekä otetaan huomioon 
kyseisen vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
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erityispiirteet.

Or. en

Perustelu

Tulvariskien hallintasuunnitelmiin on sisällytettävä myös toiminta hätätilanteissa (eli 
asianmukaisten hätätoimintasuunnitelmien ja yhteensovitettujen pelastuspalvelutoimien 
toteuttaminen tulvien sattuessa) ja toipuminen (eli mahdollisimman pikainen paluu 
normaalioloihin ja ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvien yhteiskunnallisten ja 
taloudellisten vaikutusten lieventäminen). Mikään tulvantorjuntajärjestelmä ei ole täysin 
varma, etenkin kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen ennalta arvaamattomat vaikutukset. 
On olennaisen tärkeää varautua torjuntajärjestelmän pettämiseen, ja tulvariskien 
hallintasuunnitelmiin on sisällytettävä toiminta hätätilanteissa ja toipuminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 200
9 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien 
hallintaprosessin vaiheita siten, että niissä 
keskitytään tulvien ehkäisyyn, torjuntaan ja 
valmiustoimiin sekä otetaan huomioon 
kyseisen vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
erityispiirteet.

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien 
hallintaprosessin vaiheita siten, että niissä 
keskitytään tulvien ehkäisyyn, torjuntaan ja 
valmiustoimiin ja toimiin tulvan 
vaikutusten minimoimiseksi sekä otetaan 
huomioon kyseisen vesistöalueen tai 
vesistöalueen osan erityispiirteet.

Or. pl

Perustelu

Kaikkien luonnonkatastrofien, myös tulvien, vaikutusten minimoiminen on katettu EU:n 
asiakirjassa "valmiustoimien ja nopeiden avustustoimien rahoitusvälineen perustamisesta 
vakavia hätätilanteita varten" (KOM (2005) 0113 - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-
0075/2006)). Se on tärkeää, jotta voidaan rajoittaa tappioita ja palauttaa ympäristö, talous ja 
infrastruktuuri ennen tulvaa vallinneeseen tilaan.

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 201
9 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien 

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien 
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hallintaprosessin vaiheita siten, että niissä 
keskitytään tulvien ehkäisyyn, torjuntaan ja 
valmiustoimiin sekä otetaan huomioon 
kyseisen vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
erityispiirteet.

hallintaprosessin vaiheita siten, että niissä 
keskitytään tulvien ehkäisyyn, torjuntaan ja 
valmiustoimiin, toimintaan hätätilanteissa 
ja toipumiseen sekä otetaan huomioon 
kyseisen vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
erityispiirteet.

Or. en

Perustelu

Tulvariskien hallintasuunnitelmiin on sisällytettävä myös toiminta hätätilanteissa (eli 
asianmukaisten hätätoimintasuunnitelmien ja yhteensovitettujen pelastuspalvelutoimien 
toteuttaminen tulvien sattuessa) ja toipuminen (eli mahdollisimman pikainen paluu 
normaalioloihin ja ihmisille, omaisuudelle ja ympäristölle aiheutuvien yhteiskunnallisten ja 
taloudellisten vaikutusten lieventäminen). Mikään tulvantorjuntajärjestelmä ei ole täysin 
varma, etenkin kun otetaan huomioon ilmastonmuutoksen ennalta arvaamattomat vaikutukset. 
On olennaisen tärkeää varautua torjuntajärjestelmän pettämiseen, ja tulvariskien 
hallintasuunnitelmiin on sisällytettävä toiminta hätätilanteissa ja toipuminen.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 202
9 artiklan 3 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Jäsenvaltion on varmistettava, että joki voi 
seurata luonnollista uomaansa 
mahdollisimman pitkään. Jos se ei voi 
seurata luonnollista uomaa, jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että joki saa jäsenvaltion 
omalta alueelta tilaa, joka korvaa 
menetetyn uoman.

Or. nl

Perustelu

Tarkistuksella selvennetään periaatetta muualle ohjaamisen kieltämisestä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 203
9 artiklan 3 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
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on 
a) hyödyntää luonnollisia prosesseja, kuten 
tulvatasanteiden säilyttäminen ja/tai 
elvyttäminen, jotta joille voidaan palauttaa 
tilaa aina kun se on mahdollista ja edistää 
asianmukaista maankäyttöä sekä 
asianmukaisia maatalous- ja 
metsätalouskäytäntöjä koko vesipiirissä, 
b) varmistaa tulvariskien ekologisesti ja 
taloudellisesti toteutettavissa oleva hallinta, 
siten että otetaan huomioon 
tulvanhallintapalveluista aiheutuvien 
kustannusten periminen käyttäjiltä, niiden 
ympäristökustannukset mukaan luettuina,
c) ottaa huomioon nykyisten, ihmisten 
rakentamien 
tulvantorjuntainfrastruktuurien tehokkuus, 
niiden taloudellinen ja 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus 
mukaan luettuina. 

Or. en

Perustelu

Alikehittyneillä alueilla, kuten metsillä, on arvokas tehtävä vedenpidättäjinä, ja ne vähentävät 
tulvariskiä. Alikehittyneet alueet on otettava huomioon tulvariskien hallintasuunnitelmia 
laadittaessa – erityisesti siitä syystä, että perinteiset tulvariskien hallintastrategiat, jotka 
perustuvat useimmiten infrastruktuurien rakentamiseen, ovat usein tehottomia ja ne voivat 
aiheuttaa muita vakavia ongelmia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 204
9 artiklan 3 kohdan 2 a alakohta (uusi)

Tulvariskien hallintasuunnitelmiin on 
sisällytettävä toimenpiteitä, joiden 
tavoitteena on estää neuvoston direktiivin 
96/61/EY liitteessä I tarkoitetuista ja 
neuvoston direktiivin 96/82/EY piiriin
kuuluvista teollisuuslaitoksista peräisin 
oleva tulvasta johtuvan onnettomuuden 
aiheuttama saastuminen.

Or. en
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Perustelu

Koska tulvat ovat usein aiheuttaneet tahatonta ympäristön pilaantumista, jonka aiheuttajia 
ovat esim. alueella sijaitsevat teollisuus- ja maatalouslaitokset, tulvariskien 
hallintasuunnitelmissa olisi otettava huomioon todennäköiset pilaantumisen lähteet. Edellä 
mainittujen Seveso II -direktiivin ja IPPC-direktiivin luokitukset tarjoavat välineen tunnistaa 
laitokset, joista voi aiheutua vaaraa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 205
9 artiklan 3 a kohta (uusi)

3a. Tulvariskien hallintatoimet, erityisesti 
infrastruktuurien rakentamiseen liittyvät 
toimet, olisi arvioitava perusteellisesti ja 
avoimesti niin taloudellisesta kuin 
ympäristönäkökulmasta, jotta varmistetaan, 
että ne palvelevat kansalaisia ja yrityksiä 
kannattavasti pitkään, ja arvioinnissa olisi 
otettava huomioon kustannusten perimistä 
koskeva periaate, myös ympäristö- ja 
resurssikustannuksissa. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 206
9 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Tulvariskien hallintasuunnitelmat 
käsittävät tulvien hallinnasta vastaavien eri 
hallintoelinten (vesihallinto, 
aluesuunnittelu, kaupunkisuunnittelu ja 
pelastustoimi) välisen koordinoinnin.

Or. es

Perustelu

On välttämätöntä vahvistaa tulvariskien hallintasuunnitelmissa eri hallintoelinten välinen 
koordinointi, erityisesti pelastuspalvelun kanssa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Vasco Graça Moura

Tarkistus 207
9 artiklan 4 kohta

4. Yhdessä jäsenvaltiossa toteutetut 
tulvariskin hallintatoimenpiteet eivät saa 
lisätä naapurimaiden tulvariskiä.

Poistetaan.

Or. pt

Perustelu

Tämä kohta sopii paremmin artiklaan, joka koskee tulvariskien hallintatoimenpiteiden 
kansainvälistä ulottuvuutta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 208
9 artiklan 4 kohta

4. Yhdessä jäsenvaltiossa toteutetut 
tulvariskin hallintatoimenpiteet eivät saa 
lisätä naapurimaiden tulvariskiä.

4. Yhteisvastuullisuuden periaatteen 
mukaisesti tulvariskien 
hallintasuunnitelmissa olisi tarvittaessa 
harkittava ylä- tai alajuoksulla sijaitsevilla 
alueilla toteutettavia toimia. Yhdessä 
jäsenvaltiossa toteutetut tulvariskin 
hallintatoimenpiteet tai muut toimenpiteet 
eivät saa lisätä naapurimaiden tulvariskiä. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Frederika Brepoels

Tarkistus 209
9 artiklan 4 kohta

4. Yhdessä jäsenvaltiossa toteutetut 
tulvariskin hallintatoimenpiteet eivät saa 
lisätä naapurimaiden tulvariskiä.

4. Periaatteena on, että yhdessä
jäsenvaltiossa toteutetut tulvariskin 
hallintatoimenpiteet eivät saa lisätä ylä- tai 
alajuoksulla taikka samalla vesistöalueella 
tai samassa vesistöalueen osassa sijaitsevan 
maan tulvariskiä.

Or. en
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Perustelu

Artikla on muotoiltava uudestaan periaatteeksi, jotta voidaan varmistaa, ettei erittäin pienistä 
ja merkityksettömistä rajatylittävistä kielteisistä vaikutuksista käynnistetä 
rikkomismenettelyjä, mikä saattaisi muodostua ongelmaksi. Samalla voidaan estää 
naapurimaita tekemästä sopimuksia yksittäisten toimien rajatylittävistä kielteisistä 
vaikutuksista maksettavista korvauksista. Kaikilla samalla vesistöalueella sijaitsevilla 
jäsenvaltioilla on oltava sama käsitys rajatylittävien vaikutusten arvioinnista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer and Anja Weisgerber

Tarkistus 210
9 artiklan 4 a kohta (uusi)

4a. Jos jäsenvaltioilla on jo 
(kansainvälisesti yhteen sovitettuja) 
hallintosuunnitelmia, jotka soveltuvat 1 
artiklassa ja 9 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseen, 
direktiivin IV luvun mukaisia uusia 
suunnitelmia ei tarvita.

Or. de

Perustelu

Kansainvälisiä vesistöjä varten on jo usein olemassa yhteen sovitettuja tulvia koskevia 
toimintasuunnitelmia, jotka täyttävät direktiivissä asetetut tavoitteet. Tällaiset suunnitelmat 
on jätettävä voimaan, ja niille on myönnettävä poikkeus direktiivin virallisista säännöksistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vittorio Prodi

Tarkistus 211
9 artiklan 4 a kohta (uusi)

4a. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä erityisiä toimenpiteitä, joiden 
tavoitteena on
a) hyödyntää luonnollisia prosesseja, kuten 
tulvatasanteiden säilyttäminen ja/tai 
elvyttäminen, jotta joille voidaan palauttaa 
tilaa aina kun se on mahdollista ja edistää 
asianmukaista maankäyttöä sekä 
asianmukaisia maatalous- ja 
metsätalouskäytäntöjä koko vesipiirissä,
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b) myötävaikuttaa tulvien hallintaan ylä-
tai alajuoksulla sijaitsevilla seuduilla tai 
ainakin olla vaikuttamatta tulvariskiin 
siten, että ylä- tai alajuoksulla sijaitseville 
seuduille koituu suhteettomia kustannuksia 
asianmukaisen riskien ehkäisyn ja suojelun 
tason saavuttamiseksi,
c) ottaa huomioon nykyisten, ihmisten 
rakentamien 
tulvantorjuntainfrastruktuurien tehokkuus, 
niiden taloudellinen ja 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus 
mukaan luettuna. 

Or. en

Perustelu

Olisi korostettava tulvatasanteiden ja niiden tehtävän sekä tulvariskejä koskevien toimien ja 
infrastruktuurista aiheutuvien kustannusten merkitystä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 212
9 artiklan 4 a kohta (uusi)

4a. Mikäli jokin jäsenvaltio aikoo tehdä 
merkittäviä muutoksia 
täytäntöönpanotoimiin tai 
täytäntöönpanolle asetettuun aikatauluun 
11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
uudelleentarkastelujakson aikana, 
jäsenvaltioiden on ryhdyttävä 
asianmukaisiin toimiin varmistaakseen 
yhteensovittamisen muiden samalla 
kansainvälisellä vesipiirin alueella 
sijaitsevien jäsenvaltioiden kanssa sekä 
yleisölle tiedottamisen ja yleisön 
osallistumisen.

Or. en



PE 371.879v02-00 90/112 AM\610916FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Tarkistus 213
10 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava 
komissiolle kolmen vuoden kuluessa 
kunkin tulva riskien hallintasuunnitelman 
tai sen tarkistuksen julkaisun jälkeen 
väliraportti, jossa esitetään suunniteltujen 
toimien täytäntöönpanossa saavutettu 
edistys.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tämä sisällytetään nyt 9 artiklan 3 kohtaan. Ks. myös samojen tarkistuksen esittäjien 
kyseiseen kohtaan esittämä tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Tarkistus 214
11 artiklan 2 kohta

2. Tulvariskien hallintasuunnitelmia on 
tarkasteltava uudelleen ja ajantasaistettava 
viimeistään vuonna 2021 ja sen jälkeen joka 
kuudes vuosi.

2. Tulvariskien hallintasuunnitelmia on 
tarkasteltava uudelleen ja ajantasaistettava 
viimeistään vuonna 2021 ja sen jälkeen joka 
kymmenes vuosi.

Or. de

Perustelu

Riskikarttojen ja hallintasuunnitelmien laatimisesta ja arvioinnista aiheutuu kosolti rasitusta. 
Toimien uudelleen tarkastelemisessa olisi siten noudatettava 7 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua korkean todennäköisyyden toistumisaikaa. Tarkasteluvälin pidentämistä 
kymmeneen vuoteen voidaan perusteella myös suhteellisuusperiaatteen avulla.

Tarkistuksen esittäjä(t): Elisabeth Jeggle ja Lutz Goepel

Tarkistus 215
12 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella kokonaisuudessaan 

Poistetaan.
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sijaitsevien vesipiirien osalta laaditaan 
ainoastaan yksi tulvariskien 
hallintasuunnitelma.

Or. de

Perustelu

Säilytetään kansallinen toimivalta toissijaisuusperiaatteen mukaisesti, koska vesipiiri sijaitsee 
kokonaisuudessaan yhden jäsenvaltion alueella. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Tarkistus 216
12 artikla

Valtioiden välinen yhteistyö
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella kokonaisuudessaan 
sijaitsevien vesipiirien osalta laaditaan 
ainoastaan yksi tulvariskien 
hallintasuunnitelma.
2. Kun kyseessä on yhteisön alueella 
kokonaisuudessaan sijaitseva kansainvälinen 
vesipiiri, jäsenvaltioiden on huolehdittava 
yhteensovittamisesta ainoastaan yhden 
kansainvälisen vesipiirin tulvariskien 
hallintasuunnitelman laatimiseksi. 

2. Kun kyseessä on yhteisön alueella 
kokonaisuudessaan sijaitseva kansainvälinen 
vesipiiri, jäsenvaltioiden on huolehdittava 
yhteensovittamisesta ainoastaan yhden 
kansainvälisen vesipiirin tulvariskien 
hallintasuunnitelman tai useammasta 
tulvariskien hallintasuunnitelmasta 
muodostuvan kokonaisuuden, joka on 
sovitettu yhteen kansainvälisen vesipiirin 
tasolla mahdollisimman sopivassa 
mittakaavassa, laatimiseksi.

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

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

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

3. Yhteisön rajojen ulkopuolelle ulottuvien 
kansainvälisten vesipiirien osalta 
jäsenvaltioiden on pyrittävä laatimaan yksi 
kansainvälinen tulvariskien 
hallintasuunnitelma taikka useammasta 
tulvariskien hallintasuunnitelmasta 
muodostuva kokonaisuus, joka on sovitettu 
yhteen kansainvälisen vesipiirin tasolla 
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kansainvälisen vesipiirin kyseessä olevien 
jäsenvaltioiden alueeseen kuluvat osat.

mahdollisimman sopivassa mittakaavassa.
Jos tämä ei ole mahdollista, jäsenvaltioiden 
on laadittava tulvariskien 
hallintasuunnitelma, jonka soveltamisalaan 
kuuluvat kansainvälisen vesipiirin kyseisen 
jäsenvaltion alueeseen kuuluvat osat.

3a. Jos jokin jäsenvaltio tunnistaa vesiensä 
tulvariskien hallintaan vaikuttavan asian, 
jota se ei voi ratkaista itse, jäsenvaltio voi 
tiedottaa asiasta komissiolla tai mille 
tahansa muulle jäsenvaltiolle, jota asia 
koskee, ja se voi antaa suosituksia asian 
ratkaisemiseksi. 
Komission on vastattava kaikkiin 
jäsenvaltioilta saamiinsa suosituksiin 
kuuden kuukauden kuluessa.

Or. en

Perustelu

Direktiivin on luotava puitteet rajatylittävälle yhteistyölle. Kansainväliset vesistöjä koskevat 
rakenteet sekä kansalliset ja alueelliset viranomaiset ovat tehokkain keino tulvariskien 
ratkaisuun. EU:n toimien lisäarvo tulee esille rajatylittävässä tapauksissa, joten direktiivin 
olisi käsiteltävä ainoastaan tällaisia kysymyksiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Albert Jan Maat

Tarkistus 217
12 artiklan 2 kohta

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

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

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

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

Or. en



AM\610916FI.doc 93/112 PE 371.879v02-00

FI

Perustelu

Jäsenvaltioiden olisi voitava päättää vapaasti tehokkaimmista keinoista sovittaessaan yhteen 
tulvariskien hallintasuunnitelmia. Tästä syystä tulvariskien hallintasuunnitelmia pitäisi myös 
voida laatia useampi kuin yksi. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 218
12 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

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

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

Or. pl

Perustelu

Synkronoitu yhtenäinen toiminta on välttämätöntä, jotta saadaan aikaan kattava 
kansainvälinen tulvariskien hallintasuunnitelma ja jotta hätätilanteessa voidaan ottaa 
käyttöön yhtenäisiä ja yhteensovitettuja menettelyjä tulvien estämiseksi, tulvilta 
suojautumiseksi, valmiustoimien toteuttamiseksi ja tulvien vaikutusten minimoimiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 219
12 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

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

Jos tällaista suunnitelmaa ei laadita, 
jäsenvaltioiden on laadittava tulvariskien 
hallintasuunnitelma, jonka soveltamisalaan 
kuuluvat kansainvälisen vesipiirin kyseisen 
jäsenvaltion alueeseen kuuluvat osat. 
Suunnitelmia laatiessaan jäsenvaltioiden 
on kuultava kansainvälisen vesipiirin 
alueella sijaitsevia jäsenvaltioita, 
raportoitava niiden kannoista ja otettava 
huomioon suunnitelmien vaikutus 
naapurimaihin.

Or. nl
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Perustelu

Kuulemiset on järjestettävä aina, myös silloin, kun yhteistä suunnitelmaa ei ole.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi ja Péter Olajos

Tarkistus 220
12 artiklan 2 kohdan 2 alakohta

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

Jos tällaista suunnitelmaa ei laadita, 
jäsenvaltioiden on laadittava tulvariskien 
hallintasuunnitelma, jonka soveltamisalaan 
kuuluvat kansainvälisen vesipiirin kyseisen 
jäsenvaltion alueeseen kuuluvat osat ottaen 
samalla huomioon tulvariskien 
hallintastrategian yhteensovittamisen 
saman kansainvälisen vesipiirin alueella 
sijaitsevien jäsenvaltioiden kesken.

Or. en

Perustelu

Vaikka jäsenvaltiot eivät voisi laatia ainoastaan yhtä suunnitelmaa, tulvariskien 
hallintastrategioiden yhteensovittamista olisi kuitenkin pidettävä vähimmäisvaatimuksena. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi ja Péter Olajos

Tarkistus 221
12 artiklan 3 kohta

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

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

Or. en
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Perustelu

On tärkeää tehdä selväksi, viittaamalla saman artiklan 2 kohtaan, että jäsenvaltioiden on 
sovitettava yhteen ja laadittava ainoastaan yksi suunnitelma kansainvälisen vesipiirin niille 
kuuluvista osista, vaikka neuvotteluissa muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ei 
saataisikaan aikaan yhtä yhteistä tulvariskien hallintasuunnitelmaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Tarkistus 222
13 artiklan 1 kohta

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

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

Or. de

Perustelu

Asiassa on pyrittävä vastavuoroiseen suunnitelmien käyttöön ottamiseen ja niistä 
tiedottamiseen. Pidemmälle menevät kytkökset eivät kuitenkaan vastaa tarkoitustaan. Nämä 
kaksi suunnitteluprosessia jumiuttaisivat toisensa, koska tavoitteiden asettelu sekä osapuolten 
tilanne ja edut ovat erilaisia. On kiistatta mielekästä hyödyntää vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukaisten hoitosuunnitelmien laatimisesta aiheutuvaa synergiaa. Se koskee kuitenkin 
ainoastaan yhteisten selontekoperusteiden käyttöä. Siksi tarvitaan ainakin tällainen muutos.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 223
13 artiklan 1 kohta

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

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

Or. en
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Perustelu

Rinnakkaisten tulvariskien hallintasuunnitelmien ja vesipolitiikan puitedirektiivissä 
säädettyjen vesistöalueiden hoitosuunnitelmien laatimista olisi vältettävä, jotta voidaan 
keventää byrokratiaa ja päällekkäisten selvitysten laatimista. Tämä on olennaisen tärkeää 
sääntelyn parantamisen kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ja Jules Maaten

Tarkistus 224
13 artiklan 1–2 kohta

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

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

2. Tämän direktiivin 10 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskien 
hallintasuunnitelmien ja niiden myöhempien 
tarkistusten laatiminen on sovitettava tiiviisti
yhteen ja suunnitelmat on tarvittaessa 
sisällytettävä direktiivin 2000/60/EY 13 
artiklan 7 kohdassa säädettyihin vesipiirin 
hoitosuunnitelmien tarkistuksiin.

2. Tämän direktiivin 10 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskikarttojen ja niiden 
myöhempien tarkistusten laatiminen on 
sovitettava yhteen ja tulvariskikartat voidaan 
sisällyttää direktiivin 2000/60/EY 13 
artiklan 7 kohdassa säädettyihin 
tarkistuksiin.

Or. en

Perustelu

Yhteensovittamisesta direktiivin 2000/60/EY kanssa on huolehdittava aina. Sisällyttämisen 
olisi kuitenkin oltava vain yksi vaihtoehto. Jäsenvaltioiden on voitava valita myös erilliset 
suunnitelmat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 225
13 artiklan 1–2 kohta

1. Tämän direktiivin 8 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskikarttojen ja niiden 
myöhempien tarkistusten laatiminen on 
sovitettava tiiviisti yhteen ja tulvariskikartat 
on tarvittaessa sisällytettävä direktiivin 

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

tulvariskikartat on sisällytettävä direktiivin 
2000/60/EY 5 artiklan 2 kohdassa 
säädettyihin tarkistuksiin.

2. Tämän direktiivin 10 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskien 
hallintasuunnitelmien ja niiden myöhempien 
tarkistusten laatiminen on sovitettava tiiviisti 
yhteen ja suunnitelmat on tarvittaessa 
sisällytettävä direktiivin 2000/60/EY 13 
artiklan 7 kohdassa säädettyihin vesipiirin 
hoitosuunnitelmien tarkistuksiin.

2. 2. Tämän direktiivin 10 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskien 
hallintasuunnitelmien ja niiden myöhempien 
tarkistusten laatiminen on tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä alkaen sovitettava 
tiiviisti yhteen ja suunnitelmat on 
sisällytettävä direktiivin 2000/60/EY 
13 artiklan 7 kohdassa säädettyihin 
vesipiirin hoitosuunnitelmien tarkistuksiin.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 226
13 artiklan 2 kohta

2. Tämän direktiivin 10 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskien 
hallintasuunnitelmien ja niiden myöhempien 
tarkistusten laatiminen on sovitettava tiiviisti 
yhteen ja suunnitelmat on tarvittaessa 
sisällytettävä direktiivin 2000/60/EY 13 
artiklan 7 kohdassa säädettyihin vesipiirin 
hoitosuunnitelmien tarkistuksiin.

2. Tämän direktiivin 10 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskikarttojen ja niiden 
myöhempien tarkistusten laatiminen on 
sovitettava yhteen ja tulvariskikartat on 
sisällytettävä direktiivin 2000/60/EY 
13 artiklan 7 kohdassa säädettyihin 
tarkistuksiin.

Or. en

Perustelu

Rinnakkaisten tulvariskien hallintasuunnitelmien ja vesipolitiikan puitedirektiivissä 
säädettyjen vesistöalueiden hoitosuunnitelmien laatimista olisi vältettävä, jotta voidaan 
keventää byrokratiaa ja päällekkäisten selvitysten laatimista. Tämä on olennaisen tärkeää 
sääntelyn parantamisen kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 227
13 artiklan 2 kohta

2. Tämän direktiivin 10 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskien 

Tämän direktiivin 10 artiklassa tarkoitettujen 
tulvariskien hallintasuunnitelmien ja niiden 
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hallintasuunnitelmien ja niiden myöhempien 
tarkistusten laatiminen on sovitettava tiiviisti 
yhteen ja suunnitelmat on tarvittaessa 
sisällytettävä direktiivin 2000/60/EY 13 
artiklan 7 kohdassa säädettyihin vesipiirin 
hoitosuunnitelmien tarkistuksiin.

myöhempien tarkistusten laatiminen on 
sovitettava tiiviisti yhteen ja suunnitelmat on 
sisällytettävä direktiivin 2000/60/EY 
13 artiklan 7 kohdassa säädettyihin 
vesipiirin hoitosuunnitelmien tarkistuksiin.

Or. en

Perustelu

Rinnakkaisten tulvariskien hallintasuunnitelmien ja vesipolitiikan puitedirektiivissä 
säädettyjen vesistöalueiden hoitosuunnitelmien laatimista olisi vältettävä, jotta voidaan 
keventää byrokratiaa ja päällekkäisten selvitysten laatimista. Tämä on olennaisen tärkeää 
sääntelyn parantamisen kannalta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Tarkistus 228
13 artiklan 2 kohta

2. Tämän direktiivin 10 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskien 
hallintasuunnitelmien ja niiden myöhempien 
tarkistusten laatiminen on sovitettava tiiviisti 
yhteen ja suunnitelmat on tarvittaessa
sisällytettävä direktiivin 2000/60/EY 13 
artiklan 7 kohdassa säädettyihin vesipiirin 
hoitosuunnitelmien tarkistuksiin.

2. Tämän direktiivin 10 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskien 
hallintasuunnitelmien ja niiden myöhempien 
tarkistusten laatiminen on sovitettava 
tarvittaessa tiiviisti yhteen ja suunnitelmat 
on mahdollisuuksien mukaan sisällytettävä 
direktiivin 2000/60/EY 13 artiklan 7 
kohdassa säädettyihin vesipiirin 
hoitosuunnitelmien tarkistuksiin.

Or. de

Perustelu

Asiassa on pyrittävä vastavuoroiseen suunnitelmien käyttöön ottamiseen ja niistä 
tiedottamiseen. Pidemmälle menevät kytkökset eivät kuitenkaan vastaa tarkoitustaan. Nämä 
kaksi suunnitteluprosessia jumiuttaisivat toisensa, koska tavoitteiden asettelu sekä osapuolten 
tilanne ja edut ovat erilaisia. On kiistatta mielekästä hyödyntää vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukaisten hoitosuunnitelmien laatimisesta aiheutuvaa synergiaa. Se koskee kuitenkin 
ainoastaan yhteisten selontekoperusteiden käyttöä. Siksi tarvitaan ainakin tällainen muutos.

Tarkistuksen esittäjä(t): Thomas Ulmer ja Anja Weisgerber

Tarkistus 229
13 artiklan 3 kohta
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3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tämän direktiivin 14 artiklan 
mukainen asianomaisten osapuolten 
osallistuminen sovitetaan yhteen direktiivin 
2000/60/EY 14 artiklan mukaisen 
asianomaisten osapuolten osallistumisen 
kanssa.

3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kaikki tämän direktiivin 14 artiklan 
mukainen asianomaisten osapuolten 
osallistuminen sovitetaan tarvittaessa yhteen 
direktiivin 2000/60/EY 14 artiklan mukaisen 
asianomaisten osapuolten osallistumisen 
kanssa.

Or. de

Perustelu

Asiassa on pyrittävä vastavuoroiseen suunnitelmien käyttöön ottamiseen ja niistä 
tiedottamiseen. Pidemmälle menevät kytkökset eivät kuitenkaan vastaa tarkoitustaan. Nämä 
kaksi suunnitteluprosessia jumiuttaisivat toisensa, koska tavoitteiden asettelu sekä osapuolten 
tilanne ja edut ovat erilaisia. On kiistatta mielekästä hyödyntää vesipolitiikan puitedirektiivin 
mukaisten hoitosuunnitelmien laatimisesta aiheutuvaa synergiaa. Se koskee kuitenkin 
ainoastaan yhteisten selontekoperusteiden käyttöä. Siksi tarvitaan ainakin tällainen muutos.

Tarkistuksen esittäjä(t): Vasco Graça Moura

Tarkistus 230
12 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Yhdessä jäsenvaltiossa toteutetut 
tulvariskin hallintatoimenpiteet eivät saa 
lisätä naapurimaiden tulvariskiä.

Or. pt

Perustelu

Tämä kohta sopii paremmin kansainvälisten vesistöalueiden yhteyteen. Jäsenvaltioiden 
toimenpiteet eivät saa vahingoittaa naapurimaita. Kun vesistöalue on yhteinen, tarvitaan 
myös yhteistä toimintaa yhteisen strategian aikaansaamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 231
13 artiklan 3 a kohta (uusi)

3a. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
kestävää tulvariskien hallintaa koskevat 
vaatimukset kaikkien muiden asiaan 
liittyvien toimintalinjojen määrittelyyn ja 
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toteuttamiseen. 

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 232
14 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on asetettava tulvariskien 
alustavat arvioinnit, tulvariskikartat ja 
tulvariskien hallintasuunnitelmat yleisön 
saataville.

1. Jäsenvaltioiden on asetettava tulvariskien 
alustavat arvioinnit, tulvariskikartat ja 
tulvariskien hallintasuunnitelmat yleisön 
saataville Århusin sopimuksen mukaisesti.

Or. pl

Perustelu

Århusin sopimuksen soveltaminen yhteisön toimielimiin ja muihin elimiin ja sitä kautta EU:n 
kansalaisiin turvaa tiedonsaannin, yleisön osallistumisen päätöksentekoon ja mahdollisuuden 
nostaa kanteita ympäristöön liittyvissä asioissa, mukaan luettuna tulvat ja niiden vaikutuksiin 
liittyvät asiat.

Tarkistuksen esittäjä(t): Albert Jan Maat

Tarkistus 233
14 artiklan 2 kohta

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

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava kaikkien 
asianosaisten aktiivinen osallistuminen IV 
luvussa tarkoitettujen tulvariskien 
hallintasuunnitelmien laatimiseen, 
uudelleentarkasteluun ja ajantasaistamiseen 
ottaen huomioon jo olemassa olevat 
neuvoa-antavat ja hallintorakenteet.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan välttää tarpeettomia uusia rakenteita ja byrokratiaa, jo olemassa olevien 
neuvoa-antavien ja hallintorakenteiden on osallistuttava aktiivisesti riskinarviointien, 
tulvariskikarttojen ja tulvariskien hallintasuunnitelmien laatimiseen. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 234
14 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi))

Pyydettäessä on annettava mahdollisuus 
tutustua tausta-asiakirjoihin ja tietoihin, 
joita on käytetty tulvariskikarttaluonnosten 
ja tulvariskien 
hallintasuunnitelmaluonnosten 
laatimiseen.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Adamos Adamou

Tarkistus 235
14 artiklan 2 a kohta (uusi)

2a. Jäsenvaltioiden on tiedotettava yleisölle 
ja otettava yleisö aktiivisesti mukaan 
taatakseen valmiustoimien korkean tason 
tulvariskien hallintasuunnitelmissa, jotta 
tulvien aiheuttamat vahingot voidaan pitää 
mahdollisimman vähäisinä.

Or. en

Perustelu

Monet tulvien aiheuttamista vahingoista voidaan pitää mahdollisimman vähäisinä, jos 
yhteiskunta tietää riskeistä ja on valmistautunut vastaamaan tulviin yhteensovitetusti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 236
14 artiklan 2 a kohta (uusi)

2a. Jäsenvaltioiden on tiedotettava yleisölle 
ja otettava yleisö aktiivisesti mukaan 
taatakseen valmiustoimien korkean tason 
tulvariskien hallintasuunnitelmissa, jotta 
tulvien aiheuttamat vahingot voidaan pitää 
mahdollisimman vähäisinä.
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Or. en

Perustelu

Monet tulvien aiheuttamista vahingoista voidaan pitää mahdollisimman vähäisinä, jos 
yhteiskunta tietää riskeistä ja on valmistautunut vastaamaan tulviin yhteensovitetusti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 237
14 artiklan 2 a kohta (uusi))

2a. Jäsenvaltioiden on tiedotettava yleisölle 
ja otettava yleisö aktiivisesti mukaan 
taatakseen valmiustoimien korkean tason 
tulvariskien hallintasuunnitelmissa, jotta 
tulvien aiheuttamat vahingot voidaan pitää 
mahdollisimman vähäisinä.

Or. en

Perustelu

Monet tulvien aiheuttamista vahingoista voidaan pitää mahdollisimman vähäisinä, jos 
yhteiskunta tietää riskeistä ja on valmistautunut vastaamaan tulviin yhteensovitetusti.

Tarkistuksen esittäjä(t): Karl-Heinz Florenz

Tarkistus 238
16 a artikla (uusi)

16 a artikla
Jäsenvaltiot voivat päättää 4 artiklan 
mukaisesta tulvariskin alustavasta 
arvioinnista luopumisesta, jos kyse on 
sellaisista vesistöalueiden osista tai 
rannikkokaistaleista, joilla on [direktiivin 
voimaantulon ajankohtaan] mennessä 
päätelty olevan mahdollinen merkittävä 
tulvariski tai joilla sen voidaan kohtuudella 
odottaa olevan, jolloin alue on yksilöitävä 5 
artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseksi 
alueeksi. 
2. Jäsenvaltiot voivat päättää [direktiivin 
voimaantulon ajankohtaan] mennessä 
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esitettyjen tulvariskikarttojen käyttämisestä, 
jos ne vastaavat 7 artiklan mukaisten 
karttojen tarkoitusta.
3. Jäsenvaltiot voivat päättää 9 artiklan 
mukaisten tulvariskien 
hallintasuunnitelmien laatimisesta 
luopumisesta, jos [direktiivin voimaantulon 
ajankohtaan] mennessä on esitetty 
suunnitelmia, jotka soveltuvat 1 ja 9 
artiklan mukaisten tavoitteiden 
saavuttamiseen.
4. Jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 1, 2 
ja 3 kohdan mukaisista päätöksistä 5 
artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 1 kohdassa 
ja 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa 
määräajassa.

Or. de

Perustelu

Uudessa 16 a artiklassa kootaan yhteen jäsenvaltioiden jo toteuttamien toimien tunnustamista 
koskevat säännökset siten, että jo toteutetut toimet voidaan hyväksyä, jos ne vastaavat 
direktiivillä säädettyjen toimien tarkoitusta, vaikka ne eivät vastaisikaan direktiivin 
täsmällistä sanamuotoa. Kansainvälisiä vesistöjä varten on jo usein olemassa yhteen 
sovitettuja tulvia koskevia toimintasuunnitelmia, jotka täyttävät direktiivissä asetetut 
tavoitteet. Tällaiset suunnitelmat on jätettävä voimaan, ja niille on myönnettävä poikkeus 
direktiivin virallisista säännöksistä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Antonios Trakatellis

Tarkistus 239
17 artikla

Jäsenvaltioiden on toimitettava tulvariskien 
alustavat arviot, tulvariskikartat ja 
tulvariskien hallintasuunnitelmat komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa niiden 
valmistumisesta.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tulvariskien, 
rajatylittävät tulvariskit mukaan lukien,
alustavat arviot, tulvariskikartat ja 
tulvariskien hallintasuunnitelmat komissiolle 
kolmen kuukauden kuluessa niiden 
valmistumisesta.

Or. el

Perustelu

Säännöksiin on sisällytettävä rajatylittävät tulvariskit, jotka voivat olla lähtöisin 
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naapurijäsenvaltioista ja unioniin kuulumattomista maista.

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 240
Liite, A osa, 2 kohta

2. III luvussa tarkoitetut tulvariskikartat ja 
näiden karttojen perusteella tehdyt 
päätelmät;

2. III luvussa tarkoitetut tulvariskikartat ja 
näiden karttojen perusteella tehdyt päätelmät 
määrittämällä 7 artiklan mukaisesti eri 
todennäköisyystasot;

Or. es

Perustelu

Kyseessä on täsmennys, jotta otettaisiin huomioon eri todennäköisyysasteet kuten 
direktiiviehdotuksessakin on tehty.

Tarkistuksen esittäjä(t): Urszula Krupa

Tarkistus 241
Liite, A osa, 2 kohta

2. III luvussa tarkoitetut tulvariskikartat ja 
näiden karttojen perusteella tehdyt 
päätelmät;

2. III luvussa tarkoitetut tulvariskikartat ja 
näiden karttojen perusteella tehdyt 
päätelmät; kuvaukset mahdollisista 
vaihtoehtoisista keinoista tulva-aaltojen 
hallitsemiseksi;

Or. pl

Perustelu

Tulvariskikarttojen lisäksi tarvitaan tietoja maastosta ja vesiteknisten laitosten sijainnista, 
kuten tulvavalleista, ja tiheästi asutuista alueista, kulttuurimonumenteista, ekosysteemeistä, 
taloudellisista rakenteista ja infrastruktuurista.

Tulva-aaltoja on vaikeaa hallita, mutta järkevin perustein voidaan tehdä päätöksiä 
tulvavallien avaamisesta ja tulva-aallonohjaamisesta asumattomille alueille (tätä kutsutaan 
tuvan ohjaamiseksi), jotta voidaan minimoida tulvan laajuutta ja vaikutuksia.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 242
Liite, A osa, 3 kohta

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

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

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 243
Liite, A osa, 3 a kohta (uusi)

3a. kaikkien sellaisten kyseistä asiaa 
koskevien toimintalinjojen ja 
rahoitusmekanismien määrittely, jotka 
niihin on sisällytettävä, jotta voidaan 
varmistaa tulvariskien kestävä hallinta;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 244
Liite, A osa, 3 b kohta (uusi)

3b. niiden vaikutusten arviointi, joita 
erilaisilla toimintalinjoilla on tulvista 
kärsineiden vesistöjen ekologiseen tilaan, 
sekä niiden taloudellisten seurausten 
arviointi, kaikki resurssi- ja 
ympäristökustannukset mukaan luettuina;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Albert Jan Maat

Tarkistus 245
Liite, A osa, 4 kohta

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

tarvittavien suojelun tasojen 
saavuttamiseksi;

Or. en

Perustelu

Tarpeettomia kuvauksia olisi vältettävä tehokkuuden parantamiseksi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 246
Liite, A osa, 4 kohta

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

4. kuvaus toimenpiteistä, mukaan luettuina 
9 artiklan mukaisesti toteutetut toimenpiteet, 
joita edellytetään tarvittavien riskien 
ehkäisyn ja suojelun tasojen 
saavuttamiseksi, toimenpiteistä, jotka 
sisällytetään direktiivin 2000/60/EY 
mukaisiin vesipiirien hoitosuunnitelmiin 
sisältyvään "toimenpideohjelmaan" ja 
joista raportoidaan sen yhteydessä, 
kustannusten perimiseksi toteutetuista 
toimista ja muiden yhteisön säädösten 
nojalla toteutetuista tulviin liittyvistä 
toimenpiteistä;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 247
Liite, A osa, 4 a kohta (uusi)

4a. sellaisten toimien priorisointi, jotka 
edistävät vahinkojen ennaltaehkäisyä 
direktiivin 2000/60/EY tavoitteiden 
mukaisesti, jotka koskevat sitä, ettei tila 
huonone entisestään ja/tai sitä, että 
vallitsee hyvä ekologinen, kemiallinen ja 
määrällinen tila, kuten
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– kosteikkoalueiden ja tulvatasanteiden 
suojelu,
– pilaantuneiden kosteikkoalueiden ja 
tulvatasanteiden (mukaan lukien 
joenmutkat) ja erityisesti niiden, jotka 
yhdistävät joet uudelleen 
tulvatasanteisiinsa, tilan palauttaminen 
entiselleen,
– vanhanaikaisten, ihmisten rakentamien 
tulvantorjuntainfrastruktuurien 
poistaminen joista,
– lisärakentamisen (infrastruktuurit, 
asunnot jne.) estäminen tulvatasanteilla,
– kestävien maankäyttökäytäntöjen 
tukeminen vedenkeruualueilla 
luonnonmukaisen pidättämiskapasiteetin ja 
pohjaveden muodostumisen 
parantamiseksi,
– luvan hankkiminen etukäteen tai 
rekisteröinti tulvatasanteilla toteutettavaa 
toimintaa silmällä pitäen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 248
Liite, A osa, 4 b kohta (uusi)

4b. niiden suorien tai epäsuorien 
vaikutusten arviointi, joita tulvariskien 
hallintatoimilla on pohjaveden 
kemialliseen koostumukseen;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 249
Liite, A osa, 4 c kohta (uusi)

4c. kuvaus kaikkien toimivaltaisten 
viranomaisten osallistumisesta;
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Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): María Isabel Salinas García

Tarkistus 250
Liite, A osa, 6 kohta

6. kuvaus toimien yhteensovittamisesta 
kansainvälisen vesipiirin ja direktiivin 
2000/60/EY kanssa sekä toimivaltaisten 
viranomaisten luettelo.

6. kuvaus toimien yhteensovittamisesta 
kansainvälisen vesipiirin ja direktiivin 
2000/60/EY sekä muiden luonnollisista 
syistä ja ihmisen toiminnasta aiheutuvien 
riskien arviointia ja hallintaa koskevien 
direktiivien, toimien tai ohjelmien kanssa 
sekä toimivaltaisten viranomaisten luettelo.

Or. es

Perustelu

Koko direktiivissä ja erityisesti kuvailtaessa miten hallintasuunnitelmat pitää toteuttaa, on 
otettava huomioon riskien kokonaisvaltainen hallinta, jotta voidaan varmistaa yhteisön ja 
jäsenvaltioiden eri välineiden, tavoitteiden, menetelmien ja tekniikoiden koordinointi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Albert Jan Maat

Tarkistus 251
Liite, A osa, 6 kohta

6. kuvaus toimien yhteensovittamisesta 
kansainvälisen vesipiirin ja direktiivin 
2000/60/EY kanssa sekä toimivaltaisten 
viranomaisten luettelo.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Direktiivi 2000/60/EY koskee vesitalouden laatua eikä siksi aina suoraan niitä määrällisiä 
vesitalouskysymyksiä, joista on kyse käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa. Tästä syystä 
yhteensovittamista direktiivin 2000/60/EY on turha sisällyttää tähän.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jillian Evans

Tarkistus 252
Liite, B osa, 2 kohta

2. arvio suojelun tason saavuttamisessa 
saavutetusta edistymisestä;

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

Or. en


