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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 36
1 konstatuojamoji dalis

(1) Per potvynius gali žūti žmonių, jie gali 
sąlygoti žmonių persikėlimą, stipriai 
žlugdyti ekonominę plėtrą ir pakenkti 
ekonominei veiklai Bendrijoje.

(1) Per potvynius, kurie priskiriami prie 
stichinių nelaimių, gali žūti žmonių, jie gali 
sąlygoti žmonių persikėlimą, padaryti žalos 
ekosistemoms, stipriai žlugdyti ekonominę 
plėtrą ir pakenkti ekonominei veiklai 
Bendrijoje.

Or. pl

Pagrindimas

ES dokumente dėl greitojo reagavimo ir pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms 
priemonėms (KOM (2005) 0113 - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006)) 
potvyniai priskiriami prie stichinių nelaimių, darančių žalą aplinkai (ekosistemoms) ir 
ekonomikai. 
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Pakeitimą pateikė Richard Seeber, Vittorio Prodi ir Edite Estrela

Pakeitimas 37
2 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Priešingai nei teigia Komisija, imantis tam tikrų priemonių potvynių kažkiek įmanoma 
išvengti. 

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 38
2 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Priešingai nei teigia Komisija, imantis tam tikrų priemonių potvynių kažkiek įmanoma 
išvengti. 

Pakeitimą pateikė Albert Jan Maat

Pakeitimas 39
2 konstatuojamoji dalis

(2) Potvyniai – gamtos reiškinys, kurio 
neįmanoma išvengti. Tačiau žmogaus veikla 
prisideda prie potvynių tikimybės ir jų 

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

Or. en

Pagrindimas

Nors daugelio potvynių išvengti neįmanoma, reikia pastebėti, kad kai kada prevencijos 
politika gali pasiteisinti ir sumažinti potvynių tikimybę.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 40
2 konstatuojamoji dalis

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

(2) Potvyniai – gamtos reiškinys, kurio 
neįmanoma išvengti. Tačiau žmogaus veikla, 
ypač pernelyg didelis upių reguliavimas ir 
miško kirtimas, prisideda prie potvynių 
tikimybės ir jų neigiamų padarinių didėjimo.

Or. pl

Pagrindimas

Dėl pernelyg didelio upių reguliavimo (bereikalingo ir per didelio upių vagų ir nuotėkio 
reguliavimo) išsiliejusi upė tvindo sparčiau. Būtent todėl daug pastangų dedama siekiant 
atkurti Reino pradinę vagą, kad sumažėtų būsimų potvynių mastas ir poveikis. 

Ežerai ir pelkės yra natūralūs vandens telkiniai, saugantys nuo užtvindymo. Europoje dėl 
pernelyg aktyviai kertamo miško žemės ūkio, pramonės, būsto ir transporto tinklų tikslais 
išaugo potvynių skaičius ir jų mastas, tad padidėjo ir jų padaroma žala. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans Žaliųjų/ELA frakcijos vardu

Pakeitimas 41
2 konstatuojamoji dalis

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

(2) Potvyniai – gamtos reiškinys, kurio 
neįmanoma išvengti. Tačiau didžiulis upių 
baseinų natūralių galimybių sulaikyti 
potvynius sumažėjimas, netinkama 
žmogaus veikla (aktyvesnis žmonių 
kūrimasis ir ekonominio turto kaupimas 
užliejamose lygumose) prisideda prie 
potvynių tikimybės ir jų neigiamo poveikio
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didėjimo.

Or. en

Pakeitimą pateikė Jillian Evans Žaliųjų/ELA frakcijos vardu

Pakeitimas 42
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Tradicinės potvynių rizikos valdymo 
strategijos, kurios daugiausia grindžiamos 
infrastruktūros kūrimu tik žmonių, 
nekilnojamojo turto ir prekių apsaugai, 
nesuteikė tiek saugumo, kiek tikėtasi. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 43
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

(2a) Potvynių rizikos valdymo priemonės, 
ypač tos, kurios pagrįstos infrastruktūros 
kūrimu, turėtų būti teisingo ir skaidraus 
ekonominio ir aplinkosauginio vertinimo 
objektas, kad būtų užtikrinta jų ilgalaikė 
nauda piliečiams ir verslui, vadovaujantis 
išlaidų, įskaitant išlaidas aplinkos apsaugai 
ir ištekliams, susigrąžinimo principu.

Or. en

Pagrindimas

Dėl žmogaus veiklos ir klimato kaitos didėjančio potvynių keliamo pavojaus problema turi 
būti sprendžiama taikant gerą ekonominį metodą. Potvynių rizikos valdymo priemonės yra 
svarbi paslauga piliečiams ir verslui, o joms vykdyti patirtos išlaidos turi būti susigrąžintos, 
kad būtų galima užtikrinti ilgalaikę naudą visuomenei. Užliejamose teritorijose vykdoma 
nauja žmogaus veikla turi kompensuoti šioms priemonėms vykdyti patirtas išlaidas, taip pat ir
dėl jų poveikio aukštupiui ir žemupiui partirtas išlaidas aplinkos apsaugai ir ištekliams. Dėl 
to užliejamose vietovėse įsikūrę piliečiai ir verslo subjektai taip pat gali būti priversti imtis 
visų įmanomų atsargumo priemonių žalai sumažinti. Kiek išlaidų turėtų būti susigrąžinama ir 
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iš ko turi būti sprendžiama nacionaliniu lygmeniu, tačiau skaidriai. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 44
3 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Potvyniai visų pirma kelia pavojų žmogaus gyvybei, taip pat ir sveikatai. Kaip teigiama šio 
pasiūlymo aiškinamajame memorandume (p. 1 – Pasiūlymo pagrindas ir tikslai), 1998–2004 
m. dėl potvynių Europoje žuvo 700 žmonių.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans Žaliųjų/ELA frakcijos vardu

Pakeitimas 45
3 konstatuojamoji dalis

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

(3) Įmanoma ir pageidautina sumažinti su 
potvyniais susijusį pavojų žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai. Tačiau 
siekiant, kad priemonės potvynių žalos 
rizikai sumažinti būtų veiksmingos, jos turi 
būti koordinuojamos visuose upių 
baseinuose ir didesnė svarba turi būti 
skiriama gamtinėms priemonėms, kad būtų 
skatinama pereiti nuo tradicinio 
trumparegio suvokimo, kad reikia kurti 
norint apsaugoti, prie ekologiškai tvaraus 
potvynių valdymo.  

Or. en
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ir Jules Maaten

Pakeitimas 46
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Valstybės narės skatinamos imtis 
priemonių, prisidedančių prie potvynių 
rizikos valdymo aukštupyje ar žemupyje, 
patenkančiame ir nepatenkančiame į jų 
valstybių teritorijas.  

Or. en

Pagrindimas

Jei valdoma pagal upių baseinus, gali būti naudingiau prevencinių priemonių imtis 
aukštupyje, netgi ir tuomet, kai aukštupys yra kitos valstybės narės teritorijoje. Direktyvoje 
propaguojamas solidarumo principas gali būti dar labiau sutvirtintas suteikiant dar veną 
stimulą kaimyninių valstybių bendradarbiavimui abiejų šalių teritorijose galimo potvynio 
rizikos mažinimo srityje. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 47
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Valstybės narės skatinamos imtis 
priemonių, naudingų potvynių rizikos 
valdymui aukštupyje ir žemupyje, kai 
įmanoma, nekeičiant natūralios upės 
vagos. Kai to padaryti neįmanoma, 
valstybės narės turi stengtis savo 
teritorijose rasti kompensacinių sričių arba 
kartu su kitomis valstybėmis narėmis 
ieškoti tokių sričių.

Or. nl

Pakeitimą pateikė Jillian Evans Žaliųjų/ELA frakcijos vardu

Pakeitimas 48
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Siūlomas integruotas upių baseinų 
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valdymas turi būti grindžiamas konkrečios 
aplinkos „laikomąja geba“, t. y. tinkamu ir 
ilgalaikiu ekosistemų funkcionavimu ir 
biologinės įvairovės išsaugojimu, taip pat 
su tuo susijusia nauda žmonėms, bendru 
visų vandens telkiniais suinteresuotųjų 
subjektų poreikių ir lūkesčių vertinimu 
baseino lygmeniu ir geriausia informacija.

Or. en

Pakeitimą pateikė Albert Jan Maat

Pakeitimas 49
4 konstatuojamoji dalis

(4) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatančia Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, siekiant užtikrinti gerą 
ekologinę ir cheminę būklę, reikalaujama 
kiekvienam upės baseinui parengti 
integruotus valdymo planus; taip pat šia 
direktyva bus prisidėta prie potvynių 
padarinių sušvelninimo. Tačiau potvynių 
rizikos sumažinimas nėra vienas 
pagrindinių tos direktyvos tikslų, joje taip 
pat neatsižvelgiama į būsimus klimato 
pokyčių sąlygotus pavojus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2000/60/EB skirta vandens kokybės valdymui ir todėl ne visada tiesiogiai sprendžia 
daugiau su kiekybe susijusius vandens ūkio tvarkybos klausimus, kuriuos sprendžia ši 
direktyva. Pavyzdžiui, potvynius gali sukelti ir išoriniai veiksniai, nesusiję su Direktyva 
2000/60/EB. Todėl nuoroda į Direktyvą 2000/60/EB netikslinga. 

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 50
4 konstatuojamoji dalis
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(4) 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatančia Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, siekiant užtikrinti 
gerą ekologinę ir cheminę būklę, 
reikalaujama kiekvienam upės baseinui 
parengti integruotus valdymo planus; taip 
pat šia direktyva bus prisidėta prie potvynių 
padarinių sušvelninimo. Tačiau potvynių 
rizikos sumažinimas nėra vienas pagrindinių 
tos direktyvos tikslų, joje taip pat 
neatsižvelgiama į būsimus klimato pokyčių 
sąlygotus pavojus.

(4) 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 
nustatančia Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, siekiant užtikrinti 
gerą ekologinę ir cheminę būklę, 
reikalaujama kiekvienam upės baseinui 
parengti integruotus valdymo planus; taip 
pat šia direktyva bus prisidėta prie potvynių 
padarinių sušvelninimo. Tačiau potvynių 
rizikos sumažinimas nėra vienas pagrindinių 
tos direktyvos tikslų; į šią riziką, kuri 
ateityje, dėl klimato kaitos dažnės, 
neatsižvelgiama.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama patikslinti, kad reikia sparčiau imtis atsargumo priemonių nuo 
potvynių rizikos, kad būtų išvengta didesnio pavojaus, lemiamo klimato kaitos. Tačiau nėra 
jokio reikalo dėl kiekvienos atsargumo priemonės rengti išsamias klimato kaitos prognozes, 
nes tai pareikalautų didelių ir dažnai nepateisinamų išlaidų ir, kol nebus turimi patikimi 
duomenys, neleistų laiku parengti planų.   

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 51
7 konstatuojamoji dalis

(7) Pagal 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį 
Europos Sąjungos solidarumo fondą, galima 
teikti skubią finansinę pagalbą didelio masto 
būtinos situacijos atveju siekiant padėti 
nukentėjusiems žmonėms, regionams ir 
šalims vėl sukuriant jiems gyvenimo 
sąlygas, kurios būtų kiek įmanoma 
normalesnės, tačiau ši pagalba gali būti 
teikiama tik neatidėliotinoms priemonėms, o 
ne laikotarpiu prieš tokią situaciją.

(7) Pagal 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį 
Europos Sąjungos solidarumo fondą, galima 
teikti skubią finansinę pagalbą didelio masto 
būtinos situacijos atveju siekiant padėti 
nukentėjusiems žmonėms, regionams ir 
šalims vėl sukuriant jiems gyvenimo 
sąlygas, kurios būtų kiek įmanoma 
normalesnės, tačiau ši pagalba gali būti 
teikiama tik neatidėliotinoms priemonėms, o 
ne laikotarpiu prieš tokią situaciją. Tokiu 
atveju reikėtų apsvarstyti ir mokymo, 
informavimo ir prevencijos priemones, 
kurios būtų finansuojamos iš struktūrinių 
fondų (Europos socialinio fondo ir 
Europos regioninės plėtros fondo) ir pagal 
kaimo plėtros politiką ir atskiras 
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programas, pvz. Interreg programą,. 

Or. el

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 52
7 konstatuojamoji dalis

(7) Pagal 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį 
Europos Sąjungos solidarumo fondą, galima 
teikti skubią finansinę pagalbą didelio masto 
būtinos situacijos atveju siekiant padėti 
nukentėjusiems žmonėms, regionams ir 
šalims vėl sukuriant jiems gyvenimo 
sąlygas, kurios būtų kiek įmanoma 
normalesnės, tačiau ši pagalba gali būti 
teikiama tik neatidėliotinoms priemonėms, o 
ne laikotarpiu prieš tokią situaciją.

(7) Pagal 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį 
Europos Sąjungos solidarumo fondą, galima 
teikti skubią finansinę pagalbą didelio masto 
būtinos situacijos atveju siekiant padėti 
nukentėjusioms ekosistemoms, žmonėms, 
regionams ir šalims vėl sukuriant jiems 
gyvenimo sąlygas, kurios būtų kiek 
įmanoma normalesnės, tačiau ši pagalba gali 
būti teikiama tik neatidėliotinoms 
priemonėms, o ne laikotarpiu prieš tokią 
situaciją.

Or. pl

Pagrindimas

Upių slėnių ir pakrančių teritorijų ekosistemos pasižymi specifiniais arealais ir sudaro 
biologiškai įvairius kompleksus, o kai kurie jų yra unikalūs Europoje ar pasaulyje (pvz., 
Dunojaus ir Reino deltos ir Islandijos, Riūgeno ir Bornholmo pakrantės). Užtvindymo metu 
gali būti padaryta nepataisoma žala saugomų rūšių perinčių paukščių arealams, o tai 
nuskurdintų Europos biologinę įvairovę. Todėl Europos Sąjungos solidarumo fondas 
((KOM(2005)108 final - 2005/033(COD) – SEC (2005)447) turėtų remti tam tikras nuo 
stichinių nelaimių, įskaitant potvynius, nukentėjusias  ekosistemas.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 53
7 konstatuojamoji dalis

(7) Pagal 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį 
Europos Sąjungos solidarumo fondą, galima 
teikti skubią finansinę pagalbą didelio masto 
būtinos situacijos atveju siekiant padėti 

(7) Pagal 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį 
Europos Sąjungos solidarumo fondą, galima 
teikti skubią finansinę pagalbą didelio masto 
būtinos situacijos atveju siekiant padėti 
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nukentėjusiems žmonėms, regionams ir 
šalims vėl sukuriant jiems gyvenimo 
sąlygas, kurios būtų kiek įmanoma 
normalesnės, tačiau ši pagalba gali būti 
teikiama tik neatidėliotinoms priemonėms, o 
ne laikotarpiu prieš tokią situaciją.

nukentėjusiems žmonėms, regionams ir 
šalims vėl sukuriant jiems gyvenimo 
sąlygas, kurios būtų kiek įmanoma 
normalesnės. Vienas iš Fondo tikslų – remti 
tiesioginį prevencinės infrastruktūros 
sutvirtinimą ir tiesioginį nuo nelaimių 
nukentėjusių teritorijų, įskaitant gamtinių 
zonų, išvalymą, tačiau ši pagalba gali būti 
teikiama tik neatidėliotinoms priemonėms, o 
ne laikotarpiu prieš tokią situaciją.

Or. en

Pagrindimas

Fondo tikslas – ne tik padėti nukentėjusiems žmonėms, regionams ir šalims grįžti į įprastines 
gyvenimo sąlygas, bet ir užkirsti kelią tolesnėms stichinių nelaimių pasekmėms, pvz., aplinkos 
ir geriamo vandens taršai ar infekcijoms.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 54
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Europoje dauguma upių baseinų 
priklauso kelioms valstybėms narėms, tad 
veiksmingai potvynių prevencijai ir 
intervencijai prieš potvynius reikia ne tik 
veiksmų koordinavimo Bendrijos lygmeniu, 
bet ir kaimyninių valstybių 
bendradarbiavimo, taip pat kaimyninių 
valstybių bendrų programų kūrimo, 
finansavimo ir įgyvendinimo priežiūros.

Or. el

Pakeitimą pateikė Jillian Evans Žaliųjų/ELA frakcijos vardu

Pakeitimas 55
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Tvaraus potvynių rizikos valdymo 
reikalavimai turi būti integruoti formuojant 
ir įgyvendinant visas kitas atitinkamas 
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valstybių narių ir Bendrijos politikos 
kryptis, pvz., vandens transporto politiką, 
žemės ūkio politiką, sanglaudos politiką, 
energetikos politiką ir mokslinių tyrimų 
politiką.

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 56
8 konstatuojamoji dalis

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

(8) Bendrijos teritorijoje kyla įvairių rūšių 
staigių potvynių, pavyzdžiui, upių potvynių 
(kuriuos sukelia tirpstantis sniegas, ledo 
grūstys, ižo grūstys, staigios liūtys, smarkūs 
ir ilgi lietūs), pakrančių potvynių, kylančių 
dėl bangavimo per audras, ir potvynių 
miestuose, kylančių dėl prastai prižiūrimos 
nuotekų sistemos, nesugebančios sugerti 
liūčių vandens ir ištirpusio sniego. Potvynių 
padaryta žala taip pat skiriasi skirtingose 
Bendrijos valstybėse ir regionuose. Todėl 
nustatant potvynių rizikos valdymo tikslus 
reikėtų atsižvelgti į vietos ir regiono 
aplinkybes.

Or. pl

Pagrindimas

Pasiūlyme kartu su staigiais potvyniais minimi upių potvyniai, pakrančių potvyniai ir 
potvyniai miestuose ir dėl to atrodo, kad staigūs potvyniai kyla ne upių slėniuose, pakrančių 
teritorijose ir miestuose, o tai netiesa. Dėl tokio potvynių skirstymo pagal skirtingus kriterijus 
„suplakami“ įvairių rūšių potvyniai. 

Jei potvyniai būtų skirstomi pagal vienodus kriterijus, t. y. pagal apsemiamą vietovę ir 
tiesioginę potvynių priežastį, direktyvos taikymo sritis būtų aiškesnė.

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 57
8a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(8a) Viduržemio jūros šalių upių, srovių ir 
vandentakių vagų ir potvynių vandens 
sulaikymo teritorijų specifika skiriasi nuo 
kitų Bendrijos dalių upių, srovių ir 
vandentakių vagų ir potvynių vandens 
sulaikymo teritorijų specifikos, todėl jos 
šioje direktyvoje turi būti vertinamos kaip 
specifinis atvejis.

Or. es

Pagrindimas

Direktyvos aiškinamasis memorandumas ir tikslai taikomi šiaurės ir vidurio Europos upėms, 
tačiau dėmesys turi būti skiriamas ir dideliems potvyniams, kylantiems Viduržemio jūros upių 
baseinuose, kurie – nors ir daugiausia sudaryti iš nutrūkstančių upių vagų – kenčia ir nuo 
liūčių, ir nuo potvynių.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans Žaliųjų/ELA frakcijos vardu

Pakeitimas 58
9 konstatuojamoji dalis

(9) Kai kuriose Bendrijos vietose, 
pavyzdžiui, mažai gyvenamose arba 
negyvenamose teritorijose arba teritorijose, 
kuriose nedaug ekonomiškai vertingo turto 
ar kurios nėra labai vertingos ekologiniu 
požiūriu, potvynių pavojus gali būti 
laikomas nedideliu. Kiekvieno upės baseino, 
pabaseinio ir susijusių pakrantės teritorijų 
preliminarus potvynių rizikos vertinimas 
turėtų būti atliekamas upės baseino rajono 
lygiu, siekiant nustatyti potvynių riziką 
kiekvienu atveju bei nuspręsti, ar reikalingos 
tolesnės priemonės.

(9) Kai kuriose Bendrijos vietose, 
pavyzdžiui, mažai gyvenamose arba 
negyvenamose teritorijose arba teritorijose, 
kuriose nedaug ekonomiškai vertingo turto 
ar kurios nėra labai vertingos ekologiniu 
požiūriu, potvynių pavojus gali būti 
laikomas nedideliu. Tačiau tokios teritorijos 
gali būti svarbios potvynių padarinių 
švelninimui. Kiekvieno upės baseino, 
pabaseinio ir susijusių pakrantės teritorijų 
preliminarus potvynių rizikos vertinimas 
turėtų būti atliekamas upės baseino rajono 
lygiu, siekiant nustatyti potvynių riziką 
kiekvienu atveju, galimybes sušvelninti 
potvynį bei nuspręsti, ar reikalingos tolesnės 
priemonės.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 59
9 konstatuojamoji dalis

(9) Kai kuriose Bendrijos vietose, 
pavyzdžiui, mažai gyvenamose arba 
negyvenamose teritorijose arba teritorijose, 
kuriose nedaug ekonomiškai vertingo turto 
ar kurios nėra labai vertingos ekologiniu 
požiūriu, potvynių pavojus gali būti 
laikomas nedideliu. Kiekvieno upės baseino, 
pabaseinio ir susijusių pakrantės teritorijų 
preliminarus potvynių rizikos vertinimas 
turėtų būti atliekamas upės baseino rajono 
lygiu, siekiant nustatyti potvynių riziką 
kiekvienu atveju bei nuspręsti, ar reikalingos 
tolesnės priemonės.

(9) Kai kuriose Bendrijos vietose, 
pavyzdžiui, mažai gyvenamose arba 
negyvenamose teritorijose arba teritorijose, 
kuriose nedaug ekonomiškai vertingo turto 
ar kurios nėra labai vertingos ekologiniu 
požiūriu, potvynių pavojus gali būti 
laikomas nedideliu. Kiekvieno upės baseino, 
pabaseinio ir susijusių pakrantės teritorijų 
preliminarus potvynių rizikos vertinimas 
turėtų būti atliekamas upės baseino rajono 
lygiu, siekiant nustatyti potvynių riziką 
kiekvienu atveju bei nuspręsti, ar reikalingos 
tolesnės prevencinės ir veiklos priemonės.

Or. pl

Pagrindimas

Prevencinių ir veiklos priemonių paminėjimas sukonkretina ir patikslina tekstą. 

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 60
10 konstatuojamoji dalis

(10) Norint naudotis galiojančia informacija 
ir vertingu pagrindu prioritetams nustatyti 
bei tolesniais techniniais, finansiniais ir 
politiniais sprendimais, būtina nustatyti 
potvynių žemėlapių ir orientacinių potvynių 
žalos žemėlapių, apibūdinančių teritorijas su 
skirtingais rizikos lygiais, sudarymo sistemą.

(10) Norint naudotis galiojančia informacija 
ir vertingu pagrindu prioritetams nustatyti 
bei tolesniais techniniais, finansiniais ir 
politiniais sprendimais, būtina nustatyti 
potvynių žemėlapių ir orientacinių potvynių 
žalos žemėlapių, apibūdinančių teritorijas su 
skirtingais rizikos lygiais ir riziką, kad dėl 
potvynio bus užteršta aplinka, sudarymo 
sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Potvynių žemėlapiuose turėtų būti pažymėti įrenginiai, kurie, kilus potvyniui, gali sukelti 
netyčinę aplinkos taršą.
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Pakeitimą pateikė Albert Jan Maat

Pakeitimas 61
11 konstatuojamoji dalis

(11) Siekiant išvengti neigiamų potvynių
padarinių ir juos sumažinti atitinkamoje 
teritorijoje, būtina sudaryti potvynių rizikos 
valdymo planus. Potvynių priežastys ir 
padariniai skirtingose Bendrijos valstybėse ir 
regionuose gali būti skirtingi. Todėl 
potvynių rizikos valdymo planuose turi būti
atsižvelgiama į ypatingas geografines, 
hidrologines ir kitas atitinkamas upių 
baseinų, pabaseinių arba pakrančių ruožų 
aplinkybes, bei turi būti numatyti atskiri 
sprendimai pagal upių baseinų, pabaseinių 
arba pakrančių ruožų poreikius ir prioritetus, 
užtikrinant derinimą su upių baseinų 
rajonais.

(11) Siekiant išvengti neigiamų potvynių 
padarinių ir juos sumažinti atitinkamoje 
teritorijoje, būtina sudaryti potvynių rizikos 
valdymo planus. Potvynių priežastys ir 
padariniai skirtingose Bendrijos valstybėse ir 
regionuose gali būti skirtingi. Todėl, kai už 
potvynių priežastis ir pasekmes  atsakingos 
kelios, kaimyninės valstybės, potvynių 
rizikos valdymo planuose turi būti 
atsižvelgiama į ypatingas geografines, 
hidrologines ir kitas atitinkamas upių 
baseinų, pabaseinių arba pakrančių ruožų 
aplinkybes, bei turi būti numatyti atskiri 
sprendimai pagal upių baseinų, pabaseinių 
arba pakrančių ruožų poreikius ir prioritetus, 
užtikrinant derinimą su upių baseinų 
rajonais.

Or. en

Pagrindimas

Geografinių ir hidrologinių aplinkybių skirtumai tarp šalių potvynių rizikos valdymo planams 
svarbūs tik tuomet, kai potvynių pasekmes patiria kelios valstybės.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 62
11 konstatuojamoji dalis

(11) Siekiant išvengti neigiamų potvynių 
padarinių ir juos sumažinti atitinkamoje 
teritorijoje, būtina sudaryti potvynių rizikos 
valdymo planus. Potvynių priežastys ir 
padariniai skirtingose Bendrijos valstybėse ir
regionuose gali būti skirtingi. Todėl 
potvynių rizikos valdymo planuose turi būti 
atsižvelgiama į ypatingas geografines, 
hidrologines ir kitas atitinkamas upių 

(11) Siekiant išvengti neigiamų potvynių 
padarinių ir juos sumažinti atitinkamoje 
teritorijoje, būtina sudaryti potvynių rizikos 
valdymo planus. Potvynių priežastys ir 
padariniai skirtingose Bendrijos valstybėse ir 
regionuose gali būti skirtingi. Todėl 
potvynių rizikos valdymo planuose turi būti 
atsižvelgiama į ypatingas geografines, 
geologines, hidrologines ir kitas atitinkamas 



AM\610916LT.doc 15/109 PE 371.879v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

baseinų, pabaseinių arba pakrančių ruožų 
aplinkybes, bei turi būti numatyti atskiri 
sprendimai pagal upių baseinų, pabaseinių 
arba pakrančių ruožų poreikius ir prioritetus, 
užtikrinant derinimą su upių baseinų 
rajonais.

nukentėjusių upių baseinų, pabaseinių arba 
pakrančių ruožų aplinkybes, įskaitant 
gyventojų tankį ir ekonominę veiklą, bei 
turi būti numatyti atskiri sprendimai pagal 
upių baseinų, pabaseinių arba pakrančių 
ruožų poreikius ir prioritetus, užtikrinant 
derinimą su upių baseinų rajonais.

Or. en

Pagrindimas

Potvyniai yra gamtos reiškinys. Potvyniai kelia pavojų tik žmonių veiklai arba salpose 
vykdomai veiklai. Kitos vietovės, pvz., negyvenamos arba mažai apgyvendintos teritorijos 
arba teritorijos, kuriose žmonės nevykdo veiklos, yra nejautrios arba mažiau jautrios 
potvynių pavojui. Neigiami potvynių padariniai priklauso nuo atitinkamos teritorijos 
gyventojų tankio ir joje vykdomos ekonominės veiklos. Todėl 11 konstatuojamojoje dalyje, 
kurioje išvardijamos potvynių prevencijai ir apsaugai nuo jų reikšmingos aplinkybės, šiuos 
veiksnius reikėtų paminėti. 

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 63
11 konstatuojamoji dalis

(11) Siekiant išvengti neigiamų potvynių 
padarinių ir juos sumažinti atitinkamoje 
teritorijoje, būtina sudaryti potvynių rizikos 
valdymo planus. Potvynių priežastys ir 
padariniai skirtingose Bendrijos valstybėse ir 
regionuose gali būti skirtingi. Todėl 
potvynių rizikos valdymo planuose turi būti 
atsižvelgiama į ypatingas geografines, 
hidrologines ir kitas atitinkamas upių 
baseinų, pabaseinių arba pakrančių ruožų 
aplinkybes, bei turi būti numatyti atskiri 
sprendimai pagal upių baseinų, pabaseinių 
arba pakrančių ruožų poreikius ir prioritetus, 
užtikrinant derinimą su upių baseinų 
rajonais.

(11) Siekiant išvengti neigiamų potvynių 
padarinių ir juos sumažinti atitinkamoje 
teritorijoje, būtina sudaryti potvynių rizikos 
valdymo planus. Potvynių priežastys ir 
padariniai skirtingose Bendrijos valstybėse ir 
regionuose gali būti skirtingi. Todėl 
potvynių rizikos valdymo planuose turi būti 
atsižvelgiama į ypatingas geografines, 
hidrologines ir kitas atitinkamas upių 
baseinų, pabaseinių arba pakrančių ruožų 
aplinkybes, bei turi būti numatyti atskiri 
sprendimai pagal upių baseinų, pabaseinių 
arba pakrančių ruožų poreikius ir prioritetus, 
užtikrinant derinimą su upių baseinų 
rajonais. Rengiant potvynių rizikos valdymo 
planus reikėtų atsižvelgti ir į toje teritorijoje 
veikiančias pramonės bei žemės ūkio 
įmones ir kitus galimus taršos šaltinius, 
kad būtų galima užkirsti kelią šiai taršai.
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Or. en

Pagrindimas

Kadangi po potvynių dėl toje teritorijoje veikiančių pramonės, žemės ūkio ir kitų įmonių 
dažnai užteršiama aplinka, potvynių rizikos valdymo planuose turėtų būti įvertinami galimi 
taršos šaltiniai. 

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 64
12a konstatuojamoji dalis (nauja)

(12a) Bendrijos teisės aktai dėl potvynių 
daugiausia naudos galėtų duoti, jei 
daugiausia dėmesio skirtų kelių valstybių 
teritorijose esančių vandens telkinių ir 
pakrančių zonų, kur vienos valstybės 
vykdomos potvynių rizikos valdymo 
priemonės galėtų turėti poveikio
kaimyninei valstybei, valdymo 
koordinavimui. Todėl šio kriterijaus 
neatitinkantiems upių baseinams ši 
direktyva neturėtų būti taikoma. Tačiau 
valstybės narės savo noru galėtų taikyti šios 
direktyvos nuostatas bet kuriam kitam upės 
baseinui. 

Or. en

Pagrindimas

Kelių valstybių teritorijose esančių vandens telkinių valdymo koordinavimas – tai ta sritis, 
kur Bendrijos teisės aktai galėtų būti naudingi. Direktyvos taikymas tik vienos valstybės 
teritorijoje esantiems vandens telkiniams būtų nesuderinamas su Sutartyje įtvirtintu 
subsidiarumo principu, nebūtų tinkamas problemos, dėl kurios ši direktyva siūloma, 
sprendimas ir užkrautų bereikalingą naštą bei atitrauktų dėmesį nuo svarbių dalykų. Jei 
kuriai nors valstybei narei administraciškai būtų patogu šia direktyvą taikyti ir kitiems 
vandens telkiniams (pvz., kai tik jos vienos teritorijoje esančių vandens telkinių yra mažai), šis 
pakeitimas jai tokią galimybę suteikia. Tad dėl šio pakeitimo direktyva taptų tinkama pagal 
visos Bendrijos geografines aplinkybes. 
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 65
13 konstatuojamoji dalis

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

Siekiant išvengti darbo dubliavimosi 
valstybėms narėms turėtų būti suteikta 
galimybė naudotis esamomis sinoptikų 
prognozėmis, potvynių rizikos valdymo 
žemėlapiais ir potvynių rizikos valdymo 
planais šios direktyvos reikalavimams 
patenkinti.

Or. pl

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad dėl potvynių būtų imamasi tinkamų priemonių, be potvynių rizikos 
žemėlapių ir potvynių rizikos valdymo planų svarbios ir sinoptikų prognozės. Svarbu žinoti, 
kur lis ir kiek kritulių iškris ir kiek ilgai lietus tęsis, ypač per liūtis, kurios yra pagrindinė 
potvynių Europoje priežastis.

Sinoptikų informacija apie staigų atšilimą žiemos pabaigoje Europos žemose vietose gali būti 
naudingas signalas tose Europos vietose esančioms valstybėms narėms imtis priemonių 
potvynių poveikiui minimizuoti. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber, Vittorio Prodi ir Edite Estrela

Pakeitimas 66
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Europos Komisijos Jungtinių tyrimų 
centras rengia Europos įspėjimų apie 
potvynius sistemą (angl. EFAS), galinčią 
prieš 3–10 dienų įspėti apie bet kurioje 
Europos vietoje kylantį vidutinio dydžio 
potvynį. EFAS duomenys galėtų padėti 
geriau pasirengti būsimam potvyniui. Todėl 
po EFAS išmėginimo etapo ši sistema
turėtų būti toliau tobulinama. Numatoma, 
kad ji galėtų pradėti veikti 2010 m.

Or. en
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Pagrindimas

Europos Parlamentas labai padidino EFAS kūrimui skiriamą biudžetą, tad Europos piliečiai 
turėtų labai greitai pajusti naudą.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 67
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Europos Komisijos Jungtinių tyrimų 
centras rengia Europos įspėjimų apie 
potvynius sistemą (angl. EFAS), galinčią 
prieš 3–10 dienų įspėti apie bet kurioje 
Europos vietoje kylantį vidutinio dydžio 
potvynį. EFAS duomenys galėtų padėti 
geriau pasirengti būsimam potvyniui. Todėl 
po EFAS išmėginimo etapo ši sistema
turėtų būti toliau tobulinama. Numatoma, 
kad ji galėtų pradėti veikti 2010 m.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas labai padidino EFAS kūrimui skiriamą biudžetą, tad Europos piliečiai 
turėtų labai greitai pajusti naudą.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans Žaliųjų/ELA frakcijos vardu

Pakeitimas 68
13a konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Upių baseinų potvynių valdymu 
turėtų būti siekiama bendros atsakomybės 
ir solidarumo baseino teritorijoje. Šiuo 
tikslu valstybės narės turėtų stengtis didinti 
visų suinteresuotų subjektų sąmoningumą 
ir stiprinti jų bendradarbiavimą taip pat ir 
tose srityse, kurioms potvyniai negresia, 
arba gresia mažiau, tačiau kurios dėl žemės 
naudojimo ir praktikos gali prisidėti prie 
žemupių ir aukštupių užtvindymo. 
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Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Seeber, Vittorio Prodi ir Edite Estrela

Pakeitimas 69
13b konstatuojamoji dalis (nauja)

(13b) Kai dėl trumpalaikių prognozių, 
valstybės narės turėtų savo planus grįsti 
geriausia praktika ir moderniausiomis
technologijomis, pvz., LAM modeliavimu 
(dviejų–keturių valandų prognozavimas).

Or. en

Pagrindimas

Norėdamos apsaugoti Europos piliečius nuo potvynių pavojaus, valstybės narės turėtų 
naudoti pažangius modeliavimo metodus.

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 70
13b konstatuojamoji dalis (nauja)

(13b) Kai dėl trumpalaikių prognozių, 
valstybės narės turėtų savo planus grįsti 
geriausia praktika ir moderniausiomis 
technologijomis, pvz., LAM modeliavimu 
(dviejų–keturių valandų prognozavimas).

Or. en

Pagrindimas

Norėdamos apsaugoti Europos piliečius nuo potvynių pavojaus, valstybės narės turėtų 
naudoti pažangius modeliavimo metodus.

Pakeitimą pateikė Albert Jan Maat

Pakeitimas 71
14 konstatuojamoji dalis
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(14) Upių baseinų valdymo planų rengimas 
pagal Direktyvą 2000/60/EB ir potvynių 
rizikos valdymo planų rengimas pagal šią
direktyvą yra integruotos upių baseinų 
valdymo dalys; todėl abiem procesams 
turėtų būti naudojama abipusė sąveika.
Siekiant užtikrinti veiksmingumą ir 
protingą išteklių naudojimą, šios direktyvos 
įgyvendinimas turi būti glaudžiai 
derinamas su Direktyvos 2000/60/EB 
įgyvendinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2000/60/EB skirta vandens kokybės valdymui ir todėl ne visada tiesiogiai sprendžia 
daugiau su kiekybe susijusius vandentvarkos klausimus, kuriuos sprendžia ši direktyva. 
Pavyzdžiui, potvynius gali sukelti ir išoriniai veiksniai, nesusiję su Direktyva 2000/60/EB. 
Todėl nuoroda į Direktyvą 2000/60/EB netikslinga. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans Žaliųjų/ELA frakcijos vardu

Pakeitimas 72
14 konstatuojamoji dalis

(14) Upių baseinų valdymo planų rengimas 
pagal Direktyvą 2000/60/EB ir potvynių 
rizikos valdymo planų rengimas pagal šią 
direktyvą yra integruotos upių baseinų 
valdymo dalys; todėl abiem procesams
turėtų būti naudojama abipusė sąveika.
Siekiant užtikrinti veiksmingumą ir protingą 
išteklių naudojimą, šios direktyvos 
įgyvendinimas turi būti glaudžiai derinamas
su Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimu.

Upių baseinų valdymo planų rengimas pagal 
Direktyvą 2000/60/EB ir potvynių rizikos 
valdymo planų rengimas pagal šią direktyvą 
yra abi integruotos upių baseinų valdymo 
sudedamosios dalys; todėl abu procesai 
turėtų būti visiškai integruoti. Siekiant 
užtikrinti veiksmingumą ir protingą išteklių 
naudojimą, šios direktyvos įgyvendinimas 
turi būti tiesiogiai integruotas ir suderintas 
su Direktyvos 2000/60/EB įgyvendinimu ir 
atitikti jos tikslus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Albert Jan Maat

Pakeitimas 73
15 konstatuojamoji dalis



AM\610916LT.doc 21/109 PE 371.879v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

(15) Jei vandens telkiniai naudojami 
keliomis paskirtimis skirtingoms tvarioms 
žmogaus veiklos rūšims (pvz., potvynių 
rizikos valdymui, ekologijai, vidaus 
navigacijai ir hidroelektrinėms)) ir šis 
naudojimas turi poveikį vandens 
telkiniams, Direktyvoje 2000/60/EB 
numatyti aiškūs ir skaidrūs procesai tokiam 
poveikiui sušvelninti, įskaitant galimas 
„geros būklės“ ir „negadinimo“ tikslų 
išimtis pagal 4 straipsnio 7 dalį.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2000/60/EB skirta vandens kokybės valdymui ir todėl ne visada tiesiogiai sprendžia 
daugiau su kiekybe susijusius vandentvarkos klausimus, kuriuos sprendžia ši direktyva. 
Pavyzdžiui, potvynius gali sukelti ir išoriniai veiksniai, nesusiję su Direktyva 2000/60/EB. 
Todėl nuoroda į Direktyvą 2000/60/EB netikslinga. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans Žaliųjų/ELA frakcijos vardu

Pakeitimas 74
15 konstatuojamoji dalis

(15) Jei vandens telkiniai naudojami 
keliomis paskirtimis skirtingoms tvarioms 
žmogaus veiklos rūšims (pvz., potvynių 
rizikos valdymui, ekologijai, vidaus 
navigacijai ir hidroelektrinėms) ir šis 
naudojimas turi poveikį vandens telkiniams, 
Direktyvoje 2000/60/EB numatyti aiškūs ir 
skaidrūs procesai tokiam poveikiui 
sušvelninti, įskaitant galimas „geros būklės“ 
ir „negadinimo“ tikslų išimtis pagal 
4 straipsnio 7 dalį.

(15) Jei vandens telkiniai naudojami 
keliomis paskirtimis skirtingoms tvarioms 
žmogaus veiklos rūšims (pvz., potvynių 
rizikos valdymui ir ekologijai) ir šis 
naudojimas turi poveikį vandens telkiniams, 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 7 dalyje 
numatyti aiškūs ir skaidrūs procesai tokiam 
poveikiui sušvelninti, įskaitant galimas 
„geros būklės“ ir „negadinimo“ tikslų 
išimtis.

Or. en

Pakeitimą pateikė Richard Seeber, Vittorio Prodi ir Edite Estrela

Pakeitimas 75
15 konstatuojamoji dalis
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(15) Jei vandens telkiniai naudojami 
keliomis paskirtimis skirtingoms tvarioms 
žmogaus veiklos rūšims (pvz., potvynių 
rizikos valdymui, ekologijai, vidaus 
navigacijai ir hidroelektrinėms)) ir šis 
naudojimas turi poveikį vandens telkiniams, 
Direktyvoje 2000/60/EB numatyti aiškūs ir 
skaidrūs procesai tokiam poveikiui 
sušvelninti, įskaitant galimas „geros 
būklės“ ir „negadinimo“ tikslų išimtis 
pagal 4 straipsnio 7 dalį.

(15) Jei vandens telkiniai naudojami 
tarpusavyje konkuruojančioms tvarioms 
žmogaus veiklos rūšims (pvz., potvynių 
rizikos valdymui, ekologijai, vidaus 
navigacijai ir hidroelektrinėms)) ir daromas 
poveikis vandens telkiniams, Direktyvoje 
2000/60/EB numatyti aiškūs ir skaidrūs 
procesai tokiam poveikiui sušvelninti. Jei 
atsiranda teisių konfliktas, pirmenybė 
visada turi būti suteikiama žmogaus 
gyvybės ir sveikatos apsaugai, o ne aplinkos 
apsaugai. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 76
15 konstatuojamoji dalis

(15) Jei vandens telkiniai naudojami 
keliomis paskirtimis skirtingoms tvarioms 
žmogaus veiklos rūšims (pvz., potvynių 
rizikos valdymui, ekologijai, vidaus 
navigacijai ir hidroelektrinėms)) ir šis 
naudojimas turi poveikį vandens telkiniams, 
Direktyvoje 2000/60/EB numatyti aiškūs ir 
skaidrūs procesai tokiam poveikiui 
sušvelninti, įskaitant galimas „geros 
būklės“ ir „negadinimo“ tikslų išimtis 
pagal 4 straipsnio 7 dalį.

(15) Jei vandens telkiniai naudojami 
tarpusavyje konkuruojančioms tvarioms 
žmogaus veiklos rūšims (pvz., potvynių 
rizikos valdymui, ekologijai, vidaus 
navigacijai ir hidroelektrinėms)) ir daromas 
poveikis vandens telkiniams, Direktyvoje 
2000/60/EB numatyti aiškūs ir skaidrūs 
procesai tokiam poveikiui sušvelninti. Jei 
atsiranda teisių konfliktas, pirmenybė 
visada turi būti suteikiama žmogaus 
gyvybės ir sveikatos apsaugai, o ne aplinkos 
apsaugai. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Albert Jan Maat

Pakeitimas 77
18 konstatuojamoji dalis

(18) Kadangi veiksmų, kurių reikia imtis, 
tikslų valstybės narės negali tinkamai 
pasiekti, ir dėl veiksmų masto bei poveikio 

(18) Kadangi veiksmų, kurių reikia imtis, 
tikslų valstybės narės negali tinkamai 
pasiekti, ir dėl veiksmų masto bei poveikio 
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juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygiu, 
Bendrija gali priimti priemones pagal 
Sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo principą. Laikantis minėtame 
straipsnyje nustatyto proporcingumo 
principo, šiame sprendime nenumatoma 
nieko, kas nėra būtina šiems tikslams 
pasiekti,

juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygiu, 
Bendrija gali priimti priemones pagal 
Sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo principą. Laikantis minėtame 
straipsnyje nustatyto proporcingumo 
principo, šiame sprendime nenumatoma 
nieko, kas nėra būtina šiems tikslams 
pasiekti, ir turėtų būti laikomasi 11 
taisyklėje nustatytų principų.

Or. en

Pagrindimas

Laikantis proporcingumo principo priemonės Bendrijos lygmeniu yra būtinos, kai potvynių 
padariniai jaučiami keliose, kaimyninėse valstybėse. Šiuo klausimu svarbu paminėti 11 
taisyklę.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 78
1 straipsnis

Šia direktyva nustatoma su potvyniais 
susijusio pavojaus žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai Bendrijoje 
mažinimo sistema.

Šia direktyva nustatoma su potvyniais 
susijusio pavojaus žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai Bendrijoje 
mažinimo ir galiojančiuose Bendrijos teisės 
aktuose nustatytų aplinkosaugos tikslų 
įgyvendinimo rėmimo sistema.

Or. en

Pagrindimas

Apskirtai potvyniai nekelia pavojaus aplinkai. Dažniausiai žala aplinkai padaroma dėl žalos 
žmogaus turtui ir dėl pavojingų cheminių medžiagų patekimo į aplinką. Atvirkščiai, tai 
žmogaus veikla linkusiose tvinti vietose didina potvynių riziką, kuriai valdyti tuomet reikia 
keisti fizines vandens sistemų savybes. Savo nacionalinėse ataskaitose pagal VDP 5 straipsnį 
institucijos padarė išvadą, kad dėl upių ir ežerų fizinių savybių pakeitimo smarkiai pablogėja 
vandens aplinkos kokybė. Tose pačiose ataskaitose teigiama, kad fizinių savybių pakeitimai 
yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurių 50 % Europos upių ir ežerų ko gero neatitiks 
VDP nustatyto privalomo tikslo – iki 2015 m. pasiekti „gerą ekologinę būklę“.
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Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 79
1 straipsnis

Šia direktyva nustatoma su potvyniais 
susijusio pavojaus žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai Bendrijoje 
mažinimo sistema.

Šia direktyva nustatoma su potvyniais 
susijusio pavojaus žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai Bendrijoje 
mažinimo sistema ir ji padės pasiekti 
galiojančiuose Bendrijos teisės aktuose 
nustatytus aplinkosaugos tikslus.

Or. pt

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ir Jules Maaten

Pakeitimas 80
1 straipsnis

Šia direktyva nustatoma su potvyniais 
susijusio pavojaus žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai Bendrijoje 
mažinimo sistema.

Šios direktyvos tikslas – nustatyti 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo su 
potvyniais susijusio pavojaus žmonių 
sveikatai, aplinkai ir ekonominei veiklai 
Bendrijoje vertinimo ir valdymo sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie potvynių rizikos politiką tinkamiausia sąvoka yra „valdymas“. Jis palieka 
galimybę suaktyvinti potvynių rizikos priemones vienose srityse kitų sričių sąskaita. 

Direktyva turėtų padėti pagrindą tarpvalstybiniam bendradarbiavimui. Potvynių rizika 
efektyviausiai gali būti mažinama tarptautiniuose upių baseinuose ir nacionalinių bei 
regioninių institucijų pastangomis. ES gali būti naudinga sprendžiant tarpvalstybinius 
klausimus, susijusius su tarptautiniais upių baseinais, tad būtent tokius klausimus ji ir turėtų 
spręsti. 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 81
1 straipsnis

Šia direktyva nustatoma su potvyniais 
susijusio pavojaus žmonių sveikatai, 

Šia direktyva nustatoma su potvyniais 
susijusio pavojaus žmonių sveikatai, 
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aplinkai ir ekonominei veiklai Bendrijoje 
mažinimo sistema.

aplinkai ir ekonominei veiklai Bendrijoje 
mažinimo ir tarptautinio bendradarbiavimo 
šio pavojaus valdymo srityje sistema.

Or. nl

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi and Péter Olajos

Pakeitimas 82
1 straipsnis

Šia direktyva nustatoma su potvyniais 
susijusio pavojaus žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai Bendrijoje 
mažinimo sistema.

Šios direktyvos tikslas – nustatyti potvynių 
rizikos vertinimo ir valdymo sistemą, skirtą 
sumažinti su potvyniais susijusius 
neigiamus padarinius žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos tikslas – ne tik mažinti, bet ir valdyti potvynių pavojų.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 83
2 straipsnio -1 punktas (naujas)

Ši direktyva taikoma visiems kelių valstybių 
teritorijose esantiems upių baseinams ir 
pakrančių zonoms, kur vienos valstybės 
narės vykdomos rizikos valdymo priemonės 
gali turėti poveikio kaimyninei valstybei; 
tad būtinas potvynių rizikos valdymo 
koordinavimas ir bendradarbiavimas šioje 
srityje. 

Or. en

Pagrindimas

Kelių valstybių teritorijose esančių vandens telkinių valdymo koordinavimas – tai ta sritis, 
kur Bendrijos teisės aktai galėtų būti naudingi. Direktyvos taikymas tik vienos valstybės 
teritorijoje esantiems vandens telkiniams būtų nesuderinamas su Sutartyje įtvirtintu 
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subsidiarumo principu, nebūtų tinkamas problemos, dėl kurios ši direktyva siūloma, 
sprendimas ir užkrautų bereikalingą naštą bei atitrauktų dėmesį nuo svarbių dalykų. Jei 
kuriai nors valstybei narei administraciškai būtų patogu šia direktyvą taikyti ir kitiems 
vandens telkiniams (pvz., kai tik jos vienos teritorijoje esančių vandens telkinių yra mažai), šis 
pakeitimas jai tokią galimybę suteikia. Tad dėl šio pakeitimo direktyva taptų tinkama pagal 
visos Bendrijos geografines aplinkybes. 

Pakeitimą pateikė Albert Jan Maat

Pakeitimas 84
2 straipsnio 1 dalis

Šioje direktyvoje be sąvokų „upė“, „upės 
baseinas“, „pabaseinis“, ir „upės baseino 
rajonas“, kaip nurodyta Direktyvos 
2000/60/EB 2 straipsnyje, taip pat
vartojamos šios sąvokos:

Šioje direktyvoje vartojamos šios sąvokos:

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2000/60/EB skirta vandens kokybės valdymui ir todėl ne visada tiesiogiai sprendžia 
daugiau su kiekybe susijusius vandentvarkos klausimus, kuriuos sprendžia ši direktyva. 
Pavyzdžiui, potvynius gali sukelti ir išoriniai veiksniai, nesusiję su Direktyva 2000/60/EB. 
Todėl nuoroda į Direktyvos 2000/60/EB sąvokas netikslinga. 

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 85
2 straipsnio 1 dalis

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

1. „potvynis“ reiškia laikiną žemės, kuri 
paprastai nėra arba neturėtų būti po 
vandeniu, užtvindymą vidaus paviršiniais 
vandenimis.

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „potvynis“ turėtų būti apibrėžiama kaip žemės užtvindymas vidaus paviršiniais 
vandenimis. Direktyva neturėtų būti siekiama spręsti staigių potvynių arba gyventojų nuotekų 
sistemų sukeltų potvynių padarinių klausimą. Analogiškai, į sąvoką „potvynis“ neturėtų 
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patekti atitinkamų teritorijų, pvz., polderių, užtvindymas.  

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 86
2 straipsnio 1 dalis

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

1. „potvynis“ reiškia laikiną žemės 
užtvindymą vidaus paviršiniais vandenimis.

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „potvynis“ turėtų būti apibrėžiama kaip žemės užtvindymas vidaus paviršiniais 
vandenimis. Direktyva neturėtų būti siekiama spręsti staigių potvynių arba gyventojų nuotekų 
sistemų sukeltų potvynių padarinių klausimą.  

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ir Jules Maaten

Pakeitimas 87
2 straipsnio 1 punktas

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

1. „potvynis“ reiškia laikiną žemės, kuri 
paprastai nėra po vandeniu ir kuri, kilus 
potvyniui, neturėtų būti užtvindyta, 
užtvindymą.

Or. en

Pagrindimas

Vykdant rizikos valdymo priemones gali būti tokių teritorijų, kurios, susidarius kritinei 
situacijai, turi būti užtvindytos, kad būtų apsaugotos kitos teritorijos.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 88
2 straipsnio 1 dalis

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

1. „potvynis“ reiškia laikiną žemės, kuri 
paprastai nėra po vandeniu ir kuri nėra 
skirta potvyniams sulaikyti, užtvindymą 
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paviršiniu vandeniu.

Or. de

Pagrindimas

Direktyva neturėtų būti taikoma potvyniams dėl gruntinio vandens kilimo ir nuotekų sistemų 
patvinimo. Tas pats taikoma teritorijoms, skirtoms potvyniams sulaikyti.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 89
2 straipsnio 1 dalis

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

„potvynis“ reiškia laikiną žemės, kuri 
paprastai nėra po vandeniu, užtvindymą 
pakilus vandens lygiui arba pasikeitus 
upių, kalnų upelių, nenutrūkstančių srovių 
tėkmei arba išsiliejus jūrai ir apsėmus 
pakrantės teritoriją.

Or. es

Pagrindimas

„Potvynių“ apibrėžtis turi būti pakeista, kad į šią sąvoką patektų visi potvyniai, galimi tam 
tikruose Viduržemio jūros regionuose, kuriuos daugiausia sukelia trumpos ir staigios liūtys, o 
jų poveikį dar paaštrina statūs šlaitai. 

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec

Pakeitimas 90
2 straipsnio 2 dalis

Šis pakeitimas įtakos tekstui anglų k. neturi. 

Or. fr

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ir Jules Maaten

Pakeitimas 91
2 straipsnio 2 punktas
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2. „potvynių rizika“ reiškia atitinkamo masto 
potvynio tikimybę kartu su numatoma žala 
žmonių gyvybei, aplinkai ir ekonominei 
veiklai, padaroma dėl tokio masto potvynio.

2. „potvynių rizika“ reiškia atitinkamo masto 
potvynio tikimybę kartu su galima žala 
žmonių gyvybei, aplinkai ir ekonominei 
veiklai, padaroma dėl tokio masto potvynio.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi and Péter Olajos

Pakeitimas 92
2 straipsnio 2 punktas

2. „potvynių rizika“ reiškia atitinkamo 
masto potvynio tikimybę kartu su 
numatoma žala žmonių gyvybei, aplinkai ir 
ekonominei veiklai, padaroma dėl tokio 
masto potvynio.

2. „potvynių rizika“ reiškia potvynio 
tikimybės ir galimų neigiamų padarinių 
žmonių gyvybei, aplinkai ir ekonominei 
veiklai, padaromų dėl potvynio, derinį.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma apibrėžtis atitinka mokslo srityje vartojamą terminiją. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 93
2 straipsnio 2 punktas

2. „potvynių rizika“ reiškia atitinkamo masto 
potvynio tikimybę kartu su numatoma žala 
žmonių gyvybei, aplinkai ir ekonominei 
veiklai, padaroma dėl tokio masto potvynio.

2. „potvynių rizika“ reiškia atitinkamo masto 
potvynio tikimybę kartu su numatoma žala 
žmonių sveikatai ir gyvybei, aplinkai ir 
ekonominei veiklai, padaroma dėl tokio 
masto potvynio.

Or. pl

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 94
2 straipsnio 2a dalis (nauja)
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2a. „Potvyniai–sausros“: sąvoka „potvynis“ 
apibrėžiama taip, kad būtų suvokiama, jog į 
ją įeina ir sąvoka „potvyniai–sausros“, 
reiškianti Viduržemio jūros šalims 
būdingus reiškinius, kai vandens perteklių 
(potvynius) keičia sezoninis, kasmetinis 
arba ilgai trunkantis vandens stygius 
(sausra). Tad „sausra“ reiškia būklę, kai 
trūksta arba visai nėra vandens. Paprastai 
sausra apibūdinama ir kiekybiškai 
vertinama pagal šiuos du kintamuosius:
vidutinį tvenkinių ar vandeningojo 
sluoksnio vandens lygį ir vandens kokybę.

Or. es

Pagrindimas

2000 m. Vandens pagrindų direktyvoje sausra dar neapibrėžta. Tačiau teisės aktuose dėl 
potvynių prevencijos ir valdymo turi būti atsižvelgta į vis stiprėjančias sausras, ypač 
Viduržemio jūros šalyse, tad sausros turi būti apibrėžtos straipsnyje dėl vartojamų sąvokų ir 
toliau visame tekste vartojama sąvoka „potvyniai–sausros“.

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 95
2 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b.  „Veiksnys“ reiškia procesą arba 
gamtos reiškinį, sukeliantį potvynį (lietus, 
jūrų potvyniai, žemės drebėjimai, užtvankų 
išardymas, t. t.). Potvynį gali sukelti vienas 
arba daugiau veiksnių – gamtinių ir 
sąlygotų žmogaus veiklos. 

Or. es

Pagrindimas

Potvynių vertinimo ir valdymo sumetimais reikia apibrėžti ir ištirti priežastinius veiksnius ir 
visus jų padarinius. 
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Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 96
2 straipsnio 1a dalis (nauja)

1 ir 2 punktuose pateiktos apibrėžtys 
taikomos kalnų upėms, Viduržemio jūros 
regiono nenutrūkstančioms srovėms, 
upėms ir potvyniams į pakrantės teritorijas 
išsiliejus jūrai. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pasiūlymas dėl direktyvos atsirado po potvynių, kilusių keliose didžiausiose Europos 
upėse, ir atrodo, kad jis buvo parengtas norint išspęsti šias problemas. Tačiau daugumoje 
Viduržemio jūros regiono Europos šalių ir kalnuotose vietovėse staigūs potvyniai yra rimta 
problema. 

Tokie potvyniai nepadaro didelės ekonominės žalos, tačiau kainavo nemažai gyvybių. Taip 
yra dėl to, kad juos sunku numatyti, jie plūsta greitai ir kartu neša daug stambių sąšlavų. 

Pakeitimą pateikė Albert Jan Maat

Pakeitimas 97
3 straipsnis

Pagal šią direktyvą valstybės narės 
naudojasi priemonėmis, numatytomis 
Direktyvos 2000/60/EB 3 straipsnio 1, 2, 3 
ir 6 dalyse.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2000/60/EB skirta vandens kokybės valdymui ir todėl ne visada tiesiogiai sprendžia 
daugiau su kiekybe susijusius vandentvarkos klausimus, kuriuos sprendžia ši direktyva. 
Pavyzdžiui, potvynius gali sukelti ir išoriniai veiksniai, nesusiję su Direktyva 2000/60/EB. 
Todėl nuoroda į Direktyvoje 2000/60/EB nustatytas priemones netikslinga. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey ir Jules Maaten

Pakeitimas 98
3 straipsnis
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Pagal šią direktyvą valstybės narės naudojasi 
priemonėmis, numatytomis 
Direktyvos 2000/60/EB 3 straipsnio 1, 2, 3 ir 
6 dalyse.

Pagal šią direktyvą valstybės narės naudojasi 
priemonėmis, numatytomis 
Direktyvos 2000/60/EB 3 straipsnio 1, 2, 3, 
5 ir 6 dalyse.

Or. en

Pagrindimas

Kai dalis upės baseino rajono yra ne Bendrijos teritorijoje, atitinkamos valstybės narės 
stengiasi derinti veiksmus su atitinkamomis valstybėmis, ne ES narėmis, siekdamos, kad šios 
Direktyvos tikslai būtų įgyvendinti visame upės baseino rajone. 

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 99
3a straipsnis (naujas)

3a straipsnis
Kai dėl ilgalaikės prevencijos, reikėtų 
sistemingai rūpintis mūsų teritorijomis ir 
imtis priemonių prieš joms dėl 
meteorologinių sąlygų blogėjimo 
gresiančius pavojus. Valstybės narės ir 
atitinkamos vietos institucijos turėtų 
sistemingai imtis priemonių, skirtų gerinti 
vandens baseinų saugą didinant vandens 
sulaikymo laiką, geologinę saugą 
sutvirtinant šlaitus ir priešgaisrinę saugą 
kaupiant ir atkuriant miškų biomasę.
Bendrijos iniciatyvomis turėtų būti 
remiamos ir koordinuojamos valstybių 
narių, regioninių ir vietos institucijų 
vykdomos prevencines ir parengties 
priemonės. 
Trumpalaikei parengčiai reikalinga ir 
išankstinio įspėjimo sistema, pagrįsta 
kritulių kiekio vertinimu ir meteorologinių 
radarų trumpalaikių oro prognozių 
technologiją, kuri gali būti naudojama 
visiems upių baseinams ir kuri gali suteikti 
kiekybinės informacijos apie numatomų 
kritulių kiekį, tipą ir vietą. Ši informacija 
gali būti panaudojama kuriant baseino 
srautų modelį ir įspėjimams apie 
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artimiausius reiškinius, kad būtų galima
imtis sušvelninimo, civilinės saugos ir turto 
apsaugos priemonių. 

Or. en

Pagrindimas

Būtina išskirti trumpalaikės ir ilgalaikės parengties ir prevencijos priemones ir pabrėžti, kad 
yra modernių technologijų, galinčių padėti išvengti baisių nelaimių. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ir Jules Maaten

Pakeitimas 100
4 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės kiekvienam tarptautinio 
upės baseino rajonui, kuris yra jų teritorijoje, 
arba atitinkamoms jo dalims atlieka
preliminarų potvynių rizikos vertinimą pagal 
2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Žr. tų pačių autorių pateikto 1 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle ir Lutz Goepel

Pakeitimas 101
4 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės kiekvienam upės baseino 
rajonui, kuris nėra vien tik jų vienų 
teritorijoje, ir tarptautinio upės baseino 
rajono daliai, kuri yra jų teritorijoje, atlieka 
preliminarų potvynių rizikos vertinimą pagal 
2 dalį.

Or. de
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Pagrindimas

Vadovaujantis subsidiarumo principu, upių baseinų rajonams, kurie yra tik vienos valstybės 
narės teritorijoje, valstybės narės turi pačios atlikti preliminarų potvynių rizikos vertinimą.  

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 102
4 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės kiekvienam upės baseino 
rajonui arba tarptautinio upės baseino rajono 
daliai, kuri yra jų teritorijoje, atlieka 
preliminarų vertinimą pagal 2 dalį. Jei jau 
atlikti upės baseino vertinimai patvirtina 
arba atmeta didelės rizikos buvimo faktą, 
preliminaraus potvynių rizikos vertinimo 
atlikti nebūtina.

Or. de

Pagrindimas

Preliminarus vertinimas turėtų būti neprivalomas, kai valstybės narės jau prieš šios 
direktyvos įsigaliojimą yra priėmusios sprendimus – prieš kuriuos atliko rizikos vertinimus –
dėl ilgalaikių priemonių, skirtų potvynių rizikos teritorijų žemėlapiams arba potvynių 
valdymo planams sudaryti. Be to, kai kompetentinga institucija turi pakankamai duomenų, 
kad teritoriją būtų galima priskirti prie didelės potvynių rizikos teritorijų, nebūtina vertinti 
visų 2 dalyje minimų aspektų.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle ir Lutz Goepel

Pakeitimas 103
4 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Jau atlikti vertinimai pripažįstami 
preliminariais vertinimais ir laikomi 
įvykdančiais 17 straipsnyje nustatytą 
atsiskaitymo prievolę.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant išvengti papildomų išlaidų vertinimui pagal šią direktyvą, turėtų užtekti jau atliktų 
vertinimų.  

Pakeitimą pateikė Vasco Graça Moura

Pakeitimas 104
4 straipsnio 1 dalies 1a pastraipa (nauja)

Jei valstybės narės anksčiau jau yra
atlikusios tos pačios srities, kuri yra 
preliminaraus potvynių rizikos vertinimo 
objektas, tyrimus, jos turi apie tai pranešti 
Komisijai ir nebeprivalo atlikti naujo 
tyrimo. 

Or. pt

Pagrindimas

Kai kurios valstybės narės jau yra atlikusios tyrimus toje pačioje srityje, kurioje reikia atlikti 
„preliminarius potvynių rizikos vertinimus“. Jei jos būtų atleistos nuo reikalavimo pakartoti 
šiuos tyrimus arba pateikti juos kitokios formos, sumažėtų išlaidos ir supaprastėtų 
procedūros. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey ir Jules Maaten, 

Pakeitimas 105
4 straipsnio 2 dalis

2. Preliminarus potvynio rizikos vertinimas 
apima:

2. Preliminarus potvynio rizikos vertinimas 
atliekamas tam, kad, remiantis turima arba 
nesunkiai galima gauti informacija, būtų 
įvertintas galimas pavojus. Šis vertinimas 
apima:

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

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

b) ankstesnių potvynių apibūdinimą; b) ankstesnių potvynių, kurie vis dar kelia 
pavojų, apibūdinimą;
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c) potvynio procesų ir jų intensyvumo 
apibūdinimą bei jų jautrumą pokyčiams, 
įskaitant lygių teritorijų, kaip potvynius 
sulaikančių natūralių ar buferinių zonų 
vaidmenį ir vandens pasišalinimo kryptis 
dabar ir ateityje;

c) neseniai vykusių potvynio procesų ir 
tikėtinų potvynių tendencijų toje teritorijoje 
arba aukštupio ir žemupio regionuose 
apibūdinimą, atitinkamais atvejais 
atsižvelgiant į:

d) plėtros planų, pagal kuriuos keičiama 
žemės naudojimo paskirtis arba gyventojų 
ir ekonominės veiklos pasiskirstymas, 
sąlygojantis potvynių rizikos padidėjimą 
toje teritorijoje arba žemupio arba 
aukštupio regionuose, apibūdinimą;

i) salpų kaip potvynius sulaikančių 
natūralių ar buferinių ir vandenį 
nukreipiančių zonų vaidmenį ;

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

ii) žemės naudojimo planus ir žemės 
naudojimo tendencijas; 

f) numatomų būsimų potvynių padarinių 
žmonių sveikatai, aplinkai ir ekonominei 
veiklai prognozę, atsižvelgiant į ilgalaikius 
pokyčius, įskaitant klimato pokaičius.

iii) galimus padarinius žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai, atsižvelgiant, 
kai įmanoma, į ilgalaikius pokyčius, 
įskaitant klimato kaitą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos siūlomoje 2 dalies formuluotėje per daug detalių reikalavimų. Šiuo pakeitimu 
siekiama sumažinti šiuos reikalavimus iki tiek, kiek valstybės narės gali realiai įvykdyti, kartu 
užtikrinant, kad būtų pateikiama pakankamai reikalingos informacijos. 

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 106
4 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

2. Preliminarus potvynio rizikos vertinimas 
apima:

2. Preliminarus potvynio rizikos vertinimas 
atliekamas apie visus upių baseinus, 
pirmenybę teikiant tiems, kuriuose yra 
didesnis pavojus, ir apima:

Or. es
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Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – išskaidyti neaiškumus, kurie galėtų kilti tarp priemonių, kurios turėtų 
būti laikomos prioritetinėmis, ir dalinio vertinimo rezultatų, turint galvoje tai, kad 
nuodugnaus vertinimo neatlikimas galėtų pakenti atsargumo principui. 

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 107
4 straipsnio 2 dalies a punktas

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

a) upės baseino rajono žemėlapį, įskaitant 
upių baseinų, pabaseinių ir, jei taikoma, 
atitinkamų susijusių pakrančių teritorijų 
ribas ir charakteristikas; šiame žemėlapyje 
turi būti nurodyta topografija, žemės 
naudojimo paskirtis ir žemės naudojimo 
tendencijos, orų struktūros ir numatomas 
klimato kaitos poveikis, esami vandentiekio 
įrenginiai ir jų paskirtis, upių ir, jei yra, 
pakrančių darbai ir numatoma urbanistinė 
ir pramoninė plėtra.
Žemėlapyje turi būti nurodoma, kokį 
vaidmenį švelninant potvynių padarinius 
galėtų atlikti šlapžemės ir salpos (jei yra). 

Or. es

Pagrindimas

Papildo informaciją, kuri turi būti pateikiama potvynių rizikos žemėlapiuose. 

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 108
4 straipsnio 2 dalies a punktas

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

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

Pagrindimas

Žmogaus veikla vis labiau skverbiasi į pakrančių teritorijas. Kadangi pakrančių teritorijos 
ypač jautrios tikėtiniems klimato kaitos padariniams, visos be išimties pakrančių teritorijos 
turi būti įtraukiamos į preliminarų potvynių rizikos vertinimą. 

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 109
4 straipsnio 2 dalies a punktas

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

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

Or. pt

Pagrindimas

Atsižvelgiant į klimato kaitą ir į tikimybę, kad pakils jūros lygis, labais svarbu, kad direktyva 
apimtų potvynių riziką pakrančių teritorijose. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans Žaliųjų/ELA frakcijos vardu

Pakeitimas 110
4 straipsnio 2 dalies a punktas

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

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

Or. en
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Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 111
4 straipsnio 2 dalies a punktas

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

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

Or. en

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 112
4 straipsnio 2 dalies b punktas

b) ankstesnių potvynių apibūdinimą; b) ankstesnių didelių potvynių, turėjusių 
didelį neigiamą poveikį žmonių gyvenimui, 
ekonominei veiklai ir aplinkai, ir tikimybės, 
kad ateityje įvyks panašūs reiškiniai, 
apibūdinimą, įskaitant tokių potvynių 
vandens nukreipimo kelius ir tokių 
potvynių padaryto neigiamo poveikio 
vertinimą;

Or. en

Pagrindimas

Norint įvertinti galimas rizikos teritorijas, reikia nemažai duomenų apie potvynius, nors jie ir 
nepadarė žalos, bet gali jos padaryti ateityje. 

Pakeitimą pateikė Vasco Graça Moura

Pakeitimas 113
4 straipsnio 2 dalies b punktas

b) ankstesnių potvynių apibūdinimą; b) per paskutiniuosius 30 metų kilusių
potvynių ir rizikos, jei yra, kad jie 
pasikartos, apibūdinimą;

Or. pt
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Pagrindimas

Supaprastinamos procedūros. Nėra prasmės apibūdinti potvynius, jei nėra rizikos, kad jie vėl 
gali pasikartoti. 

Pakeitimą pateikė Richard Seeber, Vittorio Prodi ir Edite Estrela

Pakeitimas 114
4 straipsnio 2 dalies c punktas

c) potvynio procesų ir jų intensyvumo 
apibūdinimą bei jų jautrumą pokyčiams, 
įskaitant lygių teritorijų, kaip potvynius 
sulaikančių natūralių ar buferinių zonų 
vaidmenį ir vandens pasišalinimo kryptis 
dabar ir ateityje;

c) potvynio procesų ir jų intensyvumo 
apibūdinimą, įskaitant jų jautrumą 
pokyčiams, ypač žemės nusėdimui, ir 
vaidmenį, kurį atlieka lygios teritorijos, 
kaip potvynius sulaikančios natūralios ar 
buferinės zonos, taip pat dabartinių ir 
būsimų potvynių vandens pasišalinimo 
krypčių apibūdinimą;

Or. en

Pagrindimas

Turi būti įvertintas ir žemės nusėdimas, nes dėl jo padidėja potvynių pavojus. 

Pakeitimą pateikė Liam Aylward

Pakeitimas 115
4 straipsnio 2 dalies c punktas

c) potvynio procesų ir jų intensyvumo 
apibūdinimą bei jų jautrumą pokyčiams, 
įskaitant lygių teritorijų, kaip potvynius 
sulaikančių natūralių ar buferinių zonų 
vaidmenį ir vandens pasišalinimo kryptis 
dabar ir ateityje;

c) potvynio procesų ir jų intensyvumo 
apibūdinimą, įskaitant jų jautrumą 
pokyčiams, ypač nuslūgimą, ir vaidmenį, 
kurį atlieka lygios teritorijos, kaip potvynius 
sulaikančios natūralios ar buferinės zonos, 
taip pat dabartinių ir būsimų potvynių 
vandens pasišalinimo krypčių apibūdinimą;

Or. en
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Pagrindimas

Turi būti įvertintas ir žemės nusėdimas, nes dėl jo padidėja potvynių pavojus. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 116
4 straipsnio 2 dalies e punktas

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

e) potvynių tikimybės ateityje vertinimą, 
grindžiamą hidrologiniais duomenimis, 
potvynių rūšimis ir numatomo klimato 
pokyčių poveikio tendencijomis;

Or. de

Pagrindimas

Daugeliu tyrimų buvo patvirtinta, kad žemės naudojimo pokyčiai tik labai nežymia dalimi 
lemia didelius potvynius. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 117
4 straipsnio 2 dalies e punktas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Preliminariame potvynių rizikos vertinime turėtų būti atsižvelgiama į būsimą statybų plėtrą 
teritorijoje. Kiti žemės naudojimo pokyčiai tik labai nežymia dalimi lemia didelius potvynius.  
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Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 118
4 straipsnio 2 dalies f punktas

f) numatomų būsimų potvynių padarinių 
žmonių sveikatai, aplinkai ir ekonominei 
veiklai prognozę, atsižvelgiant į ilgalaikius 
pokyčius, įskaitant klimato pokaičius.

f) numatomų būsimų potvynių padarinių 
žmonių sveikatai, aplinkai ir ekonominei 
veiklai prognozę, atsižvelgiant į ilgalaikius 
pokyčius.

Or. de

Pagrindimas

Jei reikėtų numatomus būsimų potvynių padarinius sveikatai, aplinkai ir ekonomikai reikėtų 
prognozuoti atsižvelgiant į klimato kaitą, reikėtų rengti scenarijus įvairių tipų aplinkai. 
Atsižvelgiant į dabartinių duomenų būklę, ypač pabaseinių lygmeniu, tokios prognozės būtų 
labai spekuliatyvios ir neduotų patikimų rezultatų. 

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle and Lutz Goepel

Pakeitimas 119
4 straipsnio 2 dalies f punktas

f) numatomų būsimų potvynių padarinių 
žmonių sveikatai, aplinkai ir ekonominei 
veiklai prognozę, atsižvelgiant į ilgalaikius 
pokyčius, įskaitant klimato pokaičius.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi galima tik spėti, kokia gali būti numanomos klimato kaitos padariniai, jais negalima 
remtis norint nustatyti, kokie turėtų būti ilgalaikiai valdymo planai.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 120
4 straipsnio 2 dalies fa punktas (naujas)

fa) potvynių rizikos valdymo priemonės, 
ypač tos, kurios susijusios su pastatų 
infrastruktūra, turėtų būti gero ir skaidraus 
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ekonominio ir aplinkosauginio vertinimo 
objektas siekiant užtikrinti jų ilgalaikę 
naudą piliečiams ir verslui, atsižvelgiant į 
sąnaudų, įskaitant sąnaudų aplinkos 
apsaugai ir ištekliams, susigrąžinimo 
principą.

Or. en

Pagrindimas

Užliejamose teritorijose vykdoma nauja žmogaus veikla turi kompensuoti šioms priemonėms 
vykdyti patirtas išlaidas. Tai gali paskatinti potvynių rizikos teritorijose gyvenančius piliečius 
ir veikiančias įmones imtis atsargos priemonių žalai sumažinti. Dėl sąnaudų susigrąžinimo ir 
iš ko jos turi būti susigrąžinamos turi būti sprendžiama nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 121
4 straipsnio 2 dalies fa punktas (naujas)

fa) galimybę patikrinti potvynio srauto 
tėkmę, kuri buvo tikslingai nukreipta 
siekiant sumažinti užtvindymo poveikį, t. y. 
apsaugoti tankiai gyvenamas vietoves, 
kultūros paminklus, ekosistemas, 
ekonomines struktūras ir infrastruktūrą.

Or. pl

Pagrindimas

Vienas iš potvynių valdymo tikslų – sumažinti užtvindymo poveikį. Žinios apie kraštovaizdį ir 
hidraulinių įrenginių vietą, įskaitant nuo potvynių saugančias krantines, apie tankiausiai 
gyvenamas vietas, kultūros paminklus, ekosistemas, ekonomines struktūras ir infrastruktūrą 
leidžia priimti sprendimus nuardyti pylimus ir potvynio srautą nukreipti į negyvenamas 
teritorijas (ši priemonė vadinama „potvynio nukreipimu“), kad sumažėtų užtvindymo mastas 
ir poveikis.

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 122
4 straipsnio 2 dalies fa punktas (naujas)
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fa) Kad potvynių rizikos valdymą 
analogiškai būtų galima pritaikyti pagal 
Viduržemio jūros regiono specifiką, 
preliminarus to regiono potvynių rizikos 
vertinimas galėtų apimti „potvynių–
sausros“ analizę, skirtą įvertinti padarinius, 
patiriamus, kai vandens perteklių 
(potvynius) keičia sezoninis, kasmetinis 
arba ilgai trunkantis vandens stygius 
(sausra).

Or. es

Pagrindimas

Direktyvos aiškinamasis memorandumas ir tikslai taikomi šiaurės ir vidurio Europos upėms, 
tačiau dėmesys turi būti skiriamas ir dideliems potvyniams, kylantiems Viduržemio jūros upių 
baseinuose, kurie – paradoksaliai ir skirtingai nei kitose Europos dalyse – kenčia ir nuo ilgai 
trunkančių sausrų.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 123
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Valstybės narės gali prašyti leisti upių 
baseinams, kurie yra tik jų vienų 
teritorijoje, netaikyti 4 straipsnio 2 dalies ir  
– remiantis ta dalimi – 5, 6, 7, 8 ir 9 
straipsnių, jei jos gali įrodyti, kad jų 
teritorijose esantiems gyventojams, 
ekonominei veiklai ir aplinkai užtikrinama 
tokia pati apsauga, kokia nustatyta 
minėtuose straipsniuose.  

Or. nl

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo principą.
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 124
5 straipsnis

1. Remiantis 4 straipsnyje numatytu 
vertinimu, kiekvienas upės baseinas, 
pabaseinis arba pakrantės ruožas, kuris 
priklauso upės baseino rajonui, priskiriamas 
vienai iš šių kategorijų:

1. Remiantis 4 straipsnyje numatytu 
vertinimu, kiekviena teritorija, kuri 
priklauso upės baseino rajonui, priskiriamas 
vienai iš šių kategorijų:

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

a) Teritorijos, kuriose, kaip nustatyta, nėra 
didelio potvynių pavojaus arba pagrįstos 
tikimybės, kad gali kilti potvynis, arba 
galimi padariniai žmonių sveikatai, aplinkai 
ar ekonominei veiklai laikomi pakankamai 
nedideliais;

b) Upės baseinas, pabaseinis arba 
pakrantės ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, 
yra didelis potvynių pavojus arba yra 
pagrįsta tikimybė, kad gali kilti potvynis.

b) Teritorijos, kuriose, kaip nustatyta, yra 
didelis potvynių pavojus arba yra pagrįsta 
tikimybė, kad gali kilti potvynis.

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

2. Tarptautinio upės baseino rajono 
teritorijos priskyrimas kuriai nors kategorijai 
pagal 1 dalį derinamas su atitinkamomis 
valstybėmis narėmis.

Or. nl

Pagrindimas

Tame pačiame upės baseine gali būti teritorijų, kuriose gali būti potvynių pavojus, ir 
teritorijų, kuriose didelio pavojaus nėra.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 125
5 straipsnio 1 dalis

1. Remiantis 4 straipsnyje numatytu 
vertinimu, kiekvienas upės baseinas, 
pabaseinis arba pakrantės ruožas, kuris 
priklauso upės baseino rajonui, priskiriamas 
vienai iš šių kategorijų:

1. Remiantis 4 straipsnyje numatytu 
vertinimu, kiekvienas upės baseinas, kuris 
priklauso upės baseino rajonui, priskiriamas 
vienai iš šių kategorijų:
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a) Upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, nėra 
didelio potvynių pavojaus arba pagrįstos 
tikimybės, kad gali kilti potvynis, arba 
galimi padariniai žmonių sveikatai, aplinkai 
ar ekonominei veiklai laikomi pakankamai 
nedideliais;

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

b) Upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, yra didelis 
potvynių pavojus arba yra pagrįsta tikimybė, 
kad gali kilti potvynis.

b) Upės baseinas, kuriame, kaip nustatyta, 
yra didelis potvynių pavojus arba yra 
pagrįsta tikimybė, kad gali kilti potvynis.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymas dėl direktyvos pažeidžia subsidiarumo principą. Pagal šį principą ES taisyklės 
turi būti nustatomos tik dėl kelių valstybių teritorijose esančių ir todėl reglamentuotinų upių 
baseinų. Pakrančių apsauga labai skiriasi nuo apsaugos nuo užtvindymo vidaus vandenimis. 
Pakrančių apsaugoje rizikos vertinimas pagrįstas ne potvynių tikimybe per tam tikrą 
laikotarpį, o pagal vandens lygį, apskaičiuojamą atliekant pakrantės valstybių suderintus ir 
reguliariai tikrinamus matavimus. Todėl direktyva negali būti taikoma pakrančių apsaugai. 
Tad reikia išbraukti ir sąvokas „pabaseinis“ ir „pakrantės ruožas“.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 126
5 straipsnio 1 dalis

1. Remiantis 4 straipsnyje numatytu 
vertinimu, kiekvienas upės baseinas, 
pabaseinis arba pakrantės ruožas, kuris 
priklauso upės baseino rajonui, priskiriamas 
vienai iš šių kategorijų:

1. Remiantis 4 straipsnyje numatytu 
vertinimu, kiekvienas upės baseinas, ir 
kiekvienas pakrantės ruožas, kuris 
nesusijungia su upės baseino rajonu, 
priskiriamas vienai iš šių teritorijų:

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

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

b) Upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, yra didelis 

b) Upės baseinas, pabaseinis ir pakrantės 
teritorijos, kuriose, kaip nustatyta, yra 
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potvynių pavojus arba yra pagrįsta tikimybė, 
kad gali kilti potvynis.

didelis potvynių pavojus arba yra pagrįsta 
tikimybė, kad gali kilti potvynis.

Or. de

Pagrindimas

„Ruožą“ keičiant į „teritorijas“ siekiama patikslinti tekstą. Atlikus pirminį viso upės baseino 
vertinimą, žemėlapiai, kuriuos reikia parengti pagal 7 straipsnį, gali būti parengti tik apie 
tuos pabaseinius, kuriuose iš tikrųjų yra pavojus, pvz., dėl to, kad juose gyvena žmonės. Nėra 
jokios prasmės rengti didelių upių baseinų ar pabaseinių, kuriuose nėra pavojaus tikimybės, 
žemėlapius.

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 127
5 straipsnio 1 dalies a punktas

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

a) Upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, nėra didelio 
potvynių pavojaus arba pagrįstos tikimybės, 
kad gali kilti potvynis, arba galimi padariniai 
žmonių sveikatai, aplinkai ar ekonominei 
veiklai laikomi pakankamai nedideliais, 
atsižvelgiant į numatomą žemės naudojimą 
arba klimato pokyčius;

Or. en

Pagrindimas

Kai dėl teritorijų, kuriuose planuojama keisti žemės naudojimo paskirtį arba kuriose dėl 
klimato kaitos tikimasi lietaus kritulių kiekio ar pobūdžio pasikeitimų, turėtų būti atliekamas 
išsamesnis jų vertinimas siekiant gauti pakankamai informacijos planavimui.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 128
5 straipsnio 1 dalies a punktas

a) Upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, nėra didelio 
potvynių pavojaus arba pagrįstos tikimybės, 
kad gali kilti potvynis, arba galimi 

a) Upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožai, kuriuose, kaip nustatyta, nėra arba 
negali kilti didelis potvynių pavojus, 
atsižvelgiant į numatomą žemės naudojimą 
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padariniai žmonių sveikatai, aplinkai ar 
ekonominei veiklai laikomi pakankamai 
nedideliais;

arba klimato kaitą;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė neaiški formuluotė neužtikrintų ES mastu bendro požiūrio į tai, kokių upių baseinų 
potvynių rizikos žemėlapiai ir potvynių rizikos valdymo planai turėtų būti sudaromi. Kai dėl 
teritorijų, kuriuose planuojama keisti žemės naudojimo paskirtį (t. y. statyti naujas 
gyvenvietes, pereiti nuo ekstensyvaus intensyvaus žemės ūkio) arba kuriose dėl klimato kaitos 
tikimasi lietaus kritulių kiekio ar pobūdžio pasikeitimų, turėtų būti atliekamas išsamesnis jų 
vertinimas siekiant gauti pakankamai informacijos planavimui.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 129
5 straipsnio 1 dalies a punktas

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

b) Upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožai, kuriuose, kaip nustatyta, nėra arba 
negali kilti didelis potvynių pavojus, 
atsižvelgiant į numatomą žemės naudojimą 
arba klimato kaitą;

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė neaiški formuluotė neužtikrintų ES mastu bendro požiūrio į tai, kokių upių baseinų 
potvynių rizikos žemėlapiai ir potvynių rizikos valdymo planai turėtų būti sudaromi. Kai dėl 
teritorijų, kuriuose planuojama keisti žemės naudojimo paskirtį (t. y. statyti naujas 
gyvenvietes, pereiti nuo ekstensyvaus intensyvaus žemės ūkio) arba kuriose dėl klimato kaitos 
tikimasi lietaus kritulių kiekio ar pobūdžio pasikeitimų, turėtų būti atliekamas išsamesnis jų 
vertinimas siekiant gauti pakankamai informacijos planavimui.

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 130
5 straipsnio 1 dalies a punktas

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

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

Or. en

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 131
5 straipsnio 1 dalies b punktas

b) Upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, yra didelis 
potvynių pavojus arba yra pagrįsta tikimybė, 
kad gali kilti potvynis.

b) Upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, yra didelis 
potvynių pavojus arba yra pagrįsta tikimybė, 
kad gali kilti potvynis, atsižvelgiant į 
numatomą žemės naudojimą arba klimato 
pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Kai dėl teritorijų, kuriuose planuojama keisti žemės naudojimo paskirtį arba kuriose dėl 
klimato kaitos tikimasi lietaus kritulių kiekio ar pobūdžio pasikeitimų, turėtų būti atliekamas 
išsamesnis jų vertinimas siekiant gauti pakankamai informacijos planavimui.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 132
5 straipsnio 1 dalies b punktas

b) Upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, yra didelis 
potvynių pavojus arba yra pagrįsta 
tikimybė, kad gali kilti potvynis.

b) Upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožai, kuriuose, kaip nustatyta, yra arba 
gali kilti didelis potvynių pavojus, 
atsižvelgiant į numatomą žemės naudojimą 
arba klimato pokyčius.

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinė neaiški formuluotė neužtikrintų ES mastu bendro požiūrio į tai, kokių upių baseinų 
potvynių rizikos žemėlapiai ir potvynių rizikos valdymo planai turėtų būti sudaromi. Kai dėl 
teritorijų, kuriuose planuojama keisti žemės naudojimo paskirtį (t. y. statyti naujas 
gyvenvietes, pereiti nuo ekstensyvaus intensyvaus žemės ūkio) arba kuriose dėl klimato kaitos 
tikimasi lietaus kritulių kiekio ar pobūdžio pasikeitimų, turėtų būti atliekamas išsamesnis jų 
vertinimas siekiant gauti pakankamai informacijos planavimui.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 133
5 straipsnio 1 dalies b punktas

b) Upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, yra didelis 
potvynių pavojus arba yra pagrįsta 
tikimybė, kad gali kilti potvynis.

b) Upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožai, kuriuose, kaip nustatyta, yra arba 
gali kilti didelis potvynių pavojus, 
atsižvelgiant į numatomą žemės naudojimą 
arba klimato kaitą.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinė neaiški formuluotė neužtikrintų ES mastu bendro požiūrio į tai, kokių upių baseinų 
potvynių rizikos žemėlapiai ir potvynių rizikos valdymo planai turėtų būti sudaromi. Kai dėl 
teritorijų, kuriuose planuojama keisti žemės naudojimo paskirtį (t. y. statyti naujas 
gyvenvietes, pereiti nuo ekstensyvaus intensyvaus žemės ūkio) arba kuriose dėl klimato kaitos 
tikimasi lietaus kritulių kiekio ar pobūdžio pasikeitimų, turėtų būti atliekamas išsamesnis jų 
vertinimas siekiant gauti pakankamai informacijos planavimui.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ir Jules Maaten

Pakeitimas 134
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Atitinkamais atvejais valstybės narės į 
upės baseino (pabaseinio) vertinimą gali 
įtraukti ir pakrančių ruožus.

Or. en
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Pagrindimas

Pagal analogiją su Direktyva 2000/60/EB, valstybėms narėms turėtų būti paliekama galimybė 
atlikti pakrančių potvynių rizikos ir upių potvynių rizikos vertinimus. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 135
5 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Žr. 5 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 136
6 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Laikotarpiu iki šio termino, kol 
valstybės narės atlieka savo preliminarius 
vertinimus, Komisija skelbia prevencines 
priemones ir skatina patirties vykdant 
potvynių prevenciją ir valdymą mainus, 
siekdama užtikrinti, kad visomis 
įmanomomis priemonėmis būtų išvengta 
naujų potvynių ir nelaimių. 

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad Europoje yra įvairiausių regionų, ir į būtinybę labiausiai 
pažeidžiamoms teritorijoms kuo greičiau suteikti prevencines ir valdymo priemones, Komisija 
turėtų paspartinti ir paskatinti geros praktikos mainus, nes tai neabejotinai būtų labai 
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naudinga tuo metu, kol preliminarūs planai tik rengiami. 

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle ir Lutz Goepel

Pakeitimas 137
6 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės persvarsto ir atnaujina 
vertinimą pagal 1 dalį ne vėliau kaip 2018 
m., o po to – kas šešerius metus.

2. Valstybės narės persvarsto ir atnaujina 
vertinimą pagal 1 dalį ne vėliau kaip 2018 
m., o po to – kas dešimt metų.

Or. de

Pagrindimas

Rizikos žemėlapių ir valdymo planų rengimas ir vertinimas brangiai kainuoja. Todėl vykdytų 
priemonių persvarstymas turėtų vykti intervalais, sutampančiais su 7 straipsnio 2 dalyje 
minimu potvynių su didele pasikartojimo tikimybe pasikartojimo laikotarpiu. Toks 
persvarstymo termino pratęsimas tikslingas ir dėl proporcingumo. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 138
5 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)

Įgyvendindamos šį straipsnį, valstybės 
narės užtikrina atitinamų duomenų 
perdavimą bendruose upių baseinuose.

Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 139
7 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės upės baseino rajono lygiu 
rengia 5 straipsnio 1 dalies b punkte 
apibūdintų upių baseinų potvynių pavojaus 
žemėlapius. Teritorijoms, kuriose didelė 
žalos tikimybė, taip pat rengiami potvynių 
rizikos žemėlapiai.
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Or. de

Pagrindimas

Reikėtų išskirti potvynių pavojaus žemėlapius ir potvynių rizikos žemėlapius, kurie rengiami 
tik apie teritorijas, kuriose didelė žalos tikimybė.  

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 140
7 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės upės baseino rajono lygiu 
rengia 5 straipsnio 1 dalies b punkte 
apibūdintų upių baseinų potvynių pavojaus 
žemėlapius. Teritorijoms, kuriose didelė 
žalos tikimybė, taip pat rengiami potvynių 
rizikos žemėlapiai.

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymas dėl direktyvos pažeidžia subsidiarumo principą. Pagal šį principą ES taisyklės 
turi būti nustatomos tik dėl kelių valstybių teritorijose esančių ir todėl reglamentuotinų upių 
baseinų. Pakrančių apsauga labai skiriasi nuo apsaugos nuo užtvindymo vidaus vandenimis. 
Pakrančių apsaugoje rizikos vertinimas pagrįstas ne potvynių tikimybe per tam tikrą 
laikotarpį, o pagal vandens lygį, apskaičiuojamą atliekant pakrantės valstybių suderintus ir 
reguliariai tikrinamus matavimus. Todėl direktyva negali būti taikoma pakrančių apsaugai. 
Tad reikia išbraukti ir sąvokas „pabaseinis“ ir „pakrantės ruožas“.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 141
7 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės pačiu tinkamiausiu lygiu 
rengia 5 straipsnio 1 dalies b punkte minėto 
upės baseino, pabaseinio ir pakrantės 
teritorijų potvynių žemėlapius ir 
orientacinius potvynių žalos žemėlapius 
(toliau – potvynių rizikos žemėlapius).
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Or. de

Pagrindimas

Žr. 5 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.  

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle ir Lutz Goepel

Pakeitimas 142
7 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Vadovaujantis subsidiarumo principu, upių baseinų rajonams, kurie yra tik vienos valstybės 
narės teritorijoje, valstybės narės turi pačios atlikti preliminarų potvynių rizikos vertinimą.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle ir Lutz Goepel

Pakeitimas 143
7 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės upės baseino rajono lygiu 
rengia 5 straipsnio 1 dalies b punkte 
apibūdintų upių baseinų, pabaseinių ir 
pakrantės ruožų potvynių žemėlapius ir 
orientacinius potvynių žalos žemėlapius 
(toliau – potvynių rizikos žemėlapius). 
Esami potvynių rizikos žemėlapiai laikomi 
šiame straipsnyje apibrėžtais „potvynių 
rizikos žemėlapiais“ ir laikomi įvykdančiais 
17 straipsnyje nustatytą atsiskaitymo 
prievolę.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant išvengti papildomų išlaidų potvynių rizikos žemėlapių rengimui pagal šią direktyvą, 
turėtų būti naudojami esami potvynių rizikos žemėlapiai. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 144
7 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės upės baseino rajono lygiu 
rengia 5 straipsnio 1 dalies b punkte 
apibūdintų upių baseinų, pabaseinių ir 
pakrantės ruožų potvynių žemėlapius ir 
orientacinius potvynių žalos žemėlapius 
(toliau – potvynių rizikos žemėlapius) ir 
naudoja potvynių rizikos žemėlapius, kad 
palaipsniui būtų atsisakyta tiesioginių ir 
netiesioginių subsidijų, kurios didina 
potvynių riziką.

Or. en

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ir Jules Maaten

Pakeitimas 145
7 straipsnio 2 dalis

2. Potvynių žemėlapiai apima geografinę 
teritoriją, kuri gali būti užtvindyta:

2. Potvynių žemėlapiai apima geografinę 
teritoriją, kuri gali būti užtvindyta:

a) potvyniais su didele pasikartojimo 
tikimybe (tikėtinas pasikartojimas kartą per 
10 metų)

a) potvyniais su didele pasikartojimo 
tikimybe 

b) potvyniais su vidutine pasikartojimo 
tikimybe (tikėtinas pasikartojimas kartą per 
100 metų)

b) potvyniais su vidutine pasikartojimo 
tikimybe 

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

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

Kiekvienu pirmoje dalyje nurodytu atveju 
pateikiama ši informacija:

Kiekvienu pirmoje dalyje nurodytu atveju, 
jei tikslinga, pateikiama ši informacija:



PE 371.879v02-00 56/109 AM\610916LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

a) numatomas vandens gylis; a) numatomas vandens gylis;

b) jei reikia, tvinimo greitis; b) tvinimo greitis;
c) teritorijos, kurioms gresia krantų erozija 
arba susikaupusios nuolaužos.

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

Or. en

Pagrindimas

Teisė spręsti, kokius potvynius laikyti potvyniais su didele, vidutine ar maža pasikartojimo 
tikimybe, turėtų būti palikta pačioms valstybėms narėms. Nusistovėjusi praktika rodo, kad 
netgi vienoje ir toje pačioje valstybėje narėje šios tikimybės apibrėžiamos skirtingai, 
priklausomai nuo to, kokia atitinamoje teritorijoje yra potvynio rizika. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 146
7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

a) potvyniais su didele pasikartojimo 
tikimybe (tikėtinas pasikartojimas kartą per 
10 metų)

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Potvyniai su tikimybe, kad pasikartos po dešimties metų, labai retai reikšmingi rizikos 
vertinimams. 

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 147
7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

a) potvyniais su didele pasikartojimo 
tikimybe (tikėtinas pasikartojimas kartą per 
10 metų)

a) potvyniai su tikimybe, kad pasikartos 
kartą per 10–30 metų

Or. de
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Pagrindimas

Daugumoje valstybių narių nėra prasmės žemėlapiuose nurodyti potvynius, kurių 
pasikartojimo tikimybė – kas 10 metų, nes praktiškai jie nelabai reikšmingi. Todėl valstybėms 
narėms reikėtų suteikti šiek tiek laisvės nuspręsti, kokį tyrimų periodiškumą ir kokius 
pasikartojimo tikimybės laikotarpius jos norėtų nustatyti rengdamos savo didelės 
pasikartojimo tikimybės potvynių žemėlapius. 

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 148
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įvadinė dalis

Kiekvienu pirmoje dalyje nurodytu atveju 
pateikiama ši informacija:

Pirmos pastraipos b punkte nurodytu atveju 
pateikiama ši informacija:

Or. de

Pagrindimas

Tokie duomenys kaip numatomas vandens gylis ir tvinimo greitis tikslingi tik kalbant apie 
potvynius, kurie pasikartoja kas 100 metų. Kalbant apie „ekstremalias situacijas“ 
(potvynius, kurie pasikartoja kas 1000 metų), šie duomenys praktiškai neturi būti labai tiksliai 
apskaičiuojami ir būtų grynai spekuliatyviniai. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 149
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos aa punktas (naujas)

aa) potvynio trukmė, sinoptiniai duomenys 
(slėgio matavimo sistemų vieta, prognozių 
apimtis ir lietaus intensyvumas).

Or. pl

Pagrindimas

Norint užtikrinti, kad dėl potvynių būtų imamasi tinkamų priemonių, be potvynių rizikos 
valdymo žemėlapių ir potvynių rizikos valdymo planų svarbios ir sinoptikų prognozės. Svarbu 
žinoti, kur lis ir kiek kritulių iškris ir kiek ilgai lietus tęsis, ypač per liūtis, kurios yra 
pagrindinė potvynių Europoje priežastis.

Sinoptikų informacija apie staigų atšilimą žiemos pabaigoje Europos žemose vietose gali būti 
naudingas signalas tose Europos vietose esančioms valstybėms narėms imtis priemonių 
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potvynių poveikiui minimizuoti. 
Sparčiai judančio oro fronto prognozės yra labai svarbi informacija valstybėms narėms, 
kurios gali nukentėti nuo ciklonų ir audrų. Jos leidžia joms imtis prevencinių priemonių prieš 
pakrančių užtvindymą, ypač žemose vietose (pvz., Nyderlanduose). 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 150
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas

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

c) teritorijos, kurioms gresia nuo potvynių 
saugančių pylimų ir upių slėnių šlaitų 
erozija ir krantų erozija bei susikaupusios 
nuolaužos.

Or. pl

Pagrindimas

Ankstesnėje versijoje buvo kalbama tik apie žalą pakrančių teritorijoms, nors Europoje 
potvyniai padaro žalos ir upių slėniams. Potvynio metu nukenčia visos slėnio dalys – upės 
vaga, nuo potvynių saugantys pylimai ir šlaitai.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 151
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Ypač Alpėse kiekviena upė turi teritorijų, kur galima kramtų erozija ir nuolaužų 
susikaupimas. Čia netikslinga išvardyti jas visas. Žemėlapiuose turi būti pažymėtos tik tos 
teritorijos, kuriose šie reiškiniai kelia pavojų. 



AM\610916LT.doc 59/109 PE 371.879v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 152
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos c punktas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Morfologiniai pakitimai, galintys turėti reikšmės potvynių žemėlapių sudarymui, neapsiriboja 
vien tik erozija ir nuolaužų susikaupimu (kiti pavyzdžiai – nuošliaužos, nuslūgimas, staigus 
žemės nelygumas dėl seisminių reiškinių). 

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 153
7 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos ca punktas (naujas)

ca) teritorijos, kurios potvynio atveju gali 
atlikti potvynį sulaikančio baseino arba 
buferinės zonos vaidmenį;

Or. nl

Pagrindimas

Teritorijos, kurios gali atlikti naudingą potvynį sulaikančio baseino arba buferinės zonos 
vaidmenį, gali būti užstatytos ir tokiu būdu netektų šio vaidmens. Šias teritorijas svarbu 
įtraukti į užtvindymo ir potvynių valdymo planus, kurie turi būti parengti pagal šią direktyvą. 

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 154
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos ca punktas (naujas)

ca) statūs šlaitai, kurie gali nukentėti nuo 
sparčiai plūstančių potvynių ir didelio 
nuolaužų kiekio. 

Or. es
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Pagrindimas

Būtina numatyti ir kai kuriuose Viduržemio jūros regionuose kylančius potvynius, kuriuos 
visų pirma sukelia staigios ir smarkios liūtys, kurių poveikį dar labiau sustiprina statūs 
šlaitai. 

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 155
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos ca punktas (naujas)

ca) veiksniai, galintys sukelti potvynius, 
kurie gali kilti rizikos žemėlapyje 
pažymėtose teritorijose.

Or. es

Pagrindimas

Potvynių vertinimo ir valdymo sumetimais reikia apibrėžti ir ištirti priežastinius veiksnius ir 
visus jų padarinius. Jie ne tik turi būti paminėti valdymo planuose, bet ir nurodyti rizikos 
žemėlapiuose.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 156
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos ca punktas (naujas)

ca) salpos ir kitos natūralios teritorijos, 
dabar arba ateityje galinčios atlikti 
buferinės zonos vaidmenį; 

Or. en

Pagrindimas

Neužstatytos teritorijos, kurios gali natūraliai patvinti (pvz., salpos) ir atlikti naudingą 
vandens sulaikymo funkciją, galėtų – jei tik neįtrauktos į potvynių rizikos žemėlapius ir 
valdymo planus – būti užstatomos. Tokiu atveju jos netektų savo svarbaus vaidmens – mažinti 
potvynių riziką, arba šis vaidmuo susilpnėtų, o naujas ten sukurtas turtas atsidurtų pavojuje. 
Todėl svarbu, kad nuostata dėl „negadinimo“ būtų taikoma ir šioms teritorijoms, kad 
nedidėtų rizika. Dėl šios priežasties būtina šias teritorijas ir jų atliekamas funkcijas įtraukti 
arba į jas atsižvelgti atitinkamuose potvynių rizikos žemėlapiuose ir valdymo planuose, kurie 
turi būti parengti pagal šią direktyvą. 
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Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 157
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos ca punktas (naujas)

ca) salpos ir kitos natūralios teritorijos, 
dabar arba ateityje galinčios atlikti 
buferinės zonos vaidmenį; 

Or. en

Pagrindimas

Salpos gali atlikti naudingą vandens sulaikymo funkciją ir – jei tik neįtrauktos į potvynių 
rizikos žemėlapius – būti užstatomos. Todėl svarbu, kad nuostata dėl „negadinimo“ būtų 
taikoma ir šioms teritorijoms, kad nedidėtų rizika. Todėl jos turi būti paminėtos atitinkamuose 
žemėlapiuose ir planuose.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 158
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos ca punktas (naujas)

ca) salpos ir kitos natūralios teritorijos, 
dabar arba ateityje galinčios atlikti 
buferinės zonos vaidmenį; 

Or. en

Pagrindimas

Neužstatytos teritorijos, kurios gali natūraliai patvinti (pvz., salpos) ir atlikti naudingą 
vandens sulaikymo funkciją, galėtų – jei tik neįtrauktos į potvynių rizikos žemėlapius ir 
valdymo planus – būti užstatomos. Tokiu atveju jos netektų savo svarbaus vaidmens – mažinti 
potvynių riziką, arba šis vaidmuo susilpnėtų, o naujas ten sukurtas turtas atsidurtų pavojuje. 
Todėl svarbu, kad nuostata dėl „negadinimo“ būtų taikoma ir šioms teritorijoms, kad 
nedidėtų rizika. Dėl šios priežasties būtina šias teritorijas ir jų atliekamas funkcijas įtraukti 
arba į jas atsižvelgti atitinkamuose potvynių rizikos žemėlapiuose ir valdymo planuose, kurie 
turi būti parengti pagal šią direktyvą. 
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Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 159
7 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos cb punktas (naujas)

cb) turimi ištekliai, kuriuos galima 
panaudoti įvairių lygių rizikai šio straipsnio 
antros dalies pirmos pastraipos a, b ir c 
punktuose nurodytais atvejais mažinti.

Or. es

Pagrindimas

Turimi ištekliai (civilinės saugos komandos, teritorijoje veikiantys medicinos punktai, t. t.), 
skirti įvairų lygių potvynių rizikai mažinti, turėtų būti nurodyti ne tik rizikos valdymo 
planuose, bet ir rizikos žemėlapiuose.  

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 160
7 straipsnio 3 dalis

3. Orientaciniuose potvynių žalos 
žemėlapiuose nurodoma galima su 
potvyniais susijusi žala 2 dalyje numatytais 
atvejais ir išreikšta:

3. Orientaciniuose potvynių rizikos 
žemėlapiuose nurodoma galima su 
potvyniais susijusi rizika 2 dalies b ir c 
punktuose numatytais atvejais, atsižvelgiant 
į:

a) galimai nukentėsiančių gyventojų 
skaičiumi;

a) galimai nukentėsiančių gyventojų skaičių;

b) galima ekonomine žala teritorijoje; b) galimą ekonominę žalą teritorijoje;

c) galima žala aplinkai.

Or. de

Pagrindimas

Potvynių rizikos žemėlapių rengimas trims skirtingiems atvejams atsižvelgiant į visas 2 ir 4 
straipsniuose paminėtas savybes brangiai kainuotų, o upių baseinams, kuriuose žalos 
tikimybė nedidelė, juos rengti netikslinga. Žemėlapiams apie galimą žalą aplinkai rengti 
reikalingi sudėtingi skaičiavimo metodai ir modeliai. Tokius žemėlapius visai teritorijai būtų 
galima sudaryti tik su labai didelėmis sąnaudomis, kurios būtų neproporcingai didelės 
lyginant su gausima nauda.  
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Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 161
7 straipsnio 3 dalis

3. Orientaciniuose potvynių žalos 
žemėlapiuose nurodoma galima su 
potvyniais susijusi žala 2 dalyje numatytais 
atvejais ir išreikšta:

3. Orientaciniuose potvynių žalos 
žemėlapiuose nurodomi galimi su potvyniais 
susiję neigiami padariniai 2 dalyje 
numatytais atvejais ir išreikšti:

a) galimai nukentėsiančių gyventojų 
skaičiumi;

a) galimai nukentėsiančių gyventojų 
skaičiumi;

b) galima ekonomine žala teritorijoje; b) galima ekonomine žala teritorijoje;
c) galima žala aplinkai. c) techninėmis priemonėmis, minimomis 

1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyvos 
96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės I priede ir 1996 m. gruodžio 9 
d. Tarybos direktyvoje 96/82/EB dėl didelių, 
su pavojingomis medžiagomis susijusių 
avarijų, galinčių sukelti atsitiktinę taršą 
kilus potvyniui, pavojaus kontrolėsir 
saugomomis teritorijomis, nurodytomis 
Direktyvos 2000/60/EB 6 straipsnyje.
___________
1 OL L 257, 1996.10.10., p. 26. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr 166/2006 (OL L 33, 2006.2.4., p. 1).
2 OL L 10, 1997.1.14. p. 13. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 
2003/105/EB (OL L 345, 2003.12.31., p. 97).

Or. en

Pagrindimas

Potvynių žemėlapiuose turėtų būti pažymėti įrenginiai, kurie, kilus potvyniui, gali sukelti 
netyčinę aplinkos taršą. Priemonės, skirtos nustatyti pavojų galinčius sukelti įrenginius, yra 
nurodytos minėtose direktyvose – Seveso II direktyvoje (96/82/EB) ir IPPC direktyvoje 
(96/61/EB). Potvynių žemėlapiuose turi būti nurodytos ir saugomos teritorijos, minimos 
Vandens pagrindų direktyvoje. 

Pakeitimą pateikė Vasco Graça Moura

Pakeitimas 162
7 straipsnio 3 dalies b punktas
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b) galima ekonomine žala teritorijoje; b) galima žala ekonominei veiklai 
teritorijoje;

Or. pt

Pagrindimas

Žalos įvertinimas ekonomine išraiška gali būti pernelyg griežtas reikalavimas. Atsisakius šio 
reikalavimo, potvynių rizikos žemėlapius rengti būtų lengviau. Turėtų pakakti tik nurodyti, 
kokiai ekonominei veiklai gali būti padaryta žala. 

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 163
7 straipsnio 3 dalies b punktas

b) galima ekonomine žala teritorijoje; b) galima ekonomine žala teritorijoje, 
suskirstyta pagal veiklos sritį;

Or. es

Pagrindimas

Kad ir kokios pasikartojimo tikimybės potvynis būtų – a, b ar c punkte nurodytos, akivaizdu, 
kad jo poveikis ūkiams, pramonei ar paslaugų (elektros energijos tiekimo, komunikacijos 
kanalų, telefono ryšių) infrastruktūrai bus nevienodas. Būtų naudinga, jei jau iš pat pradžių 
galima žala rizikos žemėlapiuose būtų nurodyta pagal atitinkamoje teritorijoje esančius 
sektorius. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ir Jules Maaten

Pakeitimas 164
7 straipsnio 3 dalies b ir c punktai

b) galima ekonomine žala teritorijoje; b) ekonomine veikla, kuriai gali būti 
pakenkta teritorijoje;

c) galima žala aplinkai. c) galimais neigiamais padariniais aplinkai;

Or. en

Pagrindimas

Potvynių poveikį išreikšti finansiškai labai sunku  ar netgi neįmanoma. Todėl pageidautina 
vengti žodžio „žala“.
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Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 165
7 straipsnio 3 dalies c punktas

c) galima žala aplinkai. c) galima žala aplinkai ir pavojumi žmogaus 
sveikatai.

Or. es

Pagrindimas

Jei dėl atitinkamoje teritorijoje esančių įrenginių potvyniai gali lemti konkrečiais ekologines 
problemas, pvz., vandens užterštumą, ši rizika turi iš pat pradžių būti nurodyta žemėlapiuose. 

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle ir Lutz Goepel

Pakeitimas 166
7 straipsnio 3 dalies c punktas

c) galima žala aplinkai. Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žemėlapiams apie galimą žalą aplinkai rengti reikalingi sudėtingi skaičiavimo metodai ir 
modeliai. Tokius žemėlapius visai teritorijai būtų galima sudaryti tik su labai didelėmis 
sąnaudomis, kurios būtų neproporcingai didelės lyginant su gausima nauda. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 167
7 straipsnio 3 dalies c punktas

c) galima žala aplinkai. c) galima žala aplinkai, įskaitant teritorijas, 
kurios Direktyvos 2000/60/EB 6 straipsnyje 
įvardytos saugomomis teritorijomis, 
atsižvelgiant į sutelktųjų ir pasklidžiųjų 
taršos šaltinių vietą ir jų keliamą riziką 
vandens ir žemės ekosistemoms kilus 
potvyniui.
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Or. en

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 168
7 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)

ca) pavojingų teritorijų, kuriuose gali kilti 
potvyniai, nešantys daug smulkių sąnašų ir 
stambių nuolaužų, identifikavimu.

Or. en

Pagrindimas

Daug smulkių sąnašų ir stambių nuolaužų nešančius potvynius identifikuoti būtina. Šie 
potvyniai yra labai pavojingi žmonėms ir turtui, todėl turi būti tiriami ne tik hidrauliškai, bet 
ir geomorfologiškai. 

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 169
7 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Valstybės narės nustato konkrečius 
taškus, kuriuose potvynių rizika didesnė. Ši 
informacija turi būti naudojama 
planuojant žemės naudojimą. 

Or. es

Pagrindimas

Visuomet yra taškų, kur rizika yra didesnė nei kitur. Ši informacija turėtų būti naudojama 
siekiant geriau suplanuoti žemės naudojimą tokiems tikslams kaip žemės ūkis, miestų plėtra ir 
infrastruktūra.

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 170
7 straipsnio 3a dalis (nauja)
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3a. Priklausomai nuo savo regionų 
specifikos, valstybės narės gali nustatyti, jei 
mano esant reikalinga, specialias nuostatas 
dėl savo rizikos žemėlapių. 

Or. es

Pagrindimas

Direktyvoje nustatytos pagrindinės taisyklės, kurių reikia laikytis. Tačiau atskiroms 
valstybėms narėms gali būti naudinga pačioms nusistatyti specialias priemones, taikytinas 
specifinių teritorijų atžvilgiu. 

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle ir Lutz Goepel

Pakeitimas 171
8 straipsnio 2 dalis

2. Jie persvarstomi ir, jei reikia, atnaujinami 
ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 22 d., o 
po to – kas šešerius metus.

2. Jie persvarstomi ir, jei reikia, atnaujinami 
ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 22 d., o 
po to – kas dešimt metų.

Or. de

Pagrindimas

Rizikos žemėlapių ir valdymo planų rengimas ir vertinimas brangiai kainuoja. Todėl vykdytų 
priemonių peržiūra turėtų vykti intervalais, sutampančiais su 7 straipsnio 2 dalyje minimu 
potvynių su didele pasikartojimo tikimybe pasikartojimo laikotarpiu. Toks persvarstymo 
termino pratęsimas tikslingas ir dėl proporcingumo. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ir Jules Maaten

Pakeitimas 172
9 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės nustato upių baseinų, 
pabaseinių ir pakrantės ruožų, nurodytų 
5 straipsnio 1 dalies b punkte, arba jų dalių 
potvynių rizikos valdymo planus upės 
baseino rajono lygiu, pagal to straipsnio 2 ir 
3 dalis. Atitinkamais atvejais pakrančių 
ruožai gali būti įtraukti į upių baseinų 
(pabaseinių) planus,o jei planai rengiami 



PE 371.879v02-00 68/109 AM\610916LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

ne pagal upės baseinų rajonus – tvarkomi 
atskirai.  

Or. en

Pagrindimas

Šios srities investicinių planų ir erdvinio planavimo politikos vykdymas neturėtų būti 
reglamentuojamas ES teisės. Jei prievolės dėl šių planų ir programų vykdymo būtų nustatytos 
ES teisės aktuose, šalys būtų skatinamos rengti neambicingus planus, nes bijotų sankcijų už 
planų nevykdymą (jei planuose būtų keliami didesni reikalavimai).

Tad geriau jau daugiau dėmesio kiti įgyvendinimo skaidrumui. Todėl planuose turėtų būti:
1. nustatyti potvynių rizikos valdymo tikslai;
2. išvardytos priemonės;
3. nurodyta, kaip bus sekama pažanga. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 173
9 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymas dėl direktyvos pažeidžia subsidiarumo principą. Pagal šį principą ES taisyklės 
turi būti nustatomos tik dėl kelių valstybių teritorijose esančių ir todėl reglamentuotinų upių 
baseinų. Pakrančių apsauga labai skiriasi nuo apsaugos nuo užtvindymo vidaus vandenimis. 
Pakrančių apsaugoje rizikos vertinimas pagrįstas ne potvynių tikimybe per tam tikrą 
laikotarpį, o pagal vandens lygį, apskaičiuojamą atliekant pakrantės valstybių suderintus ir 
reguliariai tikrinamus matavimus. Todėl direktyva negali būti taikoma pakrančių apsaugai. 
Tad reikia išbraukti ir sąvokas „pabaseinis“ ir „pakrantės ruožas“.
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle ir Lutz Goepel

Pakeitimas 174
9 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. de

Pagrindimas

Vadovaujantis subsidiarumo principu, upių baseinų rajonams, kurie yra tik vienos valstybės 
narės teritorijoje, valstybės narės turi pačios atlikti preliminarų potvynių rizikos vertinimą.

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle ir Lutz Goepel

Pakeitimas 175
9 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės rengia ir įgyvendina upių 
baseinų, pabaseinių ir pakrantės ruožų, 
nurodytų 5 straipsnio 1 dalies b punkte, 
potvynių rizikos valdymo planus upės 
baseino rajono lygiu, pagal to straipsnio 2 ir 
3 dalis. Esami potvynių rizikos valdymo 
planai laikomi šiame straipsnyje nustatytais 
planais, įvykdančiais 17 straipsnyje 
nustatytą atsiskaitymo prievolę. 

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti papildomų išlaidų potvynių valdymo planų rengimui pagal šią direktyvą, 
turėtų būti naudojami esami potvynių valdymo planai. 
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Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 176
9 straipsnio 1 dalis

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

1. Valstybės narės priima upių baseinų, 
pabaseinių ir pakrantės ruožų, nurodytų 
5 straipsnio 1 dalies b punkte, potvynių 
rizikos valdymo planus upės baseino rajono 
lygiu, pagal to straipsnio 2 ir 3 dalis ir pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 1 ir 4 straipsniuose 
nustatytus tikslus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 177
9 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Pasiūlymo 8 konstatuojamojoje dalyje minimi potvyniai miestuose, tad jie turėtų būti minimi 
ir kitose direktyvos dalyse.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 178
9 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės nustato tinkamą 
kiekvieno upės baseino, pabaseinio arba 
pakrantės ruožo apsaugos lygį, telkdamos 
dėmesį į potvynių tikimybės ir galimų 
potvynių padarinių žmonių sveikatai, 

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

sveikatai, aplinkai ir ekonominei veiklai, 
sumažinimą bei atsižvelgdamos į šiuos 
aspektus: vandens tvarkybą, dirvos valdymą, 
erdvinį planavimą, žemės naudojimo paskirtį 
ir gamtos išsaugojimą.

Or. pl

Pagrindimas

Pasiūlymo 8 konstatuojamojoje dalyje minimi potvyniai miestuose, tad jie turėtų būti minimi 
ir kitose direktyvos dalyse.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 179
9 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Potvyniai yra gamtos reiškinys. Potvyniai kelia pavojų tik žmonių veiklai arba salpose 
vykdomai veiklai. Todėl, norint sušvelninti galimus potvynių padarinius, žmogaus veiklą 
reikia derinti pagal  esamą potvynių riziką. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 180
9 straipsnio 2 dalis
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2. Valstybės narės nustato tinkamą 
kiekvieno upės baseino, pabaseinio arba 
pakrantės ruožo apsaugos lygį, telkdamos 
dėmesį į potvynių tikimybės ir galimų 
potvynių padarinių žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai, sumažinimą 
bei atsižvelgdamos į šiuos aspektus: vandens 
tvarkybą, dirvos valdymą, erdvinį 
planavimą, žemės naudojimo paskirtį ir 
gamtos išsaugojimą.

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

Or. en

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ir Jules Maaten

Pakeitimas 181
9 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės nustato kiekvieno upės 
baseino, pabaseinio arba pakrantės ruožo ar 
jų dalių potvynių rizikos valdymo tikslus, 
atsižvelgdamos į šiuos aspektus: vandens 
tvarkybą, dirvos valdymą, erdvinį 
planavimą, žemės naudojimo paskirtį ir 
gamtos išsaugojimą.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas dėl tų pačių autorių pateikto 1 straipsnio pakeitimo. Sakinio dalis 
„telkdamos dėmesį …sumažinimą“ gali būti išbraukta, kad nesikartotų 2 straipsnyje pateikta 
potvynių rizikos apibrėžtis. 

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer

Pakeitimas 182
9 straipsnio 2 dalis
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2. Valstybės narės nustato tinkamą 
kiekvieno upės baseino, pabaseinio arba 
pakrantės ruožo apsaugos lygį, telkdamos 
dėmesį į potvynių tikimybės ir galimų 
potvynių padarinių žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai, sumažinimą 
bei atsižvelgdamos į šiuos aspektus: vandens 
tvarkybą, dirvos valdymą, erdvinį 
planavimą, žemės naudojimo paskirtį ir 
gamtos išsaugojimą.

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

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymas dėl direktyvos pažeidžia subsidiarumo principą. Pagal šį principą ES taisyklės 
turi būti nustatomos tik dėl kelių valstybių teritorijose esančių ir todėl reglamentuotinų upių 
baseinų. Pakrančių apsauga labai skiriasi nuo apsaugos nuo užtvindymo vidaus vandenimis. 
Pakrančių apsaugoje rizikos vertinimas pagrįstas ne potvynių tikimybe per tam tikrą 
laikotarpį, o pagal vandens lygį, apskaičiuojamą atliekant pakrantės valstybių suderintus ir 
reguliariai tikrinamus matavimus. Todėl direktyva negali būti taikoma pakrančių apsaugai. 
Tad reikia išbraukti ir sąvokas „pabaseinis“ ir „pakrantės ruožas“.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 183
9 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Potvyniai yra labai svarbūs gamtiniai upių reiškiniai. Todėl būtina pabrėžti nestruktūrinių 
priemonių naudojimo svarbą. Tai reiškia, kad potvynių riziką galima mažinti mažinant 
pažeidžiamumą. Struktūrinių priemonių potvynių tikimybei mažinti reikėtų imtis tik tuomet, 
kai struktūrinių priemonių nepakanka. 

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 184
9 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti kuo didesnį vietos institucijų dalyvavimą, nes jos paprastai geriausiai žino, 
ko reikia vandens baseinų valdymui. 

Pakeitimą pateikė Linda McAvan

Pakeitimas 185
9 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės nustato tinkamą 
kiekvieno upės baseino, pabaseinio arba 
pakrantės ruožo apsaugos lygį, telkdamos 
dėmesį į potvynių tikimybės ir galimų 
potvynių padarinių žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai, sumažinimą 
bei atsižvelgdamos į šiuos aspektus: vandens 

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

aspektus: vandens tvarkybą, dirvos valdymą, 
erdvinį planavimą, žemės naudojimo paskirtį 
ir gamtos išsaugojimą.

Or. en

Pagrindimas

Turto apsauga yra labai svarbus potvynių valdymo aspektas, tad turi būti čia paminėtas. 

Pakeitimą pateikė Ambroise Guellec

Pakeitimas 186
9 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Sąvoka „apsauga“ yra per siaura, nes „potvynių rizikos valdymas“ reiškia prevenciją, 
apsaugą ir pasirengimą, kaip nustatyta 9 straipsnio 3 dalyje. 

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 187
9 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės nustato tinkamą 
kiekvieno upės baseino, pabaseinio arba 
pakrantės ruožo apsaugos lygį, telkdamos 
dėmesį į potvynių tikimybės ir galimų 
potvynių padarinių žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai, sumažinimą 

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

sumažinimą. Šios priemonės turi būti 
vykdomos atsižvelgiant į šiuos aspektus:
vandens tvarkybą, dirvos valdymą, erdvinį 
planavimą, žemės naudojimo paskirtį ir 
gamtos išsaugojimą.

Or. es

Pagrindimas

Kartais potvynių tikimybės sumažinti neįmanoma. Realesnis reikalavimas – kad valstybės 
narės dėmesį telktų į potvynių daromos žalos mažinimą. 

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi ir Péter Olajos

Pakeitimas 188
9 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės nustato tinkamą 
kiekvieno upės baseino, pabaseinio arba 
pakrantės ruožo apsaugos lygį, telkdamos 
dėmesį į potvynių tikimybės ir galimų 
potvynių padarinių žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai, sumažinimą 
bei atsižvelgdamos į šiuos aspektus: vandens 
tvarkybą, dirvos valdymą, erdvinį 
planavimą, žemės naudojimo paskirtį ir 
gamtos išsaugojimą, taip pat sąnaudas ir 
naudą. Kai upių baseinai, pabaseiniai ar 
pakrančių ruožai priklauso kelioms
valstybėms, valstybės narės šias prievoles 
vykdo bendradarbiaudamos. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti, kad kai upių baseinai priklauso kelioms valstybėms, valstybės 
narės apsaugos lygį nustatytų kartu. Tai ypač svarbus „saugiklis“ žemupio valstybėms. Be 
to, aspektai, į kuriuos turi būti atsižvelgiama vykdant šias priemones, turėtų būti papildomi 
šių priemonių sąnaudomis ir nauda. 
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Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 189
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Konkrečiai, atsižvelgiant į tai, kad 
miestų planavimas yra kiekvienos valstybės 
narės ir jos regioninės ir vietos vadžios 
reikalas, nacionalinės institucijos turėtų 
savo planuose numatyti prevencines arba 
pataisomąsias priemones, skirtas užtikrinti 
tinkamą miestų valdymą ir teritorijų, 
kuriuose yra rizikos, erdvinį planavimą, 
siekdamos konkrečių tikslų, susijusių su 
ekologiškai integruotomis upėmis miestų 
centruose, įgyvendindamos programas, 
skirtas regeneruoti vandens ir miškų 
išteklius, išsaugodamos upių vagas arba 
didindamos visuomenės sąmoningumą bei 
siekdamos kitų tikslų. 

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad dažnai patvinsta miestų centrai, direktyvą reikėtų papildyti šia 
nuostata. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 190
9 straipsnio 3 dalis

3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
priemones, kurių tikslas – pasiekti pagal 
2 dalį nustatytą apsaugos lygį.

3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
priemones, kurių tikslas – pasiekti pagal 
2 dalį nustatytą rizikos prevencijos ir 
apsaugos lygį ir nustatyti jo įgyvendinimo 
tvarkaraštį.  

Potvynių rizikos valdymo planas apima 
visus potvynio rizikos valdymo ciklo etapus, 
dėmesį telkiant į prevenciją, apsaugą, 
pasirengimą ir atsižvelgiant į atitinkamo 
upės baseino ar pabaseinio charakteristikas.

Potvynių rizikos valdymo planas apima 
visus potvynio rizikos valdymo ciklo etapus, 
dėmesį telkiant į prevenciją, apsaugą, 
pasirengimą, įskaitant potvynių 
prognozavimo ir išankstinio įspėjimo 
sistemas, ir atsižvelgiant į atitinkamo upės 
baseino ar pabaseinio charakteristikas.
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Planuose pateikiamas techninių apsaugos 
nuo potvynių priemonių ekologinio ir 
ekonominio veiksmingumo, taip pat esamų 
arba atkurtinų salpų natūralaus potencialo 
sulaikyti potvynius įvertinimas. Planuose 
skatinamas tinkamas žemės naudojimas ir 
tinkama žemės ūkio ir miškininkystės 
praktika  visame upės baseino rajone.
Tarp potvynių rizikos valdymo priemonių 
gali būti numatytos sąnaudų susigrąžinimo 
priemonės, kad teritorijose, kuriose yra 
potvynių pavojus, vykdoma ekonominė 
veikla kompensuotų apsaugos nuo potvynių 
ir avarinių paslaugų sąnaudas bei 
sąnaudas aplinkos apsaugai ir ištekliams, 
taip pat gali būti nustatytos pareigos 
teritorijų, kuriose yra potynių pavojus, 
gyventojams kiek įmanoma stengtis imtis 
atsargumo priemonių, skirtų žalai 
sumažinti.

Or. en

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 191
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
priemones, kurių tikslas – pasiekti pagal 
2 dalį nustatytą apsaugos lygį.

3. Potvynių rizikos valdymo planai vykdomi 
integruotai, atsižvelgiant į kitas atitinkamas 
priemones, teisės aktus ar programas. Jie 
apima priemones, kurių tikslas – pasiekti 
pagal 2 dalį nustatytą apsaugos lygį.

Or. es

Pagrindimas

Visa direktyva, ypač nuostatos dėl valdymo planų vykdymo, turėtų būti pagrįsta integruotu 
rizikos valdymu, kuriuo siekiama derinti tikslus, metodus ir būdus, nustatytus įvairiuose 
Bendrijos ir nacionaliniuose dokumentuose. Vienas iš būdų šiai nuostatai įgyvendinti –
panaudoti INSPIRE arba GEO (palydovinio žemės stebėjimo grupės) sistemos sukauptus 
duomenis. 
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Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 192
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
priemones, kurių tikslas – pasiekti pagal 
2 dalį nustatytą apsaugos lygį.

3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
priemones, kurios gali būti derinamos su 
gamtiniais procesais, pvz., salpų priežiūra 
ir (arba) atkūrimu, kad, kai tik įmanoma, 
upėms būtų kur išsilieti, ir kad visame upės 
baseino rajone būtų skatinamas tinkamas 
žemės naudojimas ir tinkama žemės ūkio ir 
miškininkystės praktika. 

Or. en

Pagrindimas

Neužstatytos teritorijos, kurios gali natūraliai patvinti (pvz., salpos), atlieka naudingą 
vandens sulaikymo funkciją ir turėtų būti įtrauktos į potvynių rizikos valdymo planus.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten and Jules Maaten

Pakeitimas 193
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
priemones, kurių tikslas – pasiekti pagal 
2 dalį nustatytą apsaugos lygį.

3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
priemones, kurių tikslas – pasiekti potvynių 
rizikos valdymo tikslus, nustatytus pagal 
2 dalį, taip pat šių priemonių įgyvendinimo 
priežiūros būdus.

Or. en

Pagrindimas

Žr. tų pačių autorių pateikto 9 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 194
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
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priemones, kurių tikslas – pasiekti pagal 
2 dalį nustatytą apsaugos lygį.

priemones, kurių tikslas – pasiekti potvynių 
rizikos valdymo tikslus, nustatytus pagal 
2 dalį, taip pat šių priemonių įgyvendinimo 
pažangos priežiūros būdus. Svarbiausia, 
kad potvynių rizikos valdymo priemonės 
būtų ekonomiškos ir kad būtų vykdomos tik 
tos priemonės, kurių sąnaudos yra 
priimtinos socialiniu požiūriu. 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje būtina įtvirtinti ekonomiškumo ir priemonių sąnaudų priimtinumo socialiniu 
požiūriu principus. Šie principai visoms valstybėms narėms yra natūralus dalykas, kai jos 
sprendžia nacionalines potvynių rizikos problemas, tačiau jie ne visuomet taikomi, kai 
sprendžiami tarpvalstybiniai potvynių rizikos klausimai. Pirmasis principas – ekonomiškumo 
– įtvirtintas ir Direktyvoje 2000/60/EB. Abu principai sukuria pagrindą rengti ir naudoti 
socialinių sąnaudų ir naudos santykio analizes. Tai, kad jie nurodyti kaip principai, o ne kaip 
prievolės, užtikrina, kad esant svarioms priežastims arba kai priemonės neturi tam tikrų 
padarinių, jų taikyti nebūtina.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 195
9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
priemones, kurių tikslas – pasiekti pagal 
2 dalį nustatytą apsaugos lygį.

3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
priemones, kurios:

a) gali būti derinamos su gamtiniais 
procesais, pvz., salpų priežiūra ir (arba) 
atkūrimu, kad, kai tik įmanoma, upėms 
būtų kur išsilieti, ir kurios visame upės 
baseino rajone skatina tinkamą žemės 
naudojimą ir tinkamą žemės ūkio ir 
miškininkystės praktiką; 
b) užtikrina gerą ekologinį ir finansinį 
potvynių rizikos valdymą, atsižvelgiant į 
sąnaudų potvynių valdymo paslaugoms, 
taip pat sąnaudų aplinkos apsaugai,  
susigrąžinimą iš naudotojų;
c) prisideda prie potvynių valdymo 
aukštupio ir žemupio regionuose arba bent 



AM\610916LT.doc 81/109 PE 371.879v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

jau nedidina potvynių rizikos tokiu būdu, 
kad aukštupio ar žemupio regionai patirtų 
neproporcingai dideles išlaidas tinkamam
rizikos prevencijos ir apsaugos lygiui 
pasiekti;
d) atsižvelgia į esamos žmogaus sukurtos 
apsaugos nuo potvynių infrastruktūros 
veiksmingumą, įskaitant jos ekonominį ir 
ekologinį veiksmingumą. 

Or. en

Pagrindimas

a) Neužstatytos teritorijos, kurios gali natūraliai patvinti (pvz., salpos) ir atlikti naudingą 
vandens sulaikymo funkciją, galėtų – jei tik neįtrauktos į potvynių rizikos žemėlapius ir 
valdymo planus – būti užstatomos. Tokiu atveju jos netektų savo svarbaus vaidmens – mažinti 
potvynių riziką, arba šis vaidmuo susilpnėtų, o naujas ten sukurtas turtas atsidurtų pavojuje. 
Todėl svarbu, kad nuostata dėl „negadinimo“ būtų taikoma ir šioms teritorijoms, kad 
nedidėtų rizika. Dėl šios priežasties būtina šias teritorijas ir jų atliekamas funkcijas įtraukti 
arba į jas atsižvelgti atitinkamuose potvynių rizikos žemėlapiuose ir valdymo planuose, kurie 
turi būti parengti pagal šią direktyvą. 

b) – c) Potvynių rizikos valdymo priemonės yra svarbi paslauga piliečiams ir verslui, o joms 
vykdyti patirtos išlaidos turi būti susigrąžintos, kad būtų galima užtikrinti ilgalaikę naudą 
visuomenei. Užliejamose teritorijose vykdoma nauja žmogaus veikla turi kompensuoti šioms 
priemonėms vykdyti patirtas išlaidas, taip pat ir dėl jų poveikio aukštupiui ir žemupiui 
partirtas išlaidas aplinkos apsaugai ir ištekliams. Kiek išlaidų turėtų būti susigrąžinama ir iš 
ko turi būti sprendžiama nacionaliniu lygmeniu, tačiau skaidriai. 

d) Tradicinės potvynių valdymo strategijos, kurios daugiausia pagrįstos inžinerine 
infrastruktūra, mažai kada užtikrino žadėtą ilgalaikį saugumą ir kenkia vandens aplinkai. 
Norint užtikrinti veiksmingą potvynių rizikos valdymą, turi būti iš esmės vertinamas jų 
veiksmingumas. 

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 196
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Potvynių rizikos valdymo planas apima 
visus potvynio rizikos valdymo ciklo etapus, 
dėmesį telkiant į prevenciją, apsaugą, 
pasirengimą ir atsižvelgiant į atitinkamo 
upės baseino ar pabaseinio charakteristikas.

Potvynių rizikos valdymo planas apima 
visus potvynio rizikos valdymo ciklo etapus, 
dėmesį telkiant į prevenciją, apsaugą, 
pasirengimą, neatidėliotinas priemones ir 
padėties atkūrimą ir atsižvelgiant į 
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atitinkamo upės baseino ar pabaseinio 
charakteristikas.

Or. en

Pagrindimas

Potvynių rizikos valdymo planuose turi būti numatomos ir neatidėliotinos priemonės 
(įgyvendinančios atitinkamus neatidėliotinų priemonių planus ir koordinuotas civilinės 
saugos priemones kilus potvyniui) ir padėties atkūrimo priemonės (padedančios kuo greičiau 
atkurti įprastines sąlygas ir mažinančios socialinį ir ekonominį poveikį gyventojams, turtui ir 
aplinkai). 

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 197
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Potvynių rizikos valdymo planas apima 
visus potvynio rizikos valdymo ciklo etapus, 
dėmesį telkiant į prevenciją, apsaugą, 
pasirengimą ir atsižvelgiant į atitinkamo 
upės baseino ar pabaseinio charakteristikas.

Potvynių rizikos valdymo planas apima 
visus potvynio rizikos valdymo ciklo etapus, 
dėmesį telkiant į prevenciją, apsaugą, 
pasirengimą ir atsižvelgiant į atitinkamo 
upės baseino ar pabaseinio charakteristikas.
Potvynių rizikos valdymo planuose 
pateikiamas ir gelbėjimo bei atkūrimo 
priemonių įvertinimas.

Or. en

Pagrindimas

Nors rizikos valdymo planuose didžiausias dėmesys skiriamas prevencijai, apsaugai ir 
pasirengimui, išsamus gelbėjimo ir atkūrimo operacijų įvertinimas galėtų padėti paskleisti 
informaciją apie tai, kiek kainuoja prevencinių priemonių nevykdymas. 

Pakeitimą pateikė Vasco Graça Moura

Pakeitimas 198
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Potvynių rizikos valdymo planas apima 
visus potvynio rizikos valdymo ciklo etapus, 
dėmesį telkiant į prevenciją, apsaugą, 
pasirengimą ir atsižvelgiant į atitinkamo 

Potvynių rizikos valdymo planas apima 
visus potvynio rizikos valdymo ciklo etapus, 
dėmesį telkiant į prevenciją, apsaugą, 
pasirengimą, minimizavimą ir gelbėjimą ir 
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upės baseino ar pabaseinio charakteristikas. atsižvelgiant į atitinkamo upės baseino ar 
pabaseinio charakteristikas.

Or. pt

Pagrindimas

Norint užtikrinti plano sėkmę po potvynio, svarbu nuo pat pradžių numatyti minimizavimo ir 
gelbėjimo priemones.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 199
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Potvynių rizikos valdymo planas apima 
visus potvynio rizikos valdymo ciklo etapus, 
dėmesį telkiant į prevenciją, apsaugą, 
pasirengimą ir atsižvelgiant į atitinkamo 
upės baseino ar pabaseinio charakteristikas.

Potvynių rizikos valdymo planas apima 
visus potvynio rizikos valdymo ciklo etapus, 
dėmesį telkiant į prevenciją, apsaugą, 
pasirengimą, neatidėliotinas priemones ir 
padėties atkūrimą ir atsižvelgiant į 
atitinkamo upės baseino ar pabaseinio 
charakteristikas.

Or. en

Pagrindimas

Potvynių rizikos valdymo planuose turi būti numatomos ir neatidėliotinos priemonės 
(įgyvendinančios atitinkamus neatidėliotinų priemonių planus ir koordinuotas civilinės 
saugos priemones kilus potvyniui) ir padėties atkūrimo priemonės (padedančios kuo greičiau 
atkurti įprastines sąlygas ir mažinančios socialinį ir ekonominį poveikį gyventojams, turtui ir 
aplinkai). Jokia apsaugos nuo potvynių sistema nėra apsaugota nuo nesėkmės, ypač kilus 
nenumatytiems klimato kaitos padariniams. Svarbu būti pasirengus nesėkmei, todėl potvynių 
rizikos valdymo planuose turi būti numatytos ir neatidėliotinos bei padėties atkūrimo 
priemonės. 

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 200
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Potvynių rizikos valdymo planas apima 
visus potvynio rizikos valdymo ciklo etapus, 
dėmesį telkiant į prevenciją, apsaugą, 

Potvynių rizikos valdymo planas apima 
visus potvynio rizikos valdymo ciklo etapus, 
dėmesį telkiant į prevenciją, apsaugą, 
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pasirengimą ir atsižvelgiant į atitinkamo 
upės baseino ar pabaseinio charakteristikas.

pasirengimą ir potvynių poveikio 
minimizavimo priemones ir atsižvelgiant į 
atitinkamo upės baseino ar pabaseinio 
charakteristikas.

Or. pl

Pagrindimas

Apie visų stichinių nelaimių, įskaitant potvynių, poveikio minimizavimą kalbama ES 
dokumente dėl greitojo reagavimo ir pasirengimo didelio masto ekstremalioms situacijoms 
priemonėms (KOM (2005) 0113 - C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006)). Tai 
svarbu norint sumažinti nuostolius ir grąžinti prieš potvynį buvusią aplinkos, ekonomikos ir 
infrastruktūros būklę.

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 201
9 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Potvynių rizikos valdymo planas apima 
visus potvynio rizikos valdymo ciklo etapus, 
dėmesį telkiant į prevenciją, apsaugą, 
pasirengimą ir atsižvelgiant į atitinkamo 
upės baseino ar pabaseinio charakteristikas.

Potvynių rizikos valdymo planas apima 
visus potvynio rizikos valdymo ciklo etapus, 
dėmesį telkiant į prevenciją, apsaugą, 
pasirengimą, neatidėliotinas priemones ir 
padėties atkūrimą ir atsižvelgiant į 
atitinkamo upės baseino ar pabaseinio 
charakteristikas.

Or. en

Pagrindimas

Potvynių rizikos valdymo planuose turi būti numatomos ir neatidėliotinos priemonės 
(įgyvendinančios atitinkamus neatidėliotinų priemonių planus ir koordinuotas civilinės 
saugos priemones kilus potvyniui) ir padėties atkūrimo priemonės (padedančios kuo greičiau 
atkurti įprastines sąlygas ir mažinančios socialinį ir ekonominį poveikį gyventojams, turtui ir 
aplinkai). Jokia apsaugos nuo potvynių sistema nėra apsaugota nuo nesėkmės, ypač kilus 
nenumatytiems klimato kaitos padariniams. Svarbu būti pasirengus nesėkmei, todėl potvynių 
rizikos valdymo planuose turi būti numatytos ir neatidėliotinos bei padėties atkūrimo 
priemonės.
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 202
9 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Valstybės narės užtikrina, kad kiek tik 
įmanoma būtų išsaugota natūrali upių 
tėkmė. Kai to padaryti neįmanoma, 
valstybės narės užtikrina, kad upėms jų 
teritorijose būtų numatytos prarastas 
teritorijas kompensuojančios teritorijos. 

Or. nl

Pagrindimas

„Nenukreipimo“ principo įtvirtinimas. 

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 203
9 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Potvynių rizikos valdymo planuose 
pirmenybė teikiama priemonėms, kurios:
a) gali būti derinamos su gamtiniais 
procesais, pvz., salpų priežiūra ir (arba) 
atkūrimu, kad, kai tik įmanoma, upėms 
būtų kur išsilieti, ir kurios visame upės 
baseino rajone skatina tinkamą žemės 
naudojimą ir tinkamą žemės ūkio ir 
miškininkystės praktiką; 
b) prisideda prie potvynių valdymo 
aukštupio ir žemupio regionuose arba bent 
jau nedidina potvynių rizikos tokiu būdu, 
kad aukštupio ar žemupio regionai patirtų 
neproporcingai dideles išlaidas tinkamam 
rizikos prevencijos ir apsaugos lygiui 
pasiekti;
c) atsižvelgia į esamos žmogaus sukurtos 
apsaugos nuo potvynių infrastruktūros 
veiksmingumą, įskaitant jos ekonominį ir 
ekologinį veiksmingumą.
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Or. en

Pagrindimas

Neužstatytų teritorijų, pvz., miškų, gebėjimas sulaikyti vandenį yra vertingas mažinant 
potvynių pavojų, tad į jį turi būti atsižvelgiama rengiant potvynių rizikos valdymo planus, 
ypač atsižvelgiant į tai, kad tradicinės potvynių valdymo strategijos, kurios daugiausia 
pagrįstos inžinerine infrastruktūra, dažnai yra neveiksmingos ir gali sukelti didelių problemų 
žemupyje. 

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 204
9 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Potvynių rizikos valdymo plane numatomos 
priemonės, užkertančios kelią atsitiktinei 
taršai iš  techninių priemonių, minimų 
Tarybos direktyvos 96/61/EB I priede ir 
Tarybos direktyvoje 96/82/EB, kilus 
potvyniui.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi po potvynių dėl toje teritorijoje veikiančių pramonės, žemės ūkio ir kitų įmonių 
dažnai užteršiama aplinka, potvynių rizikos valdymo planuose turėtų būti įvertinami galimi 
taršos šaltiniai. Priemonės, skirtos nustatyti pavojų galinčius sukelti įrenginius, yra 
nurodytos minėtose direktyvose – Seveso II direktyvoje (96/82/EB) ir IPPC direktyvoje 
(96/61/EB). 

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 205
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Potvynių rizikos valdymo priemonės, 
ypač tos, kurios susijusios su pastatų 
infrastruktūra, turėtų būti gero ir skaidraus 
ekonominio ir aplinkosauginio vertinimo 
objektas siekiant užtikrinti jų ilgalaikę 
naudą piliečiams ir verslui, atsižvelgiant į 
sąnaudų, įskaitant sąnaudų aplinkos 
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apsaugai ir ištekliams, susigrąžinimo 
principą.

Or. en

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 206
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Rizikos valdymo planuose numatomas 
koordinavimas tarp įvairių administracinių 
tarnybų, kurių funkcijos susijusios su 
potvyniais (vandens, erdvinio planavimo, 
miestų plėtros, civilinės saugos institucijos). 

Or. es

Pagrindimas

Valdymo planuose svarbu numatyti koordinavimą su įvairiomis institucijoms, ypač su 
civilinės saugos institucijomis. 

Pakeitimą pateikė Vasco Graça Moura

Pakeitimas 207
9 straipsnio 4 dalis

4. Potvynių rizikos valdymo priemonės, 
kurių imamasi vienoje valstybėje narėje, 
negali didinti potvynių rizikos kaimyninėse 
šalyse.

Išbraukta.

Or. pt

Pagrindimas

Šiai nuostatai labiau tiktų būtų įrašytai straipsnyje apie tarptautiniu lygmeniu 
reglamentuojamas potvynių rizikos valdymo priemones. 
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Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 208
9 straipsnio 4 dalis

4. Potvynių rizikos valdymo priemonės, 
kurių imamasi vienoje valstybėje narėje, 
negali didinti potvynių rizikos kaimyninėse 
šalyse.

4. Atsižvelgiant į solidarumo principą, 
aukštupio ir žemupio teritorijose vykdomos 
priemonės prireikus turi būti numatytos 
potvynių rizikos valdymo planuose. 
Potvynių rizikos valdymo ar bet kokios kitos 
priemonės, kurių imamasi vienoje valstybėje 
narėje, negali didinti potvynių rizikos 
kaimyninėse šalyse.  

Or. en

Pakeitimą pateikė Frederika Brepoels

Pakeitimas 209
9 straipsnio 4 dalis

4. Potvynių rizikos valdymo priemonės, 
kurių imamasi vienoje valstybėje narėje, 
negali didinti potvynių rizikos kaimyninėse 
šalyse.

4. Svarbiausia, kad potvynių rizikos 
valdymo priemonės, kurių imamasi vienoje 
valstybėje narėje, nedidintų potvynių rizikos 
nei aukštupyje, nei žemupyje kitose šalyse, 
kurioms priklauso to paties upės baseino ar 
pabaseinio dalis.

Or. en

Pagrindimas

Šio straipsnio formuluotė turi būti pakeista siekiant nustatyti principą, kad būtų išvengta 
situacijų, kai dėl labai mažų ar nereikšmingų neigiamų padarinių kaimyninėms šalims būtų 
inicijuojamos pažeidimų nagrinėjimo procedūros, ir kai būtų neįmanoma sumokėti 
kaimyninių šalių sutartos kompensacijos už neigiamus tam tikrų priemonių padarinius 
kaimyninei valstybei. Turi būti visuotinai susitarta dėl to, kaip valstybės narės, kurioms 
priklauso vienas upės baseinas, turėtų vertinti kaimyninės valstybės patirtus padarinius.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 210
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)
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4a. Kai valstybės narės jau yra parengusios 
(tarptautiniu mastu suderintus) valdymo 
planus, kurie gali padėti pasiekti 1 
straipsnyje ir 9 straipsnio 2 dalyje 
nustatytus tikslus, jos neprivalo rengti 
naujų planų pagal šios direktyvos IV 
skyrių.

Or. de

Pagrindimas

Apie daugumą tarptautinių vandens telkinių jau yra parengti suderinti priemonių potvynių 
atžvilgiu planai, atitinkantys šioje direktyvoje nustatytus tikslus.  Turi būti leista šiems 
planams likti galioti ir jiems neturi būti taikomos direktyvos formaliosios nuostatos.  

Pakeitimą pateikė Vittorio Prodi

Pakeitimas 211
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
konkrečias priemones, kurios:
a) gali būti derinamos su gamtiniais 
procesais, pvz., salpų priežiūra ir (arba) 
atkūrimu, kad, kai tik įmanoma, upėms 
būtų kur išsilieti, ir kurios visame upės 
baseino rajone skatina tinkamą žemės 
naudojimą ir tinkamą žemės ūkio ir 
miškininkystės praktiką; 
b) prisideda prie potvynių valdymo 
aukštupio ir žemupio regionuose arba bent 
jau nedidina potvynių rizikos tokiu būdu, 
kad aukštupio ar žemupio regionai patirtų 
neproporcingai dideles išlaidas tinkamam 
rizikos prevencijos ir apsaugos lygiui 
pasiekti;
c) atsižvelgia į esamos žmogaus sukurtos 
apsaugos nuo potvynių infrastruktūros 
veiksmingumą, įskaitant jos ekonominį ir 
ekologinį veiksmingumą. 

Or. en
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Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti salpų ir jų funkcijų svarba, taip pat sąnaudos potvynių rizikos operacijoms ų 
ir infrastruktūrai. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 212
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Kai valstybė narė ketina iš esmės keisti 
įgyvendinimo priemones arba įgyvendinimo 
tvarkaraštį nesuėjus 11 straipsnio 2 dalyje 
numatytam persvarstymo terminui, 
valstybės narės imasi atitinkamų priemonių 
ir užtikrina koordinavimą su kitomis tame 
pačiame tarptautinio upės baseino rajone 
esančiomis valstybėmis narėmis bei 
visuomenės informavimą ir dalyvavimą. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ir Jules Maaten

Pakeitimas 213
10 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės Komisijai per trejus 
metus nuo kiekvieno potvynių rizikos 
valdymo plano paskelbimo pateikia tarpinę 
ataskaitą apie įgyvendinant planuotas 
priemones padarytą pažangą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata įtraukta į 9 straipsnio 3 dalį. Taip pat žr. tų pačių autorių pateiktą tos dalies 
pakeitimą. 
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Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle ir Lutz Goepel

Pakeitimas 214
11 straipsnio 2 dalis

2. Potvynių rizikos valdymo planas(–ai) 
persvarstomas(–i) ir atnaujinamas(–i) ne 
vėliau kaip iki 2021 m., o po to – kas 
šešerius metus.

2. Potvynių rizikos valdymo planas(–ai) 
persvarstomas(–i) ir atnaujinamas(–i) ne 
vėliau kaip iki 2021 m., o po to – kas dešimt 
metų.

Or. de

Pagrindimas

Rizikos žemėlapių ir valdymo planų rengimas ir vertinimas brangiai kainuoja. Todėl vykdytų 
priemonių peržiūra turėtų vykti intervalais, sutampančiais su 7 straipsnio 2 dalyje minimu 
potvynių su didele pasikartojimo tikimybe pasikartojimo laikotarpiu. Toks persvarstymo 
termino pratęsimas tikslingas ir dėl proporcingumo. 

Pakeitimą pateikė Elisabeth Jeggle ir Lutz Goepel

Pakeitimas 215
12 straipsnio 1 dalis

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo principą šiuo atveju kompetentingos yra valstybės narės, nes kalbama 
apie tuos upių baseinų rajonus, kurie yra tik jų nacionalinėje teritorijoje. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ir Jules Maaten

Pakeitimas 216
12 straipsnis

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas 
1. Valstybės narės užtikrina, kad upių 
baseinų rajonuose, kurie yra tik jų 
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teritorijose, būtų parengtas tik vienas 
potvynių rizikos valdymo planas.
2. Kai visas tarpvalstybinis upės baseino 
rajonas yra tik Bendrijos teritorijoje, 
valstybės narės užtikrina veiksmų derinimą, 
kad būtų sudarytas vienas tarptautinis 
potvynių rizikos valdymo planas.

2. Kai visas tarpvalstybinis upės baseino 
rajonas yra tik Bendrijos teritorijoje, 
valstybės narės užtikrina veiksmų derinimą, 
kad būtų sudarytas vienas tarptautinis 
potvynių rizikos valdymo planas arba keli 
potvynių rizikos valdymo planai, suderinti 
tarptautinio upės baseino rajono lygmeniu 
ir parengti tinkamiausiu lygmeniu.

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

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

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

3. Jei tarptautinis upės baseino rajonas 
driekiasi ir už Bendrijos sienų, valstybės 
narės siekia parengti vieną tarptautinį 
potvynių rizikos valdymo planą arba kelis 
potvynių rizikos valdymo planus, 
suderintus tarptautinio upės baseino rajono 
lygmeniu ir parengtus tinkamiausiu 
lygmeniu; kai to padaryti neįmanoma, 
valstybės narės parengia potvynių rizikos 
valdymo planus, apimančius ne mažiau kaip 
tas tarptautinio upės baseino rajono dalis, 
kurios yra atitinkamų valstybių narių 
teritorijose.

3a. Kai valstybė narė identifikuoja 
problemą, turinčia poveikio potvynių 
rizikos valdymui jos vandenyse, tačiau pati 
šios problemos išspęsti negali, ši valstybė 
narė gali apie tai pranešti Komisijai arba 
kitai atitinamai valstybei narei ir pateikti 
rekomendacijas dėl jos sprendimo. 
Komisija į valstybės narės pateiktas 
rekomendacijas atsako per šešis mėnesius. 

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų padėti pagrindą kaimyninių valstybių bendradarbiavimui. Potvynių rizika 
efektyviausiai gali būti mažinama tarptautiniuose upių baseinuose ir nacionalinių bei 
regioninių institucijų pastangomis. ES gali būti naudinga sprendžiant tarpvalstybinius 



AM\610916LT.doc 93/109 PE 371.879v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

klausimus,  tad direktyva būtent tokius klausimus ir turėtų spręsti.

Pakeitimą pateikė Albert Jan Maat

Pakeitimas 217
12 straipsnio 2 dalis

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Derindamos potvynių rizikos valdymo planus, valstybės narės turėtų turėti teisę pačios 
pasirinkti veiksmingiausias priemones. Todėl turėtų būti galima rengti daugiau nei vieną 
potvynių rizikos valdymo planą.

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 218
12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

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

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

Or. pl

Pagrindimas

Norint parengti tarptautinį potvynių rizikos valdymo planą ir, kilus potvyniui, įgyvendinti 
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vienodas, koordinuojamas procedūras dėl užtvindymo prevencijos, apsaugos nuo jo, 
parengties ir jo poveikį mažinančių veiksmų, reikia suderintų ir darnių veiksmų.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 219
12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

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

Jei toks planas neparengiamas, valstybės 
narės parengia potvynių rizikos valdymo 
planus, apimančius ne mažiau kaip tas 
tarptautinio upės baseino rajono dalis, kurios 
yra jų teritorijose. Rengdamos tokius 
planus, jos tariasi su kitomis valstybėmis 
narėmis, kurios yra tame pačiame 
tarptautinio upės baseino rajone, 
informuoja apie tų valstybių narių 
nuomonę ir atsižvelgia į jų planų poveikį 
kaimyninėms valstybėms narėms.  

Or. nl

Pagrindimas

Tartis reikia bet kokiu atveju, netgi kai bendro plano nėra.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi ir Péter Olajos

Pakeitimas 220
12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

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

Jei toks planas neparengiamas, valstybės 
narės, potvynių rizikos valdymo strategiją 
derindamos su kitomis valstybėmis 
narėmis, kurioms priklauso to paties 
tarptautinio upės baseino rajono dalis, 
parengia potvynių rizikos valdymo planus, 
apimančius ne mažiau kaip tas tarptautinio 
upės baseino rajono dalis, kurios yra jų 
teritorijose.

Or. en



AM\610916LT.doc 95/109 PE 371.879v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Netgi kai neįmanoma parengti vieno, kelių valstybių narių bendro plano, potvynių rizikos 
valdymo strategijas turėtų būti būtina derinti.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi ir Péter Olajos

Pakeitimas 221
12 straipsnio 3 dalis

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

3. Jei tarptautinis upės baseino rajonas 
driekiasi ir už Bendrijos sienų, su atitinkama 
trečiąja šalimi neparengus vieno tarptautinio 
potvynių rizikos valdymo plano, valstybės 
narės pagal 2 dalį parengia potvynių rizikos 
valdymo planus, apimančius ne mažiau kaip 
tas tarptautinio upės baseino rajono dalis, 
kurios yra atitinkamų valstybių narių 
teritorijose.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu aiškiai nustatyti, pateikiant nuorodą į to paties straipsnio 2 dalį, kad valstybės narės 
turi derinti veiksmus, kad būtų sudarytas vienas joms priklausančios tarptautinio upės 
baseino rajono dalies planas, netgi kai su kitomis, ES nepriklausančiomis šalimis nesuderama 
dėl bendro potvynių rizikos valdymo plano.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 222
13 straipsnio 1 dalis

1. Pirmųjų potvynių rizikos žemėlapių 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 8 straipsnyje, 
vykdomas juos glaudžiai derinant su 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje 
numatytais persvarstymais ir, jei reikia, juos 
integruojant į planą.

1. Pirmųjų potvynių rizikos žemėlapių 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 8 straipsnyje, 
vykdomas juos glaudžiai derinant su 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje 
numatytais persvarstymais ir, jei būtina, 
juos integruojant, kur reikia, į planą.

Or. de



PE 371.879v02-00 96/109 AM\610916LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Abipusio apsikeitimo planais turėtų būti siekiama tik informacijos tikslais. Bet koks kitoks 
ryšys būtų neproduktyvus. Dėl skirtingų tikslų ir skirtingų dalyvių ir suinteresuotųjų šalių 
padėčių abu planavimo procesai vienas kitam tik trukdytų. Neabejotinai naudinga būtų 
išnaudoti sinergijos efektą tvarkant valdymo planus pagal Vandens pagrindų direktyvą. 
Tačiau tai reikštų tik bendrą ataskaitų teikimo pagrindą.  Tad šis pakeitimas yra būtinas.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 223
13 straipsnio 1 dalis

1. Pirmųjų potvynių rizikos žemėlapių 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 8 straipsnyje, 
vykdomas juos glaudžiai derinant su 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje 
numatytais persvarstymais ir, jei reikia, juos 
integruojant į planą.

1. Pirmųjų potvynių rizikos žemėlapių 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta 8 straipsnyje, vykdomas juos 
glaudžiai derinant su Direktyvos 2000/60/EB 
5 straipsnio 2 dalyje numatytais 
persvarstymais ir integruotas į planą.

Or. en

Pagrindimas

Norint sumažinti biurokratiją ir išvengti dvigubų ataskaitų reikėtų atsisakyti lygiagretaus 
potvynių rizikos valdymo ir VPD upių baseinų valdymo planavimo. Tai yra būtinas žingsnis 
siekiant „geresnio reguliavimo“.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten ir Jules Maaten

Pakeitimas 224
13 straipsnio 1 ir 2 dalys

1. Pirmųjų potvynių rizikos žemėlapių 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 8 straipsnyje, 
vykdomas juos glaudžiai derinant su 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje 
numatytais persvarstymais ir, jei reikia, juos 
integruojant į planą.

1. Pirmųjų potvynių rizikos žemėlapių 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta 8 straipsnyje, vykdomas juos 
glaudžiai derinant su Direktyvos 2000/60/EB
5 straipsnio 2 dalyje numatytais 
persvarstymais ir gali būti integruotas į 
planą.

2. Pirmųjų potvynių rizikos valdymo planų 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 10 straipsnyje, 

2. Pirmųjų potvynių rizikos valdymo planų 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 10 straipsnyje, 
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vykdomas juos glaudžiai derinant su 
Direktyvos 2000/60/EB 13 straipsnio 7 
dalyje numatytais upių baseinų valdymo 
planų persvarstymais ir, jei reikia, juos 
integruojant į planą.

vykdomas juos derinant su Direktyvos 
2000/60/EB 13 straipsnio 7 dalyje 
numatytais upių baseinų valdymo planų 
persvarstymais ir gali būti integruotas į 
planą.

Or. en

Pagrindimas

Derinti su Direktyva 2000/60/EB reikėtų visada. Tačiau integravimas turėtų likti 
neprivalomas. Be to, valstybės narės galėtų turėti atskirus planus. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 225
13 straipsnio 1 ir 2 dalys

1. Pirmųjų potvynių rizikos žemėlapių 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 8 straipsnyje, 
vykdomas juos glaudžiai derinant su 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje 
numatytais persvarstymais ir, jei reikia, juos 
integruojant į planą.

1. Pirmųjų potvynių rizikos žemėlapių 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 8 straipsnyje, nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos 
vykdomas juos glaudžiai derinant su 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje 
numatytais persvarstymais ir, jei reikia, juos 
integruojant į planą.

2. Pirmųjų potvynių rizikos valdymo planų 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 10 straipsnyje, 
vykdomas juos glaudžiai derinant su 
Direktyvos  2000/60/EB 13 straipsnio 7 
dalyje numatytais upių baseinų valdymo 
planų persvarstymais ir, jei reikia, juos 
integruojant į planą.

2. Pirmųjų potvynių rizikos valdymo planų 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 10 straipsnyje, nuo 
šios direktyvos įsigaliojimo dienos 
vykdomas juos glaudžiai derinant su 
Direktyvos  2000/60/EB 13 straipsnio 7 
dalyje numatytais upių baseinų valdymo 
planų persvarstymais ir juos integruojant į 
planą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 226
13 straipsnio 2 dalis
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2. Pirmųjų potvynių rizikos valdymo planų 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 10 straipsnyje, 
vykdomas juos glaudžiai derinant su 
Direktyvos 13 straipsnio 7 dalyje numatytais 
upių baseinų valdymo planų persvarstymais 
ir, jei reikia, juos integruojant į planą.

2. Pirmųjų potvynių rizikos valdymo planų 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 10 straipsnyje, 
vykdomas juos glaudžiai derinant su 
Direktyvos 13 straipsnio 7 dalyje numatytais 
upių baseinų valdymo planų persvarstymais 
ir juos integruojant į planą.

Or. en

Pagrindimas

Norint sumažinti biurokratiją ir išvengti dvigubų ataskaitų reikėtų atsisakyti lygiagretaus 
potvynių rizikos valdymo ir VPD upių baseinų valdymo planavimo. Tai yra būtinas žingsnis 
siekiant „geresnio reguliavimo“.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 227
13 straipsnio 2 dalis

2. Pirmųjų potvynių rizikos valdymo planų 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 10 straipsnyje, 
vykdomas juos glaudžiai derinant su 
Direktyvos 13 straipsnio 7 dalyje numatytais 
upių baseinų valdymo planų persvarstymais 
ir, jei reikia, juos integruojant į planą.

Pirmųjų potvynių rizikos valdymo planų 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
nurodyta šios direktyvos 10 straipsnyje, 
vykdomas juos glaudžiai derinant su 
Direktyvos 13 straipsnio 7 dalyje numatytais 
upių baseinų valdymo planų persvarstymais 
ir juos integruojant į planą.

Or. en

Pagrindimas

Norint sumažinti biurokratiją ir išvengti dvigubų ataskaitų reikėtų atsisakyti lygiagretaus 
potvynių rizikos valdymo ir VPD upių baseinų valdymo planavimo. Tai yra būtinas žingsnis 
siekiant „geresnio reguliavimo“.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 228
13 straipsnio 2 dalis

2. Pirmųjų potvynių rizikos valdymo planų 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 

2. Pirmųjų potvynių rizikos valdymo planų 
rengimas ir vėlesnis jų persvarstymas, kaip 
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nurodyta šios direktyvos 10 straipsnyje, 
vykdomas juos glaudžiai derinant su 
Direktyvos 13 straipsnio 7 dalyje numatytais 
upių baseinų valdymo planų persvarstymais 
ir, jei reikia, juos integruojant į planą.

nurodyta šios direktyvos 10 straipsnyje, 
prireikus vykdomas juos glaudžiai derinant 
su Direktyvos 13 straipsnio 7 dalyje 
numatytais upių baseinų valdymo planų 
persvarstymais ir atitinkamais atvejais juos 
integruojant į planą.

Or. de

Pagrindimas

Abipusio apsikeitimo planais turėtų būti siekiama tik informacijos tikslais. Bet koks kitoks 
ryšys būtų neproduktyvus. Dėl skirtingų tikslų ir skirtingų dalyvių ir suinteresuotųjų šalių 
padėčių abu planavimo procesai vienas kitam tik trukdytų. Neabejotinai naudinga būtų 
išnaudoti sinergijos efektą tvarkant valdymo planus pagal Vandens pagrindų direktyvą. 
Tačiau tai reikštų tik bendrą ataskaitų teikimo pagrindą.  Tad šis pakeitimas yra būtinas.

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer ir Anja Weisgerber

Pakeitimas 229
13 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės užtikrina, kad aktyvus 
visų suinteresuotųjų šalių dalyvavimas pagal 
šios direktyvos 14 straipsnį būtų derinamas 
su visų suinteresuotųjų šalių aktyviu 
dalyvavimu pagal Direktyvos 2000/60/EB 
14 straipsnį.

3. Valstybės narės užtikrina, kad prireikus 
aktyvus visų suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimas pagal šios direktyvos 14 
straipsnį būtų derinamas su visų 
suinteresuotųjų šalių aktyviu dalyvavimu 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 14 straipsnį.

Or. de

Pagrindimas

Abipusio apsikeitimo planais turėtų būti siekiama tik informacijos tikslais. Bet koks kitoks 
ryšys būtų neproduktyvus. Dėl skirtingų tikslų ir skirtingų dalyvių ir suinteresuotųjų šalių 
padėčių abu planavimo procesai vienas kitam tik trukdytų. Neabejotinai naudinga būtų 
išnaudoti sinergijos efektą tvarkant valdymo planus pagal Vandens pagrindų direktyvą. 
Tačiau tai reikštų tik bendrą ataskaitų teikimo pagrindą.  Tad šis pakeitimas yra būtinas.

Pakeitimą pateikė Vasco Graça Moura

Pakeitimas 230
12 straipsnio 3a dalis (nauja)
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3a. Potvynių rizikos valdymo priemonės, 
kurių imamasi vienoje valstybėje narėje, 
negali didinti potvynių rizikos kaimyninėse 
šalyse.

Or. pt

Pagrindimas

Ši nuostata labiau taikoma tarptautinių upių baseinų rajonams. Valstybių narių vykdomos 
priemonės neturi kenkti kaimyninėms valstybėms. Jei upės baseino rajonas priklauso kelioms 
valstybėms, tai reiškia, kad jos turėtų tarpusavyje derinti savo veiksmus ir įgyvendinti bendrą 
strategiją. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 231
13 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Formuluodamos ir įgyvendindamos 
visas kitas atitinkamas politikos kryptis, 
valstybės narės atsižvelgia ir į tvaraus 
potvynių rizikos valdymo reikalavimus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 232
14 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad visuomenė 
galėtų naudotis preliminariais potvynių 
rizikos valdymo vertinimais, potvynių 
rizikos žemėlapiais ir potvynių rizikos 
valdymo planais.

1. Pagal Orhus konvenciją valstybės narės 
užtikrina, kad visuomenė galėtų naudotis 
preliminariais potvynių rizikos valdymo 
vertinimais, potvynių rizikos žemėlapiais ir 
potvynių rizikos valdymo planais.

Or. pl

Pagrindimas

Taikant Orhus konvenciją Bendrijos institucijoms ir tarnyboms, taip pat piliečiams, būtų 
užtikrinta teisė gauti informacijos, visuomenei dalyvauti priimant sprendimus ir susipažinti su 
teisingumo aplinkos apsaugos srityje klausimais, taip pat su tais, kurie susiję su potvyniais ir 
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jų poveikiu. 

Pakeitimą pateikė Albert Jan Maat

Pakeitimas 233
14 straipsnio 2 dalis

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

2. Valstybės narės užtikrina aktyvų visų 
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą rengiant, 
persvarstant ir atnaujinant IV skyriuje 
numatytus potvynių rizikos valdymo planus, 
atsižvelgiant į jau esamas patariamąsias ir 
valdymo struktūras.

Or. en

Pagrindimas

Kad nebūtų bereikalingai kuriamos naujos struktūros ir didinama biurokratija, vykdant 
rizikos vertinimus ir rengiant potvynių rizikos žemėlapius ir potvynių rizikos valdymo planus 
aktyvus vaidmuo turėtų būti skiriamas esamoms patariamosioms ir valdymo struktūroms. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 234
14 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)

Pareikalaus turi būti leista susipažinti su 
dokumentais ir informacija, naudota 
potvynių rizikos žemėlapių ir potvynių 
rizikos valdymo planų projektams parengti.

Or. en

Pakeitimą pateikė Adamos Adamou

Pakeitimas 235
14 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Siekdamos minimizuoti potvynių 
daromą žalą, valstybės narės informuoja 
visuomenę ir skatina aktyvų jos 
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dalyvavimą, kad būtų užtikrintas geras 
pasirengimas vykdyti potvynių rizikos 
valdymo planus.

Or. en

Pagrindimas

Daugelį neigiamų potvynio padarinių galima būtų sumažinti, jei visuomenė žinotų apie 
pavojų ir būtų pasirengusi koordinuotai imtis atitinkamų priemonių.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 236
14 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Siekdamos minimizuoti potvynių 
daromą žalą, valstybės narės informuoja 
visuomenę ir skatina aktyvų jos 
dalyvavimą, kad būtų užtikrintas geras 
pasirengimas vykdyti potvynių rizikos 
valdymo planus.

Or. en

Pagrindimas

Daugelį neigiamų potvynio padarinių galima būtų sumažinti, jei visuomenė žinotų apie 
pavojų ir būtų pasirengusi koordinuotai imtis atitinkamų priemonių.

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 237
14 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Siekdamos minimizuoti potvynių 
daromą žalą, valstybės narės informuoja 
visuomenę ir skatina aktyvų jos 
dalyvavimą, kad būtų užtikrintas geras 
pasirengimas vykdyti potvynių rizikos 
valdymo planus.

Or. en
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Pagrindimas

Daugelį neigiamų potvynio padarinių galima būtų sumažinti, jei visuomenė žinotų apie 
pavojų ir būtų pasirengusi koordinuotai imtis atitinkamų priemonių.

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 238
16a straipsnis (naujas)

16a straipsnis
1. Valstybės narės gali nuspręsti 4 
straipsnyje minėto preliminaraus potvynių 
rizikos vertinimo neatlikti apie tuos upių 
baseinus ir pakrančių ruožus, kuriuose, 
kaip nustatyta iki [įsigaliojimo diena], yra 
didelis potvynių pavojus arba yra pagrįsta 
tikimybė, kad gali kilti potvynis, tačiau tik 
tuomet, jei jie turi būti priskiriami prie 5 
straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų 
teritorijų. 
2. Valstybės narės gali iki [įsigaliojimo 
diena] naudoti dabartinius potvynių rizikos 
žemėlapius, jei tik jie atitinka 7 straipsnyje 
minėtų žemėlapių paskirtį.
3. Valstybės narės gali nuspręsti nerengti 9 
straipsnyje minėtų potvynių rizikos valdymo 
planų, jei jų dabartiniai planai, galiojantys 
[įsigaliojimo diena], yra tinkami siekiant 1 
ir 9 straipsniuose nustatytų tikslų. 
4. Valstybės narės per 5 straipsnio 3 dalyje, 
8 straipsnio 1 dalyje ir 11 straipsnio 1 
dalyje nustatytus terminus informuoja 
Komisiją apie savo sprendimus, priimtus 
pagal šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalį.

Or. de

Pagrindimas

Naujasis 16a straipsnis nustato taisykles dėl valstybių narių anksčiau atlikto darbo 
pripažinimo, siekiant užtikrinti, kad šis darbas būtų pripažįstamas netgi jei jis nevisiškai 
tiksliai atitinka direktyvos formuluotes, bet atitinka direktyvoje nustatytų priemonių tikslus. 
Apie daugumą tarptautinių vandens telkinių jau yra parengti suderinti priemonių potvynių 
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atžvilgiu planai, atitinkantys šioje direktyvoje nustatytus tikslus. Turi būti leista šiems 
planams likti galioti ir jiems neturi būti taikomos direktyvos formaliosios nuostatos.  

Pakeitimą pateikė Antonios Trakatellis

Pakeitimas 239
17 straipsnis

Valstybės narės Komisijai pateikia 
preliminarius potvynių rizikos valdymo 
vertinimus, potvynių rizikos žemėlapius ir 
potvynių rizikos valdymo planus per tris 
mėnesius nuo jų parengimo.

Valstybės narės Komisijai pateikia 
preliminarius potvynių rizikos, taip pat 
potvynių rizikos kelioms, kaimyninėms 
valstybėms, valdymo vertinimus, potvynių 
rizikos žemėlapius ir potvynių rizikos 
valdymo planus per tris mėnesius nuo jų 
parengimo.

Or. el

Pagrindimas

Turi būti aiškiai paminėtas kelioms valstybėms gresiantis pavojus, kuris gali kilti ir iš 
kaimyninės valstybės, ir iš Europos Sąjungos nare nesančios valstybės. 

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 240
Priedo A dalies 2 pastraipa

2. pagal III skyrių parengti potvynių rizikos 
žemėlapiai ir išvados, kurios gali būti 
daromos atsižvelgiant į šiuos žemėlapius;

2. pagal III skyrių parengti potvynių rizikos 
žemėlapiai ir išvados, kurios gali būti 
daromos atsižvelgiant į šiuos žemėlapius, 
parodančius įvairius rizikos lygius pagal 7 
straipsnį;

Or. es

Pagrindimas

Patikslinimas skirtas vien tam, kad rizika būtų skirstoma pagal mastą, kaip numatyta 
pasiūlyme dėl direktyvos.
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Pakeitimą pateikė Urszula Krupa

Pakeitimas 241
Priedo A dalies 2 pastraipa

2. pagal III skyrių parengti potvynių rizikos 
žemėlapiai ir išvados, kurios gali būti 
daromos atsižvelgiant į šiuos žemėlapius;

2. pagal III skyrių parengti potvynių rizikos 
žemėlapiai ir išvados, kurios gali būti 
daromos atsižvelgiant į šiuos žemėlapius; 
galimų alternatyvių potvynio bangų 
suvaldymo būdų aprašymas;

Or. pl

Pagrindimas

Be potvynių rizikos žemėlapių svarbu turėti žinių apie kraštovaizdį ir hidraulinių įrenginių 
vietą, įskaitant nuo potvynių saugančias krantines, apie tankiausiai gyvenamas vietas, 
kultūros paminklus, ekosistemas, ekonomines struktūras ir infrastruktūrą. 

Potvynių srautą sunku suvaldyti, tačiau galima priimti racionalius sprendimus nuardyti 
pylimus ir potvynio srautą nukreipti į negyvenamas teritorijas (ši priemonė vadinama 
„potvynio nukreipimu“), kad sumažėtų užtvindymo mastas ir poveikis. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 242
Priedo A dalies 3 pastraipa

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

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

Or. en

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 243
Priedo A dalies 3 a pastraipa (nauja)

3a. visų atitinkamų politikos krypčių ir 
finansinių mechanizmų, kurie turi būti 
integruoti, nustatymas siekiant užtikrinti 
tvarų potvynių rizikos valdymą;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 244
Priedo A dalies 3b pastraipa (nauja)

3b. pasirinktos politikos, vykdomos dėl 
paveiktų vandens telkinių ekologinės 
būklės, ir jos ekonominių padarinių, 
įskaitant visas sąnaudas ištekliams ir 
aplinkos apsaugai, poveikio vertinimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Albert Jan Maat

Pakeitimas 245
Priedo A dalies 4 pastraipa

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

4. reikiamų priemonių tinkamam apsaugos 
lygiui pasiekti apibūdinimas;

Or. en

Pagrindimas

Norint padidinti efektyvumą reikia vengti bereikalingų apibūdinimų. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 246
Priedo A dalies 4 pastraipa

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

4. reikiamų priemonių tinkamam rizikos 
prevencijos ir apsaugos lygiui pasiekti, 
įskaitant priemones, kurių imamasi pagal 9
straipsnį, priemones, kurios turi būti 
integruojamos ir apie kurias teikiamos 
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ataskaitos kartu su „Priemonių programa“, 
įtraukiama į upių baseinų valdymo planus 
pagal Direktyvą 2000/60/EB, sąnaudų 
susigrąžinimo priemones ir su potvyniais 
susijusių priemonių, kurių imamasi pagal 
Bendrijos teisės aktus, apibūdinimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 247
Priedo A dalies 4a pastraipa (nauja)

4a. priemonių, padedančių užkirsti kelią 
žalai pagal Direktyvoje 2000/60/EB 
nustatytus „negadinimo“ ir (arba) „geros 
ekologinės, cheminės ir kiekybinės būklės “ 
uždavinius, skirstymas pagal svarbą, 
būtent:
- saugoti šlapžemes ir salpas,
- atkurti pažeistas šlapžemes ir salpas 
(įskaitant upių vingius), ypač tas, kurios 
jungia upes su kitomis salpomis,
- iš upių pašalinti nebenaudojamą žmogaus 
sukurtą apsaugos nuo potvynių 
infrastruktūrą,
- užkirsti kelią naujų statinių 
(infrastruktūros, būstų, t. t.) statymui 
salpose,
- skatinti tausojantį žemės naudojimą 
žvejybos rajonuose, siekiant pagerinti 
natūralų vandens sulaikymą ir gruntinio 
vandens papildymą,
- salpose veiklą vykdyti leisti tik gavus 
išankstinį leidimą ar ją įregistravus;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 248
Priedo A dalies 4b pastraipa (nauja)

4b. potvynių rizikos valdymo priemonių 
tiesioginio ir netiesioginio poveikio 
cheminei gruntinio vandens sudėčiai 
įvertinimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 249
Priedo A dalies 4c pastraipa (nauja)

4c. visų kompetentingų institucijų 
vaidmens apibūdinimas;

Or. en

Pakeitimą pateikė María Isabel Salinas García

Pakeitimas 250
Priedo A dalies 6 pastraipa

6. derinimo proceso su bet kuriuo upės 
baseino rajonu ir derinimo su Direktyva 
2000/60/EB proceso apibūdinimas ir 
kompetentingų institucijų sąrašas.

6. derinimo proceso su bet kuriuo upės 
baseino rajonu ir derinimo su Direktyva 
2000/60/EB ir kitomis direktyvomis, 
priemonėmis ar programomis, susijusiomis 
su rizikos, kurią kelia gamtiniai veiksniai ir 
žmogaus veikla, vertinimu ir valdymu, 
proceso apibūdinimas ir kompetentingų 
institucijų sąrašas.

Or. es

Pagrindimas

Visa direktyva, ypač nuostatos dėl valdymo planų vykdymo, turėtų būti pagrįsta integruotu 
rizikos valdymu, kuriuo siekiama derinti tikslus, metodus ir būdus, nustatytus įvairiuose 
Bendrijos ir nacionaliniuose dokumentuose. 
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Pakeitimą pateikė Albert Jan Maat

Pakeitimas 251
Priedo A dalies 6 pastraipa

6. derinimo proceso su bet kuriuo upės 
baseino rajonu ir derinimo su Direktyva 
2000/60/EB proceso apibūdinimas ir 
kompetentingų institucijų sąrašas.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 2000/60/EB skirta vandens kokybės valdymui ir todėl ne visada tiesiogiai sprendžia 
daugiau su kiekybe susijusius vandentvarkos klausimus, kuriuos sprendžia ši direktyva. Todėl 
derinimo su Direktyva 2000/60/EB proceso minėti nebūtina. 

Pakeitimą pateikė Jillian Evans

Pakeitimas 252
Priedo B dalies 2 pastraipa

2. pažangos, padarytos siekiant apsaugos 
lygio, vertinimas;

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

Or. en


