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Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par plūdu riska novērtējumu un 
pārvaldību

Priekšlikums Direktīvai (KOM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 36
1. apsvērums

(1) Plūdi var radīt cilvēku upurus, piespiest 
cilvēkus mainīt dzīvesvietu, būtiski 
apdraudēt ekonomikas attīstību un traucēt 
saimnieciskajai darbībai Kopienā.

(1) Plūdi ir dabas katastrofa, kas var radīt 
cilvēku upurus, piespiest cilvēkus mainīt 
dzīvesvietu, nodarīt postījumus 
ekosistēmām, būtiski apdraudēt ekonomikas 
attīstību un traucēt saimnieciskajai darbībai 
Kopienā.

Or. pl

Pamatojums

ES dokumentā „Ātras reaģēšanas un sagatavotības instruments lielām ārkārtējām 
situācijām” (KOM (2005) 0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006)) plūdi 
klasificēti kā dabas katastrofa, kas nodara postījumus videi (ekosisistēmām) un ekonomikai.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber, Vittorio Prodi un Edite Estrela

Grozījums Nr. 37
2. apsvērums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pretēji šim Komisijas formulējumam plūdus ir iespējams novērst līdz zināmai pakāpei, 
izmantojot noteiktus pasākumus.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 38
2. apsvērums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pretēji šim Komisijas formulējumam plūdus ir iespējams novērst līdz zināmai pakāpei, 
izmantojot noteiktus pasākumus.

Grozījumu iesniedza Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 39
2. apsvērums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Kamēr lielākoties plūdu gadījumi ir nenovēršami, vajadzētu ņemt vērā, ka plūdu 
ierobežošanā novēršanas pasākumi var būt veiksmīgi.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 40
2. apsvērums

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

(2) Plūdi ir dabas parādība, kas nav 
novēršama. Tomēr cilvēku rīcība, jo īpaši 
pārmērīgs ūdens tecējuma regulējums un 
atmežošana, ietekmē plūdu rašanās 
varbūtību un plūdu negatīvās sekas.

Or. pl

Pamatojums

Pārmērīgs upju tecējuma regulējums (nevajadzīgs un pārmērīgs regulējums un kanālu 
izveide) izraisa plūdu viļņus līdz ar straujāku tecējumu; šī iemesla dēļ Reinas ielejā galvenie 
pasākumi tiek veikti nolūkā atjaunot upes dabisko tecējumu, lai samazinātu turpmāko plūdu 
apmēru un sekas.

Ezeri, purvi un muklāji ir dabiskas ūdenskrātuves, kas nodrošina aizsardzību pret applūšanu. 
Ar nolūku attīstīt lauksaimniecību, ražošanu, apbūves teritorijas un transporta tīklus Eiropā 
pārmērīgas atmežošanas rezultātā plūdi notiek arvien biežāk, tie ir arvien nopietnāki un 
attiecīgi to sekas ir būtiskākas.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 41
2. apsvērums

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

(2) Plūdi ir dabas parādība, kas nav 
novēršama. Tomēr dabisko plūdu aiztures
spēju masveida samazināšana upju 
baseinos, nesaimnieciska cilvēku darbības
(piemēram, aizvien plašāka teritoriju 
apdzīvotība vai saimnieciskā darbība 
palienēs) un globālā sasilšana ietekmē 
plūdu rašanās varbūtību un plūdu negatīvās 
sekas.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 42
2.a apsvērums (jauns)

(2.a) Tradicionālās plūdu riska pārvaldības 
stratēģijas, kuru pamatā galvenokārt ir 
infrastruktūru izbūve tūlītējai cilvēku, 
nekustamā īpašuma un iedzīves 
aizsardzībai, ir izrādījušās neveiksmīgas 
attiecībā uz drošības pakāpi, ko tām 
vajadzēja nodrošināt.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 43
2.a apsvērums (jauns)

(2.a) Attiecībā uz plūdu riska pārvaldības 
pasākumiem, jo īpaši tiem, kuru pamatā ir 
infrastruktūru izbūve, jāveic rūpīgs un 
pārredzams ekonomikas un vides 
novērtējums, ņemot vērā izmaksu, tostarp
vides un resursu izmaksu, atgūšanas
principu, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
garantētu šo pasākumu ilgtermiņa 
raksturu.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz cilvēku darbību un klimata pārmaiņu izraisīto pieaugošo plūdu risku jāizmanto
rūpīga ekonomiska rakstura pieeja. Plūdu riska pārvaldības pasākumi ir nozīmīgs
pakalpojums iedzīvotājiem un uzņēmumiem, un to izmaksas ir jāsedz tādā veidā, lai 
nodrošinātu ilgtermiņa ieguvumus sabiedrības labā. Palieņu zonās attiecībā uz jaunas cilvēku
darbības uzsākšanu jāpiemēro maksājumi par šo pasākumu, kā arī vides un resursu,
izmaksām, kas izriet no šīs darbības sekām teritorijā uz augšu vai uz leju pa straumi.
Rezultātā arī iedzīvotāji un uzņēmumi palieņu zonās varētu īstenot profilakses pasākumus, cik 
vien tas ir viņu iespēju robežās, ar mērķi samazināt postījumus. Izmaksu atgūšanas līmeni un 
to saņēmēju jānosaka nacionālā līmenī, tomēr tas jādara pārredzamā veidā.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 44
3. apsvērums

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

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

Or. pl

Pamatojums

Plūdi visupirms ir cilvēka dzīvības apdraudējums, kā arī risks cilvēka veselībai. No 
1998. gada līdz 2004. gadam 700 cilvēki gājuši bojā plūdos Eiropā, kā tas norādīts šī 
priekšlikuma paskaidrojuma rakstā (1. lpp. – Priekšlikuma pamatojums un mērķi).

Grozījumu iesniedza Jillian Evans Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 45
3. apsvērums

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

(3) Ar plūdiem saistīto cilvēka veselības, 
vides un infrastruktūras apdraudējumu ir 
iespējams un vēlams samazināt. Tomēr, lai 
šādi pasākumi būtu efektīvi, plūdu radīto 
postījumu samazināšanas pasākumi 
jākoordinē upju baseinu mērogā un 
jāpalielina ar dabu saistīto pasākumu
nozīme, lai veicinātu pāreju no 
tradicionālās īstermiņa paradigmas „celt 
aizsardzības nolūkā” un virzību uz 
ekoloģiski ilgtspējīgu plūdu pārvaldību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Jules Maaten

Grozījums Nr. 46
3.a apsvērums (jauns)
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(3.a) Dalībvalstis tiek mudinātas īstenot
pasākumus, kuri labvēlīgi ietekmē plūdu 
riska pārvaldību apgabalos uz augšu vai uz 
leju pa straumi savas teritorijas robežās un 
ārpus tās.

Or. en

Pamatojums

Raugoties no upes baseina pieejas, efektīvāk būtu īstenot preventīvus pasākumus apgabalos
uz augšu pa straumi, arī tad, ja šie apgabali sniedzas citas dalībvalsts teritorijā. Direktīvas 
solidaritātes principu var stiprināt, nodrošinot papildu stimulējošus pasākumus pārrobežu 
sadarbībā ar nolūku samazināt pārrobežu plūdu risku.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 47
3.a apsvērums (jauns)

(3.a) Dalībvalstis tiek mudinātas īstenot 
pasākumus, kuri labvēlīgi ietekmē plūdu 
riska pārvaldību apgabalos uz augšu vai uz 
leju pa straumi, kur vien iespējams 
saglabājot dabisko upes tecējumu. Ja tas 
nav iespējams, dalībvalstīm jācenšas atrast 
kompensācijas apgabalus savas valsts 
teritorijā vai jāmeklē šādi apgabali 
sadarbībā ar citām dalībvalstīm.

Or. nl

Grozījumu iesniedza Jillian Evans Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 48
3.a apsvērums (jauns)

(3.a) Piedāvātās integrētās upju baseinu 
apsaimniekošanas pamatā jābūt īpašai 
vides „caurlaides spējai”, kura nozīmē
atbilstīgu un ilgtermiņa funkcionēšanu
attiecībā uz ekosistēmām un bioloģisko 
daudzveidību, kā arī saistītos sociāli
ekonomiskos ieguvumus sabiedrības labā, 
kopīgu novērtējumu upes baseina mērogā 
par ūdens resursu jomas visu ieinteresēto 
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pušu vajadzībām un izredzēm, kā arī
iespējami labāko informāciju.

Or. en

Grozījumu iesniedza Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 49
4. apsvērums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra 
Direktīvā 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, paredzēts katram upes baseinam 
izstrādāt integrētu apsaimniekošanas 
plānu, lai sasniegtu labu ekoloģisko 
stāvokli un ūdens ķīmisko sastāvu, un tas 
veicinās plūdu ietekmes mazināšanu. 
Tomēr plūdu riska samazināšana nav viens 
no minētās direktīvas galvenajiem 
mērķiem, tajā nav ņemts vērā arī nākotnē 
iespējamais klimata pārmaiņu izraisītais 
apdraudējums.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīva 2000/60/EK attiecas uz ūdens resursu kvalitātes pārvaldību un tādējādi tā ne 
vienmēr ir tieši saistīta ar jautājumiem par ūdens resursu vairāk kvantitatīvu pārvaldību, uz 
ko savukārt attiecas šī direktīva. Plūdus var izraisīt arī ārēji faktori, kas nav saistīti ar 
Direktīvu 2000/60/EK. Tādējādi atsauce uz Direktīvu 2000/60/EK nav piemērota.

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 50
4. apsvērums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra 
Direktīvā 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, paredzēts katram upes baseinam 
izstrādāt integrētu apsaimniekošanas plānu, 
lai sasniegtu labu ekoloģisko stāvokli un 

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra 
Direktīvā 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, paredzēts katram upes baseinam 
izstrādāt integrētu apsaimniekošanas plānu, 
lai sasniegtu labu ekoloģisko stāvokli un 
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ūdens ķīmisko sastāvu, un tas veicinās plūdu 
ietekmes mazināšanu. Tomēr plūdu riska 
samazināšana nav viens no minētās 
direktīvas galvenajiem mērķiem, tajā nav 
ņemts vērā arī nākotnē iespējamais klimata 
pārmaiņu izraisītais apdraudējums.

ūdens ķīmisko sastāvu, un tas veicinās plūdu 
ietekmes mazināšanu. Tomēr plūdu riska 
samazināšana nav viens no minētās 
direktīvas galvenajiem mērķiem; nav ņemts 
vērā šis risks, kurš klimata pārmaiņu dēļ 
nākotnē būtu arvien biežāk sastopams.

Or. de

Pamatojums

Šajā grozījumā mēģināts skaidri noteikt to, ka ir jāpalielina plūdu riska profilakses pasākumi, 
lai novērstu lielāku risku, ko rada klimata pārmaiņas; tomēr nav vajadzības veikt detalizētu 
klimata pārmaiņu prognozi saistībā ar katru profilakses pasākumu, jo tas radītu ievērojami 
lielas un lielā mērā nepamatotas izmaksas un kavētu izstrādāt plānus, kuros nebūtu pieejami 
droši dati.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 51
7. apsvērums

(7) Padomes 2002. gada 11. novembra 
Regula (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido 
Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, dod 
iespēju saņemt drīzu finansiālu palīdzību 
dabas katastrofu gadījumā, lai palīdzētu 
katastrofas skartajiem cilvēkiem, reģioniem 
un valstīm atgūt iespējami normālus dzīves 
apstākļus, bet šādu palīdzību var saņemt 
tikai tad, kad ārkārtas situācija jau ir 
iestājusies. 

(7) Padomes 2002. gada 11. novembra 
Regula (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido 
Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, dod 
iespēju saņemt drīzu finansiālu palīdzību 
dabas katastrofu gadījumā, lai palīdzētu 
katastrofas skartajiem cilvēkiem, reģioniem 
un valstīm atgūt iespējami normālus dzīves 
apstākļus, bet šādu palīdzību var saņemt 
tikai tad, kad ārkārtas situācija jau ir 
iestājusies. Šādā gadījumā nozīme jāpiešķir 
arī apmācībai, informācijai un saskaņā ar 
Strukturālajiem fondiem (Eiropas Sociālais 
fonds un Eiropas Reģionālais fonds) 
finansētajiem novēršanas pasākumiem, 
lauku attīstības politikai un atsevišķām 
programmām, piemēram, Interreg
programmai.

Or. el
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 52
7. apsvērums

(7) Padomes 2002. gada 11. novembra 
Regula (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido 
Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, dod 
iespēju saņemt drīzu finansiālu palīdzību 
dabas katastrofu gadījumā, lai palīdzētu 
katastrofas skartajiem cilvēkiem, reģioniem 
un valstīm atgūt iespējami normālus dzīves 
apstākļus, bet šādu palīdzību var saņemt 
tikai tad, kad ārkārtas situācija jau ir 
iestājusies.

(7) Padomes 2002. gada 11. novembra 
Regula (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido 
Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, dod 
iespēju saņemt drīzu finansiālu palīdzību 
dabas katastrofu gadījumā, lai palīdzētu 
ekosistēmām katastrofas skartajiem 
cilvēkiem, reģioniem un valstīm atgūt 
iespējami normālus dzīves apstākļus, bet 
šādu palīdzību var saņemt tikai tad, kad 
ārkārtas situācija jau ir iestājusies. 

Or. pl

Pamatojums

Upju ieleju un piekrastes zonu ekosistēmās atrodas īpaši biotopi un to bioloģiskā 
daudzveidība ir kompleksa, kurā daži biotopi ir unikāli Eiropas vai pasaules mērogā 
(piemēram, Danubes un Reinas deltā, kā arī Islandē, Rügen un Bornholmā). Plūdu laikā 
neatgriezeniski var tikt izpostītas aizsargājamo putnu perēšanas vietas, tādējādi samazinot 
bioloģisko daudzveidību Eiropā. Tādēļ Eiropas Savienības Solidaritātes fondu 
((COM(2005)108 galīgā redakcija – 2005/033(COD) – SEC (2005)447) vajadzētu attiecināt 
uz īpašām ekosistēmām, kurās postījumus nodarījušas dabas katastrofas, tostarp plūdi.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 53
7. apsvērums

(7) Padomes 2002. gada 11. novembra 
Regula (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido 
Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, dod 
iespēju saņemt drīzu finansiālu palīdzību 
dabas katastrofu gadījumā, lai palīdzētu 
katastrofas skartajiem cilvēkiem, reģioniem 
un valstīm atgūt iespējami normālus dzīves 
apstākļus, bet šādu palīdzību var saņemt 
tikai tad, kad ārkārtas situācija jau ir 
iestājusies.

(7) Padomes 2002. gada 11. novembra 
Regula (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido 
Eiropas Savienības Solidaritātes fondu, dod 
iespēju saņemt drīzu finansiālu palīdzību 
dabas katastrofu gadījumā, lai palīdzētu 
katastrofas skartajiem cilvēkiem, reģioniem 
un valstīm atgūt iespējami normālus dzīves 
apstākļus. Fonda mērķis ir arī sniegt 
atbalstu attiecībā uz tūlītēju aizsardzības 
infrastruktūru nodrošināšanu un tūlītēju 
katastrofas skarto zonu tīrīšanu, tostarp 
dabas zonu tīrīšanu, bet šādu palīdzību var 
saņemt tikai tad, kad ārkārtas situācija jau ir 
iestājusies.
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Or. en

Pamatojums

Šī fonda mērķis ir ne vien palīdzēt attiecīgajiem cilvēkiem, reģioniem un valstīm atgūt 
normālus dzīves apstākļus, bet arī novērst dabas katastrofu turpmākas sekas, piemēram, 
piesārņotu vidi un saindētu vai inficētu dzeramo ūdeni.

Grozījumu iesniedza Evangelia Tzampazi

Grozījums Nr. 54
7.a apsvērums (jauns)

(7.a) Lielākā daļa upju baseinu Eiropā ir 
sadalīti dalībvalstu starpā, un plūdu 
novēršanas un aizsardzības pasākumu 
nolūkā papildus Kopienas līmeņa 
sadarbībai ir jāīsteno pārrobežu sadarbība, 
kā arī jāizveido pārrobežu programmas, 
jāpiešķir tām finansējums un jānodrošina 
to uzraudzība.

Or. el

Grozījumu iesniedza Jillian Evans Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 55
7.a apsvērums (jauns)

(7.a) Noteikumi par ilgtspējīgu plūdu riska 
pārvaldību jāintegrē visu citu attiecīgo 
dalībvalstu un Kopienas politikas jomu 
definīcijās un īstenošanā, piemēram, 
ūdenstransporta, lauksaimniecības, 
kohēzijas, enerģētikas un pētniecības 
politikā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 56
8. apsvērums
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(8) Kopienā novērojami dažādu veidu plūdi, 
tai skaitā upju pārplūšana, lietusgāžu izraisīti 
plūdi, pilsētu applūšana, kanalizācijas 
pārplūšana un piekrastes zonas applūšana. 
Plūdu nodarītie postījumi dažādās Kopienas 
valstīs un reģionos ir dažādi. Tāpēc mērķi 
plūdu riska pārvaldībai jānosaka, ievērojot 
reģionālos un vietējos apstākļus.

(8) Kopienā novērojami dažādu veidu 
lietusgāžu izraisīti plūdi, tai skaitā upju 
pārplūšana (ko izraisījusi sniega kušana, 
ledus sastrēgumi, šķīdoņi, pēkšņas 
lietusgāzes, ilgstoši un intensīvi lietus 
nokrišņi), ar vētrām saistīta piekrastes 
zonas applūšana, pilsētu applūšana, ko 
izraisa slikti funkcionējošas kanalizācijas 
sistēmas, kā arī šādu sistēmu darbības 
traucējumi lietusgāžu un sniega kušanas 
gadījumos. Plūdu nodarītie postījumi 
dažādās Kopienas valstīs un reģionos ir 
dažādi. Tāpēc mērķi plūdu riska pārvaldībai 
jānosaka, ievērojot reģionālos un vietējos 
apstākļus.

Or. pl

Pamatojums

Priekšlikumā līdztekus upju pārplūšanai, piekrastes zonu un pilsētu applūšanai uzskaitīti 
lietusgāžu izraisītie plūdi, kas norādītu, ka lietusgāžu izraisītie plūdi novērojami ārpus upju 
ielejām, piekrastes zonām un pilsētu teritorijām, lai gan tā tas nav. Šī plūdu klasifikācija, 
kuras pamatā ir dažādi kritēriji (no vienas puses to intensitāte, no otras – dislokācija), 
nozīmē, ka dažādi plūdu veidi ir savstarpēji izslēdzoši.

Klasificējot plūdu veidus pēc vienotiem kritērijiem, proti, pēc applūdušā apgabala un tiešā 
plūdu iemesla, skaidri tiek noteikta direktīvas darbības joma.

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 57
8.a apsvērums (jauns)

(8.a) Upju, mazo upju un strautu gultnes 
un plūdu aiztures apgabali Vidusjūras 
reģiona valstīs atšķiras no citiem Kopienas 
reģioniem, un tādējādi šajā direktīvā šīs 
gultnes un apgabali jāaplūko kā īpaši 
gadījumi.

Or. es

Pamatojums

Direktīvas paskaidrojums un mērķi attiecas uz Eiropas ziemeļu un centrālo daļu, tomēr 
uzmanību vajadzētu pievērst nopietnajiem plūdiem, kas novērojami Vidusjūras reģiona upju 
baseinos, kurus, lai arī pārsvarā tos veido neviendabīgas upju gultnes, skar gan lietusgāzes, 
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gan plūdi.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 58
9. apsvērums

(9) Noteiktās vietās Kopienā plūdu risks ir 
uzskatāms par nenozīmīgu, piemēram, 
mazapdzīvotos vai neapdzīvotos apgabalos 
vai apgabalos, kuros saimnieciskā darbība ir 
ierobežota vai kuru ekoloģiskā vērtība ir 
neliela. Lai katrā atsevišķā gadījumā 
noteiktu plūdu risku un to, vai ir 
nepieciešama turpmāka rīcība, upes baseina 
apgabalu mērogā jāveic sākotnējs katra upes 
baseina, apakšbaseina un ar tiem saistītās 
piekrastes zonas novērtējums.

(9) Noteiktās vietās Kopienā plūdu risku var 
uzskatīt par nenozīmīgu, piemēram, 
mazapdzīvotos vai neapdzīvotos apgabalos 
vai apgabalos, kuros saimnieciskā darbība ir 
ierobežota vai kuru ekoloģiskā vērtība ir 
neliela. Tomēr šādi apgabali var būt 
nozīmīgi plūdu mazināšanā. Lai katrā 
atsevišķā gadījumā noteiktu plūdu risku, 
plūdu mazināšanas iespējas un to, vai ir 
nepieciešama turpmāka rīcība, upes baseina 
apgabalu mērogā jāveic sākotnējs katra upes 
baseina, apakšbaseina un ar tiem saistītās 
piekrastes apgabala novērtējums.

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 59
9. apsvērums

(9) Noteiktās vietās Kopienā plūdu risks ir 
uzskatāms par nenozīmīgu, piemēram, 
mazapdzīvotos vai neapdzīvotos apgabalos 
vai apgabalos, kuros saimnieciskā darbība ir 
ierobežota vai kuru ekoloģiskā vērtība ir 
neliela. Lai katrā atsevišķā gadījumā 
noteiktu plūdu risku un to, vai ir 
nepieciešama turpmāka rīcība, upes baseina 
apgabalu mērogā jāveic sākotnējs katra upes 
baseina, apakšbaseina un ar tiem saistītās 
piekrastes zonas novērtējums.

(9) Noteiktās vietās Kopienā plūdu risks ir 
uzskatāms par nenozīmīgu, piemēram, 
mazapdzīvotos vai neapdzīvotos apgabalos 
vai apgabalos, kuros saimnieciskā darbība ir 
ierobežota vai kuru ekoloģiskā vērtība ir 
neliela. Lai katrā atsevišķā gadījumā 
noteiktu plūdu risku un to, vai ir 
nepieciešama turpmāka preventīva un 
operatīva rīcība, upes baseina apgabalu 
mērogā jāveic sākotnējs katra upes baseina, 
apakšbaseina un ar tiem saistītās piekrastes 
zonas novērtējums.

Or. pl

Pamatojums

Iekļaujot atsauci uz preventīvu un operatīvu rīcību, teksts kļūst detalizētāks un 
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paskaidrojošāks.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 60
10. apsvērums

(10) Lai iegūtu noderīgu informācijas rīku, 
kā arī būtisku pamatinformāciju prioritāšu 
noteikšanai un turpmākai tehnisku, 
finansiālu un politisku lēmumu pieņemšanai, 
ir jānodrošina plūdu karšu un indikatīvo 
plūdu postījumu karšu sagatavošana, tajās 
atzīmējot zonas ar dažādu plūdu riska 
līmeni. 

(10) Lai iegūtu noderīgu informācijas rīku, 
kā arī būtisku pamatinformāciju prioritāšu 
noteikšanai un turpmākai tehnisku, 
finansiālu un politisku lēmumu pieņemšanai, 
ir jānodrošina plūdu karšu un indikatīvo 
plūdu postījumu karšu sagatavošana, tajās 
atzīmējot zonas ar dažādu plūdu riska līmeni 
un plūdu radītā vides piesārņojuma riska 
līmeni.

Or. en

Pamatojums

Plūdu kartēs jāattēlo tās iekārtas, kas plūdu rezultātā var izraisīt nejaušu vides piesārņojumu.

Grozījumu iesniedza Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 61
11. apsvērums

(11) Lai konkrētajā zonā izvairītos no 
plūdiem un lai samazinātu to negatīvās 
sekas, ir lietderīgi izstrādāt plūdu riska 
pārvaldības plānus. Plūdu cēloņi un sekas 
dažādos Kopienas reģionos un valstīs ir 
dažādi. Tāpēc plūdu riska pārvaldības plānos 
tiks ņemti vērā konkrētā upes baseina, 
apakšbaseina vai piekrastes joslas 
ģeogrāfiskie, hidroloģiskie un citi apstākļi, 
piedāvājot piemērotus risinājumus saskaņā 
ar upes baseinam, apakšbaseinam vai 
piekrastes joslai atbilstīgajām vajadzībām un 
prioritātēm un vienlaikus nodrošinot 
koordināciju upes baseina apgabalu mērogā.

(11) Lai konkrētajā zonā izvairītos no 
plūdiem un lai samazinātu to negatīvās 
sekas, ir lietderīgi izstrādāt plūdu riska 
pārvaldības plānus. Plūdu cēloņi un sekas 
dažādos Kopienas reģionos un valstīs ir 
dažādi. Ja plūdu cēloņiem un sekām ir 
pārrobežu raksturs, plūdu riska pārvaldības 
plānos tiks ņemti vērā konkrētā upes 
baseina, apakšbaseina vai piekrastes joslas 
ģeogrāfiskie, hidroloģiskie un citi apstākļi, 
piedāvājot piemērotus risinājumus saskaņā 
ar upes baseinam, apakšbaseinam vai 
piekrastes joslai atbilstīgajām vajadzībām un 
prioritātēm un vienlaikus nodrošinot 
koordināciju upes baseina apgabalu mērogā.

Or. en



PE 371.879v02-00 14/110 AM\610916LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

Pamatojums

Atšķirības ģeogrāfiskajos un hidroloģiskajos apstākļos valstu starpā attiecas uz plūdu riska 
pārvaldības plāniem tikai tad, ja plūdu sekām ir pārrobežu raksturs.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 62
11. apsvērums

(11) Lai konkrētajā zonā izvairītos no 
plūdiem un lai samazinātu to negatīvās 
sekas, ir lietderīgi izstrādāt plūdu riska 
pārvaldības plānus. Plūdu cēloņi un sekas 
dažādos Kopienas reģionos un valstīs ir 
dažādi. Tāpēc plūdu riska pārvaldības plānos 
tiks ņemti vērā konkrētā upes baseina, 
apakšbaseina vai piekrastes joslas 
ģeogrāfiskie, hidroloģiskie un citi apstākļi, 
piedāvājot piemērotus risinājumus saskaņā 
ar upes baseinam, apakšbaseinam vai 
piekrastes joslai atbilstīgajām vajadzībām un 
prioritātēm un vienlaikus nodrošinot 
koordināciju upes baseina apgabalu mērogā.

(11) Lai konkrētajā zonā izvairītos no 
plūdiem un lai samazinātu to negatīvās 
sekas, ir lietderīgi izstrādāt plūdu riska 
pārvaldības plānus. Plūdu cēloņi un sekas 
dažādos Kopienas reģionos un valstīs ir 
dažādi. Tāpēc plūdu riska pārvaldības plānos 
jāņem vērā apdraudētā upes baseina, 
apakšbaseina vai piekrastes joslas 
ģeogrāfiskie, ģeoloģiskie, hidroloģiskie un 
citi apstākļi, tostarp piesārņojuma blīvums
un saimnieciskā darbība, piedāvājot 
piemērotus risinājumus saskaņā ar upes 
baseinam, apakšbaseinam vai piekrastes 
joslai atbilstīgajām vajadzībām un 
prioritātēm un vienlaikus nodrošinot 
koordināciju upes baseina apgabalu mērogā.

Or. en

Pamatojums

Plūdi ir dabas parādība. Plūdi riskam pakļauj vienīgi palienēs veiktās cilvēku darbības vai 
pasākumus. Citos apgabalos, piemēram, neapdzīvotos apgabalos, apgabalos ar zemu 
apdzīvotības līmeni vai apgabalos, kuros nav paredzēts veikt saimniecisko darbību, ir mazāk 
vai vispār nav pakļauti plūdu riskam. Plūdu negatīvās sekas atbilst apdzīvotības blīvumam un 
attiecīgajā apgabalā veiktajai saimnieciskajai darbībai. Šos rādītājus tādēļ jānorāda 
11. apsvērumā, kurā uzskaitīti galvenie apstākļi, kas saistīti ar plūdu novēršanu un pretplūdu 
aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 63
11. apsvērums

(11) Lai konkrētajā zonā izvairītos no 
plūdiem un lai samazinātu to negatīvās 

(11) Lai konkrētajā zonā izvairītos no 
plūdiem un lai samazinātu to negatīvās 
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sekas, ir lietderīgi izstrādāt plūdu riska 
pārvaldības plānus. Plūdu cēloņi un sekas 
dažādos Kopienas reģionos un valstīs ir 
dažādi. Tāpēc plūdu riska pārvaldības plānos 
tiks ņemti vērā konkrētā upes baseina, 
apakšbaseina vai piekrastes joslas 
ģeogrāfiskie, hidroloģiskie un citi apstākļi, 
piedāvājot piemērotus risinājumus saskaņā 
ar upes baseinam, apakšbaseinam vai 
piekrastes joslai atbilstīgajām vajadzībām un 
prioritātēm un vienlaikus nodrošinot 
koordināciju upes baseina apgabalu mērogā.

sekas, ir lietderīgi izstrādāt plūdu riska 
pārvaldības plānus. Plūdu cēloņi un sekas 
dažādos Kopienas reģionos un valstīs ir 
dažādi. Tāpēc plūdu riska pārvaldības plānos 
tiks ņemti vērā konkrētā upes baseina, 
apakšbaseina vai piekrastes joslas 
ģeogrāfiskie, hidroloģiskie un citi apstākļi, 
piedāvājot piemērotus risinājumus saskaņā 
ar upes baseinam, apakšbaseinam vai 
piekrastes joslai atbilstīgajām vajadzībām un 
prioritātēm un vienlaikus nodrošinot 
koordināciju upes baseina apgabalu mērogā.
Lai novērstu šādu piesārņojumu, plūdu 
riska pārvaldības plānos jāņem vērā arī 
ražošanas un lauksaimniecības ēkas un 
citus varbūtējos piesārņojuma avotus 
attiecīgajā apgabalā.

Or. en

Pamatojums

Tā kā plūdu sekas bieži vien ir vides piesārņojums, ko rada ražošanas, lauksaimniecības un 
citas ēkas attiecīgajā apgabalā, plūdu riska pārvaldības plānos vajadzētu ņemt vērā 
iespējamos piesārņojuma avotus.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 64
12.a apsvērums (jauns)

(12.a) Kopienas tiesību aktos var piešķirt 
lielāku vērtību applūšanai, koncentrējot 
uzmanību uz robežšķērsojošo 
ūdenskrātuvju un piekrastes zonu 
pārvaldības koordināciju, kurās vienas 
valsts plūdu riska pārvaldība var ietekmēt 
kaimiņvalsti. Tādējādi šo direktīvu nav 
jāpiemēro upju baseiniem, kuri neatbilst 
šiem kritērijiem. Tomēr dalībvalstīm, ja tās 
to vēlas, arī jāspēj piemērot šīs direktīvas 
noteikumus attiecībā uz jebkuru citu upes 
baseinu.

Or. en
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Pamatojums

Sadarbība robežšķērsojošo ūdenskrātuvju pārvaldībā ir joma, kurā ar Kopienas tiesību 
aktiem var nodrošināt pievienoto vērtību. Izvērsums uz tikai savas valsts ūdenskrātuvēm nav 
saderīgs ar Līgumā noteikto subsidiaritātes principu, tā nav proporcionāla reakcija uz 
problēmu, uz kuru attiecas šī direktīva, un tas radīs nevajadzīgu slogu un ieguldījuma
novirzīšanu. Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka no administratīvā viedokļa ir piemēroti izvēlēties 
darboties citās ūdenskrātuvēs šīs direktīvas darbības jomā (piemēram, ja savas valsts 
ūdenskrātuves ir maz), šis grozījums ļauj tām to darīt. Šādā veidā šī direktīva ir atbilstoša 
visas Kopienas ģeogrāfiskajiem apstākļiem.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 65
13. apsvērums

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

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

Or. pl

Pamatojums

Papildus plūdu riska kartēm un plūdu riska pārvaldības plāniem ir būtiski izstrādāt laika 
apstākļu prognozes, nodrošinot, ka tie īstenoti atbilstīgi pasākumi saistībā ar plūdiem. Svarīgi 
ir kur, cik daudz un cik ilgā laika periodā līst lietus, jo īpaši lietusgāžu laikā, kas ir galvenais 
plūdu cēlonis Eiropā.

Sinoptiskā informācija par pēkšņu siltāka laika iestāšanos ziemas beigās zemos Eiropas 
reģionos var būt nozīmīgs signāls šīs Eiropas daļas dalībvalstīm, lai tās veiktu pasākumus ar 
nolūku samazināt plūdu sekas.

Grozījumu iesniedza Richard Seeber, Vittorio Prodi un Edite Estrela

Grozījums Nr. 66
13.a apsvērums (jauns)

(13.a) Eiropas Komisijas Kopējais 
pētniecības centrs izstrādā Eiropas 
brīdinājuma sistēmu plūdu gadījumā 
(EFAS), kas spēj nodrošināt vidēja termiņa 
plūdu modelēšanu Eiropas teritorijā ar 
sagatavošanās laiku no trim līdz desmit 
dienām. EFAS informācija var uzlabot 
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sagatavotību plūdu tuvošanās gadījumā.
Tādējādi EFAS jāturpina darboties pēc 
pārbaudes perioda beigām. Iespējams, ka šī 
sistēma varētu sākt darboties 2010. gadā.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments ir būtiski palielinājis budžetu, paredzot līdzekļus EFAS attīstībai, 
tādējādi Eiropas iedzīvotājiem šajā sakarā vajadzētu gūt labumu pēc iespējas ātrāk.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 67
13.a apsvērums (jauns)

(13.a) Eiropas Komisijas Kopējais 
pētniecības centrs izstrādā Eiropas 
brīdinājuma sistēmu plūdu gadījumā 
(EFAS), kas spēj nodrošināt vidēja termiņa 
plūdu modelēšanu Eiropas teritorijā ar 
sagatavošanās laiku no trim līdz desmit 
dienām. EFAS informācija var uzlabot 
sagatavotību plūdu tuvošanās gadījumā. 
Tādējādi EFAS jāturpina darboties pēc 
pārbaudes perioda beigām. Iespējams, ka šī 
sistēma varētu sākt darboties 2010. gadā.

Or. en

Pamatojums

Eiropas Parlaments ir būtiski palielinājis budžetu, paredzot līdzekļus EFAS attīstībai, 
tādējādi Eiropas iedzīvotājiem šajā sakarā vajadzētu gūt labumu pēc iespējas ātrāk.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans Zaļo/EFA grupas vārdā 

Grozījums Nr. 68
13.a apsvērums (jauns)

(13.a) Upju baseinu plūdu pārvaldības 
mērķim jābūt izveidot kopēju atbildību un 
solidaritāti baseina apgabalā. Šajā nolūkā 
dalībvalstīm jāmēģina palielināt 
informētība un sadarbība visu ieinteresēto 
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personu starpā, kā arī apgabalos, kuri nav 
vai kuri ir mazāk applūšanas riskam 
pakļauti, bet kuri var sniegt ieguldījumu 
saistībā ar zemes lietojumu un praksi 
attiecībā uz plūdiem apgabalos uz augšu 
vai uz leju pa straumi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Seeber, Vittorio Prodi un Edite Estrela

Grozījums Nr. 69
13.b apsvērums (jauns)

. (13.b) Attiecībā uz īstermiņa prognozēšanu 
dalībvalstīm savu plānu pamatā jāizmanto 
labākā pieejamā paraugprakse un 
vismodernākās tehnoloģijas, piemēram, 
LAM modelēšana (divu līdz četru stundu 
prognozēšana).

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu Eiropas iedzīvotājus pret plūdu risku, dalībvalstīm jāizmanto modernas 
modelēšanas tehnoloģijas.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 70
13.b apsvērums (jauns)

(13.b) Attiecībā uz īstermiņa prognozēšanu 
dalībvalstīm savu plānu pamatā jāizmanto 
labākā pieejamā paraugprakse un 
vismodernākās tehnoloģijas, piemēram, 
LAM modelēšana (divu līdz četru stundu 
prognozēšana).

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu Eiropas iedzīvotājus pret plūdu risku, dalībvalstīm jāizmanto modernas 
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modelēšanas tehnoloģijas.

Grozījumu iesniedza Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 71
14. apsvērums

(14) Direktīvā 2000/60/EK paredzēto upes 
baseina apsaimniekošanas plānu un šajā 
direktīvā paredzēto plūdu riska pārvaldības 
plānu izstrāde ir integrētās upju baseinu 
apsaimniekošanas pasākumi; tāpēc to gaitā 
jāizmanto abpusējais sinerģijas potenciāls. 
Lai nodrošinātu saprātīgu un efektīvu 
resursu izmantošanu, šīs direktīvas 
ieviešanai jābūt saskaņotai ar 
Direktīvu 2000/60/EK.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīva 2000/60/EK attiecas uz ūdens resursu kvalitātes pārvaldību un tādējādi tā ne 
vienmēr ir tieši saistīta ar jautājumiem par ūdens resursu vairāk kvantitatīvu pārvaldību, uz 
ko savukārt attiecas šī direktīva. Plūdus var izraisīt arī ārēji faktori, kas nav saistīti ar 
Direktīvu 2000/60/EK. Tādējādi atsauce uz Direktīvu 2000/60/EK nav piemērota.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 72
14. apsvērums

(14) Direktīvā 2000/60/EK paredzēto upes 
baseina apsaimniekošanas plānu un šajā 
direktīvā paredzēto plūdu riska pārvaldības 
plānu izstrāde ir integrētās upju baseinu 
apsaimniekošanas pasākumi; tāpēc to gaitā 
jāizmanto abpusējais sinerģijas potenciāls. 
Lai nodrošinātu saprātīgu un efektīvu 
resursu izmantošanu, šīs direktīvas 
ieviešanai jābūt saskaņotai ar 
Direktīvu 2000/60/EK.

(14) Direktīvā 2000/60/EK paredzēto upes 
baseina apsaimniekošanas plānu un šajā 
direktīvā paredzēto plūdu riska pārvaldības 
plānu izstrāde ir integrētās upju baseinu 
apsaimniekošanas abi komponenti; tāpēc
šiem abiem procesiem jābūt pilnībā 
integrētiem. Lai nodrošinātu saprātīgu un 
efektīvu resursu izmantošanu, šīs direktīvas 
ieviešanu nekavējoties jāintegrē un 
jāsaskaņo ar Direktīvas 2000/60/EK
ieviešanu un tai jābūt saskanīgai ar šīs 
direktīvas mērķiem.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 73
15. apsvērums

(15) Gadījumiem, kad ūdenstilpes tiek 
izmantotas daudzfunkcionāliem mērķiem 
dažādās ilgtspējīgās cilvēka darbībās 
(piemēram, plūdu riska pārvaldībā, 
ekoloģisku mērķu īstenošanā, iekšzemes 
kuģošanā vai hidroelektroenerģijas 
ražošanā) un kad šīs darbības ietekmē 
ūdenstilpes, Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
7. punktā paredzēts skaidrs un pārskatāms 
process rīcībai attiecībā uz šādiem 
izmantojumiem un ietekmi, ieskaitot 
iespējamus izņēmumus „laba stāvokļa” 
un/vai „pasliktināšanās novēršanas” 
mērķu sasniegšanas gaitā.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīva 2000/60/EK attiecas uz ūdens resursu kvalitātes pārvaldību un tādējādi tā ne 
vienmēr ir tieši saistīta ar jautājumiem par ūdens resursu vairāk kvantitatīvu pārvaldību, uz
ko savukārt attiecas šī direktīva. Plūdus var izraisīt arī ārēji faktori, kas nav saistīti ar 
Direktīvu 2000/60/EK. Tādējādi atsauce uz Direktīvu 2000/60/EK nav piemērota. 

Grozījumu iesniedza Jillian Evans Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 74
15. apsvērums

(15) Gadījumiem, kad ūdenstilpes tiek 
izmantotas daudzfunkcionāliem mērķiem 
dažādās ilgtspējīgās cilvēka darbībās 
(piemēram, plūdu riska pārvaldībā, 
ekoloģisku mērķu īstenošanā, iekšzemes 
kuģošanā vai hidroelektroenerģijas 
ražošanā) un kad šīs darbības ietekmē 
ūdenstilpes, Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
7. punktā paredzēts skaidrs un pārskatāms 
process rīcībai attiecībā uz šādiem 
izmantojumiem un ietekmi, ieskaitot 
iespējamus izņēmumus „laba stāvokļa” 

(15) Gadījumiem, kad ūdenstilpes tiek 
izmantotas daudzfunkcionāliem mērķiem 
dažādās ilgtspējīgās cilvēku darbībās 
(piemēram, plūdu riska pārvaldībā un
ekoloģisku mērķu īstenošanā) un kad šīs 
darbības ietekmē ūdenstilpes, 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 7. punktā 
paredzēts skaidrs un pārskatāms process 
rīcībai attiecībā uz šādiem izmantojumiem 
un ietekmi, ieskaitot iespējamus izņēmumus 
„laba stāvokļa” vai „pasliktināšanās 
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un/vai „pasliktināšanās novēršanas” mērķu 
sasniegšanas gaitā.

novēršanas” mērķu sasniegšanas gaitā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Richard Seeber, Vittorio Prodi un Edite Estrela

Grozījums Nr. 75
15. apsvērums

(15) Gadījumiem, kad ūdenstilpes tiek 
izmantotas daudzfunkcionāliem mērķiem
dažādās ilgtspējīgās cilvēka darbībās 
(piemēram, plūdu riska pārvaldībā, 
ekoloģisku mērķu īstenošanā, iekšzemes 
kuģošanā vai hidroelektroenerģijas 
ražošanā) un kad šīs darbības ietekmē
ūdenstilpes, Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
7. punktā paredzēts skaidrs un pārskatāms 
process rīcībai attiecībā uz šādiem 
izmantojumiem un ietekmi, ieskaitot 
iespējamus izņēmumus „laba stāvokļa” 
un/vai „pasliktināšanās novēršanas” 
mērķu sasniegšanas gaitā.

(15) Gadījumā, kad ūdenstilpes tiek 
izmantotas konkurējošās ilgtspējīgās cilvēku
darbībās (piemēram, plūdu riska pārvaldībā, 
ekoloģisku mērķu īstenošanā, iekšzemes 
kuģošanā vai hidroelektroenerģijas 
ražošanā), šīm darbībām ietekmējot
ūdenstilpes, Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
7. punktā paredzēts skaidrs un pārskatāms 
process rīcībai attiecībā uz šādiem 
izmantojumiem un ietekmi. Pretrunu 
gadījumā prioritāti vienmēr jāpiešķir 
cilvēka dzīvības un veselības aizsardzībai, 
nevis vides aizsardzībai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 76
15. apsvērums

(15) Gadījumiem, kad ūdenstilpes tiek 
izmantotas daudzfunkcionāliem mērķiem
dažādās ilgtspējīgās cilvēka darbībās 
(piemēram, plūdu riska pārvaldībā, 
ekoloģisku mērķu īstenošanā, iekšzemes 
kuģošanā vai hidroelektroenerģijas 
ražošanā) un kad šīs darbības ietekmē
ūdenstilpes, Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
7. punktā paredzēts skaidrs un pārskatāms 
process rīcībai attiecībā uz šādiem 
izmantojumiem un ietekmi, ieskaitot 
iespējamus izņēmumus „laba stāvokļa” 
un/vai „pasliktināšanās novēršanas” 

(15) Gadījumā, kad ūdenstilpes tiek 
izmantotas konkurējošās ilgtspējīgās cilvēku
darbībās (piemēram, plūdu riska pārvaldībā, 
ekoloģisku mērķu īstenošanā, iekšzemes 
kuģošanā vai hidroelektroenerģijas 
ražošanā), šīm darbībām ietekmējot
ūdenstilpes, Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
7. punktā paredzēts skaidrs un pārskatāms 
process rīcībai attiecībā uz šādiem 
izmantojumiem un ietekmi. Pretrunu 
gadījumā prioritāti vienmēr jāpiešķir 
cilvēka dzīvības un veselības aizsardzībai, 
nevis vides aizsardzībai.
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mērķu sasniegšanas gaitā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 77
18. apsvērums

(18) Tā kā īstenojamās rīcības mērķus nevar 
veiksmīgi sasniegt tikai atsevišķās 
dalībvalstīs, un tāpēc šīs rīcības mēroga un 
rezultāta dēļ tie ir veiksmīgāk sasniedzami 
Kopienas līmenī, Kopiena var paredzēt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kas 
noteikts minētajā pantā, šī direktīva paredz 
tikai to, kas ir nepieciešams šādu mērķu 
sasniegšanai,

(18) Tā kā īstenojamās rīcības mērķus nevar 
veiksmīgi sasniegt tikai atsevišķās 
dalībvalstīs, un tāpēc šīs rīcības mēroga un 
rezultāta dēļ tie ir veiksmīgāk sasniedzami 
Kopienas līmenī, Kopiena var paredzēt 
pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kas 
noteikts minētajā pantā, šis lēmums paredz 
tikai to, kas ir nepieciešams šādu mērķu 
sasniegšanai un tam jābūt saskaņā ar 
11. apsvērumā aprakstītajiem principiem,

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar proporcionalitātes principu ir nepieciešama darbība Kopienas līmenī, ja plūdu 
sekām ir pārrobežu raksturs. Šajā sakarā ir svarīga atsauce uz 11. apsvērumu. 

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 78
1. pants

Ar šo direktīvu izveido sistēmu ar plūdiem 
saistītā cilvēku veselības, vides un 
saimnieciskās darbības apdraudējuma 
mazināšanai Kopienā.

Ar šo direktīvu izveido sistēmu ar plūdiem 
saistītā cilvēku veselības, vides un 
saimnieciskās darbības apdraudējuma 
mazināšanai Kopienā un atbalstam attiecībā 
uz vides aizsardzības mērķu sasniegšanu, 
kā noteikts spēkā esošajos Kopienas tiesību 
aktos.

Or. en
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Pamatojums

Plūdi paši par sevi nav apdraudējums videi. Plūdu kaitējums videi galvenokārt parādās 
gadījumā, ja kaitējumi tiek nodarīti cilvēku īpašumam vai izplatās bīstamas ķīmiskas vielas. 
Savukārt cilvēku darbība palieņu zonās palielina plūdu risku, kuru pārvaldībai nepieciešami
jauni fizikāli pārveidojumi ūdens resursu sistēmās. Ūdens pamatdirektīvas 5. pantā minētajos
nacionālajos pārskatos iestādes ir izteikušas vērtējumu, ka ezeru un upju fizikālu 
pārveidojumu rezultātā būtiski tiek bojāta ūdens vide. Šo ziņojumu secinājumos norādīts, ka 
šādi fizikālie pārveidojumi ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc 50% Eiropas upju un 
ezeru visdrīzāk nesasniegs juridiski saistošo Ūdens pamatdirektīvas mērķi, ar kuru saskaņā 
līdz 2015. gadam jāsasniedz „labs ekoloģiskais stāvoklis”.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 79
1. pants

Ar šo direktīvu izveido sistēmu ar plūdiem 
saistītā cilvēku veselības, vides un 
saimnieciskās darbības apdraudējuma 
mazināšanai Kopienā.

Ar šo direktīvu izveido sistēmu ar plūdiem 
saistītā cilvēku veselības, vides un 
saimnieciskās darbības apdraudējuma 
mazināšanai Kopienā un ar tās palīdzību 
sekmēs spēkā esošajos tiesību aktos 
noteikto vides aizsardzības mērķu 
sasniegšanu.

Or. pt

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Jules Maaten

Grozījums Nr. 80
1. pants

Ar šo direktīvu izveido sistēmu ar plūdiem 
saistītā cilvēku veselības, vides un 
saimnieciskās darbības apdraudējuma 
mazināšanai Kopienā.

Šīs direktīvas mērķis ir izveidot sistēmu 
transnacionālai sadarbībai attiecībā uz ar 
plūdiem saistītā cilvēku veselības, vides un 
saimnieciskās darbības apdraudējuma 
izvērtēšanai un pārvaldībai Kopienā.

Or. en



PE 371.879v02-00 24/110 AM\610916LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

Pamatojums

Saskaņā ar plūdu riska politiku „pārvaldība” ir atbilstošāks formulējums. Kā daļu no plūdu 
riska pasākumiem šāda pārvaldība nodrošina iespēju palielināt risku atsevišķos apgabalos 
citu apgabalu labā.

Direktīvā jāsniedz regulējums attiecībā uz transnacionālo sadarbību. Plūdu riska jautājumu 
visefektīvāk var risināt starptautiska upes baseina mērogā nacionālās un reģionālās iestādes. 
ES pievienotā vērtība ir saistīta ar transnacionālajiem aspektiem starptautiskos upju 
baseinos, tāpēc ir jāaplūko vienīgi šāda veida jautājumi.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 81
1. pants

Ar šo direktīvu izveido sistēmu ar plūdiem 
saistītā cilvēku veselības, vides un 
saimnieciskās darbības apdraudējuma 
mazināšanai Kopienā.

Ar šo direktīvu izveido sistēmu ar plūdiem 
saistītā cilvēku veselības, vides un 
saimnieciskās darbības apdraudējuma 
mazināšanai Kopienā un starptautiskai 
sadarbībai, kas nepieciešama šo risku 
pārvaldībai.

Or. nl

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi un Péter Olajos

Grozījums Nr. 82
1. pants

Ar šo direktīvu izveido sistēmu ar plūdiem 
saistītā cilvēku veselības, vides un 
saimnieciskās darbības apdraudējuma
mazināšanai Kopienā.

Šīs direktīvas mērķis ir izveidot sistēmu 
plūdu apdraudējumu izvērtēšanai un 
pārvaldībai, kuras mērķis ir mazināt ar 
plūdiem saistīto negatīvo ietekmi uz cilvēku
veselību, vidi un saimniecisko darbību
Kopienā.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas mērķis ir ne vien mazināt, bet arī pārvaldīt plūdu apdraudējumus.
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Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 83
2. panta - 1 punkts (jauns)

Šī direktīva ir piemērojama visiem 
robežšķērsojošiem (vairākās valstīs 
esošiem) upju baseiniem un piekrastes 
zonām, kur viena dalībvalsts, veicot plūdu 
riska pārvaldības pasākumus, var ietekmēt 
kaimiņvalsti, tādējādi plūdu riska 
pārvaldībā ir nepieciešama saskaņotība un 
sadarbība. 

Or. en

Pamatojums

Sadarbība robežšķērsojošo ūdenskrātuvju pārvaldībā ir joma, kurā ar Kopienas tiesību 
aktiem var nodrošināt pievienoto vērtību. Izvērsums uz tikai savas valsts ūdenskrātuvēm nav 
saderīgs ar Līgumā noteikto subsidiaritātes principu, tā nav proporcionāla reakcija uz 
problēmu, uz kuru attiecas šī direktīva, un tas radīs nevajadzīgu slogu un ieguldījuma
novirzīšanu. Ja kāda dalībvalsts uzskata, ka no administratīvā viedokļa ir piemēroti izvēlēties 
darboties citās ūdenskrātuvēs šīs direktīvas darbības jomā (piemēram, ja savas valsts 
ūdenskrātuves ir maz), šis grozījums ļauj tām to darīt. Šādā veidā šī direktīva ir atbilstoša 
visas Kopienas ģeogrāfiskajiem apstākļiem.

Grozījumu iesniedza Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 84
2. panta 1. punkts

Šajā direktīvā papildus 
Direktīvas 2000/60/EK 2. pantā 
noteiktajām definīcijām terminiem „upe”, 
„upes baseins”, „apakšbaseins” un „upes 
baseina apgabals” piemēro šādas 
definīcijas:

Šajā direktīvā piemēro šādas definīcijas:

Or. en

Pamatojums

Direktīva 2000/60/EK attiecas uz ūdens resursu kvalitātes pārvaldību un tādējādi tā ne 
vienmēr ir tieši saistīta ar jautājumiem par ūdens resursu vairāk kvantitatīvu pārvaldību, uz 
ko savukārt attiecas šī direktīva. Plūdus var izraisīt arī ārēji faktori, kas nav saistīti ar 
Direktīvu 2000/60/EK. Tādējādi atsauce uz Direktīvu 2000/60/EK nav piemērota.
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Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 85
2. panta 1. punkts

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

1. „Plūdi” ir sauszemes, kas parasti nav klāta 
ar ūdeni vai kas nav paredzēta šādam 
nolūkam, īslaicīga applūšana, ko izraisa 
iekšējie virszemes ūdeņi.

Or. de

Pamatojums

„Plūdi” jādefinē kā zemes applūšana, ko izraisa iekšējie virszemes ūdeņi. Direktīvu nedrīkst
attiecināt uz sekām, ko rada lietusgāžu vai apdzīvotu teritoriju kanalizācijas sistēmu izraisīti 
plūdi. Definīcija „plūdi” nav jāattiecina arī uz tādu apgabalu applūšanu, kas paredzēti 
šādam nolūkam, piemēram, polderu applūšanu.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 86
2. panta 1. punkts

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

1. „Plūdi” ir sauszemes īslaicīga applūšana, 
ko izraisa iekšējie virszemes ūdeņi.

Or. de

Pamatojums

„Plūdi” jādefinē kā zemes applūšana, ko izraisa iekšējie virszemes ūdeņi. Direktīvu nedrīkst 
attiecināt uz sekām, ko rada lietusgāžu vai apdzīvotu teritoriju kanalizācijas sistēmu izraisīti 
plūdi.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Jules Maaten

Grozījums Nr. 87
2. panta 1. apakšpunkts

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

1. „Plūdi” ir sauszemes, kas parasti nav klāta 
ar ūdeni un kurai nav jābūt klātai ar ūdeni 
plūdu gadījumā, īslaicīga applūšana.
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Or. en

Pamatojums

Kā daļa no riska pārvaldības pasākumiem var būt tādi apgabali, kas paredzēti applūšanai
ārkārtas situācijā ar nolūku aizsargāt citus apgabalus.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 88
2. panta 1. punkts

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

1. „Plūdi” ir sauszemes, kas parasti nav klāta 
ar virszemes ūdeni un ko nav paredzēts 
izmantot plūdu aizturēšanā, īslaicīga 
applūšana. 

Or. de

Pamatojums

Ir jāizslēdz tāda applūšana, ko rada virszemes ūdens līmeņa celšanās un kanalizācijas 
sistēmu applūšana. Tas pats attiecas uz apgabaliem, kas paredzēti plūdu aizturēšanai.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 89
2. panta 1. punkts

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

1. „Plūdi” ir sauszemes, kas parasti nav klāta 
ar ūdeni, īslaicīga applūšana, ko rada līmeņa 
celšanās vai pārmaiņas upju, kalnu mazo 
upju, neviendabīgu straumju tecējumā vai 
jūras līmeņa celšanās, pārsniedzot
piekrastes zonas robežu.

Or. es

Pamatojums

Formulējums „plūdi” ir jāmaina, lai iekļautu visus gadījumus, kuros atsevišķos Vidusjūras 
reģionos var runāt par plūdiem, kuru galvenais iemesls ir īslaicīgas, spēcīgas lietusgāzes un
kuru negatīvo efektu pastiprina stāvas nogāzes.
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Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec

Grozījums Nr. 90
2. panta 2. punkts

Neattiecas uz versiju angļu valodā.

Or. fr

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Jules Maaten

Grozījums Nr. 91
2. panta 2. apakšpunkts

2. „Plūdu risks” ir noteiktas smaguma 
pakāpes plūdu rašanās varbūtība kopā ar 
iespējamo šādu plūdu kaitējumu cilvēka 
veselībai, videi un saimnieciskajai darbībai.

2. „Plūdu risks” ir noteiktas smaguma 
pakāpes plūdu rašanās varbūtība kopā ar 
potenciālo šādu plūdu kaitējumu cilvēka 
veselībai, videi un saimnieciskajai darbībai.

Or. en

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi un Péter Olajos

Grozījums Nr. 92
2. panta 2. apakšpunkts

2. „Plūdu risks” ir noteiktas smaguma 
pakāpes plūdu rašanās varbūtība kopā ar 
iespējamo šādu plūdu kaitējumu cilvēka 
veselībai, videi un saimnieciskajai darbībai.

2. „Plūdu risks” ir apstākļu sakritība 
attiecībā uz varbūtējiem plūdiem un 
iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēka 
veselību, vidi un saimniecisko darbību.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātais formulējums atbilst zinātniskai terminoloģijai.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 93
2. panta 2. apakšpunkts

2. „Plūdu risks” ir noteiktas smaguma 
pakāpes plūdu rašanās varbūtība kopā ar 

2. „Plūdu risks” ir noteiktas smaguma 
pakāpes plūdu rašanās varbūtība kopā ar 
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iespējamo šādu plūdu kaitējumu cilvēka 
veselībai, videi un saimnieciskajai darbībai.

iespējamo šādu plūdu kaitējumu cilvēka 
veselībai un dzīvībai, videi un 
saimnieciskajai darbībai.

Or. pl

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 94
2. panta 2.a punkts (jauns)

. 2.a) „Plūdu un sausuma kombinācija” –
jēdziens „plūdi” jādefinē šādi, lai varētu 
runāt par pastāvošo „plūdu un sausuma 
kombināciju”, apzīmējot Vidusjūras 
reģiona valstīm raksturīgas situācijas, kad 
ūdens pārmērīgs daudzums (plūdi) mainās 
ar sezonālu, ikgadēju vai ieilgušu ūdens 
trūkumu (sausums). „Sausums” tādējādi ir 
ūdens nepietiekamība vai nepieejamība. 
Sausuma aprakstā un apmēru noteikšanā 
parasti izmanto šādus divus mainīgos –
vidējais ūdens līmenis ūdenskrātuvē vai 
ūdens nesējslāņos un ūdens kvalitāte.

Or. es

Pamatojums

Ūdens pamatdirektīvā, kas ir spēkā no 2000. gada, neskatīja šo jautājumu tik izvērsti un tajā 
netika definēts sausums. Tomēr ar sausumu saistītā situācijas pasliktināšanās, jo īpaši 
Vidusjūras reģiona valstīs, jāņem vērā tiesību aktos par plūdu novēršanu un pārvaldību un 
atbilstīgi jāiekļauj pantā, kurā noteiktas definīcijas, jo formulējums „plūdu un sausuma 
kombinācija” tiks iekļauts visā tekstā.

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 95
2. panta 2.b punkts (jauns)

2.b) „Faktors” ir process vai stihija, kas 
izraisa plūdus (lietus, plūdmaiņas, 
zemestrīce, aizsprostu pārrāvumi utt.). 
Plūdus var radīt viens vai vairāki faktori, 
kas saistīti ar dabas apstākļiem vai cilvēku 
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darbību.

Or. es

Pamatojums

Plūdu novērtēšanas un pārvaldības nolūkā ir nepieciešams definēt un analizēt plūdus 
izraisošos faktorus, ietverot visus šo faktoru veidus.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 96
2. panta 1.a punkts (jauns)

Definīcijas, kas iekļautas 1. un 
2. apakšpunktā, attiecina uz kalnu
strautiem, Vidusjūras reģiona
neviendabīgām straumēm, upēm un 
plūdiem, ko rada jūras līmeņa celšanā, 
pārsniedzot piekrastes zonas robežas.

Or. en

Pamatojums

Šis direktīvas priekšlikuma sākums meklējams plūdos, kas notika kādā no garākajām Eiropas 
upēm, un, šķiet, ka to turpinās izstrādāt nolūkā atrisināt šādas problēmas. Tomēr lielākajā 
daļā Eiropas Vidusjūras reģiona teritoriju un kalnainajos reģionos strauji plūdi sastopami 
ļoti bieži.

Šāda veida plūdi rada nelielus ekonomiska rakstura zaudējumus, tomēr tie vainojami 
attiecībā uz lielāko daļu cilvēku upuru. Tās ir sekas sarežģījumiem, kas saistīti ar šādu plūdu 
prognozēšanu, plūdu lielo ātrumu un augsto blīvuma pakāpi un kas radušies pavirša ieguldītā 
darba rezultātā.

Grozījumu iesniedza Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 97
3. pants

Šīs direktīvas īstenošanai dalībvalstis 
izmanto pasākumus, kas paredzēti 
Direktīvas 2000/60/EK 3. panta 1., 2., 3. un 
6. punktā.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Direktīva 2000/60/EK attiecas uz ūdens resursu kvalitātes pārvaldību un tādējādi tā ne 
vienmēr ir tieši saistīta ar jautājumiem par ūdens resursu vairāk kvantitatīvu pārvaldību, uz 
ko savukārt attiecas šī direktīva. Plūdus var izraisīt arī ārēji faktori, kas nav saistīti ar 
Direktīvu 2000/60/EK. Tādējādi atsauce uz Direktīvu 2000/60/EK nav piemērota.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey un Jules 
Maaten

Grozījums Nr. 98
3. pants

Šīs direktīvas īstenošanai dalībvalstis 
izmanto pasākumus, kas paredzēti 
Direktīvas 2000/60/EK 3. panta 1., 2., 3. un 
6. punktā.

Šīs direktīvas īstenošanai dalībvalstis 
izmanto pasākumus, kas paredzēti 
Direktīvas 2000/60/EK 3. panta 1., 2., 3., 5. 
un 6. punktā.

Or. en

Pamatojums

Ja upes baseina apgabals sniedzas ārpus Kopienas teritorijas, attiecīgā dalībvalsts cenšas 
izveidot piemērotu koordināciju ar attiecīgajām valstīm, kas nav ES dalībvalstis, ar mērķi 
sasniegt šīs direktīvas mērķus visā upes baseina apgabalā.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 99
3.a pants (jauns)

3.a pants
Attiecībā uz ilgtermiņa plūdu novēršanu –
jānodrošina sistēmiska teritorijas 
uzraudzība, lai salīdzinātu draudus 
teritorijām, ko rada meteoroloģisko 
apstākļu pasliktināšanās. Dalībvalstīm un 
attiecīgajām vietējām iestādēm jāveic 
sistemātiska darbība ar nolūku uzlabot 
ūdens baseina drošību, palielinot ūdens 
aiztures ilgumu; ģeoloģisko drošību, 
stabilizējot nogāzes; ugunsdrošību, savācot 
un pārstrādājot mežu biomasu. Kopienas 
iniciatīvās jāatbalsta un jāsaskaņo 
novēršanas un sagatavotības pasākumus, 
kurus apstiprinājušas dalībvalstis, 
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reģionālās un vietējās iestādes.
Īstermiņa sagatavotības pamatā arī 
izmantos agrīno brīdināšanas sistēmu, 
kuras pamatā būs nokrišņu apjoma un 
veidu novērtējums, ko veic ar radara 
„tūlītēju prognožu” meteoroloģiju, kuru 
var izmantot visos upju baseinos un ar 
kuru var iegūt kvantitatīvus datus par 
sagaidāmo nokrišņu apjomu, veidu un 
atrašanās vietu. Šo informāciju var 
izmantot kā izejmateriālu baseina straumes 
dinamikas modelim un to var izmantot kā 
īstermiņa brīdinājumu plūdu mazināšanas, 
civilās aizsardzības un īpašuma 
aizsardzības pasākumos.

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams nošķirt īstermiņa un ilgtermiņa sagatavošanās un novēršanas pasākumus, kā 
arī uzsvērt, ka ir izstrādātas vismodernākās tehnoloģijas, ar kurām iespējams novērst 
postošas katastrofas.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Jules Maaten

Grozījums Nr. 100
4. panta 1. punkts

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

1. Dalībvalstis visiem valstī ietilpstošiem
starptautiskiem upes baseina apgabaliem vai 
to attiecīgajām daļām veic sākotnēju plūdu 
riska novērtējumu saskaņā ar 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 1. panta grozījuma pamatojumu, ko izstrādājuši šie paši autori.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle un Lutz Goepel

Grozījums Nr. 101
4. panta 1. punkts
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1. Dalībvalstis visiem upes baseina 
apgabaliem vai valstī ietilpstošām 
starptautisku upes baseina apgabalu daļām 
veic sākotnēju plūdu riska novērtējumu 
saskaņā ar 2. punktu. 

1. Dalībvalstis visiem upes baseina 
apgabaliem, kas tikai daļēji ietilpst valsts 
teritorijā, un valstī ietilpstošām 
starptautisku upes baseina apgabalu daļām 
veic sākotnēju plūdu riska novērtējumu 
saskaņā ar 2. punktu.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz upes baseina apgabaliem, kas pilnībā ietilpst kādas dalībvalsts teritorijā, 
dalībvalstis saskaņā ar subsidiaritātes principu pašas veic sākotnēju plūdu riska novērtējumu.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 102
4. panta 1. punkts

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

1. Dalībvalstis visiem upes baseina 
apgabaliem vai valstī ietilpstošām 
starptautisku upes baseina apgabalu daļām 
veic sākotnēju novērtējumu saskaņā ar 
2. punktu. Ja esošie upes baseina 
novērtējumi jau apstiprina vai izslēdz 
nozīmīgu risku, nav nepieciešams veikt 
sākotnēju plūdu riska novērtējumu.

Or. de

Pamatojums

Sākotnēju novērtējumu nevajadzētu veikt gadījumos, ja dalībvalstis tādu jau ir veikušas pirms 
direktīvas un lēmumu stāšanās spēkā – pirms veikts riska novērtējums – par padziļinātākiem 
pasākumiem, kas vajadzīgi plūdu riska apgabalu attēlošanai uz kartes vai plūdu pārvaldības 
plānu izveidei. Nav arī nepieciešams novērtēt visus 2. punktā minētos aspektus, ja
kompetentajai iestādei pieejamā informācija nav pietiekama, lai apstiprinātu, ka apgabalā 
pastāv augsts plūdu riska līmenis.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle un Lutz Goepel

Grozījums Nr. 103
4. panta 1. punkta 1.a daļa (jauns)

Esošos novērtējumus akceptē kā sākotnējos 
novērtējumus un uz tiem attiecināms 
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pienākums sniegt pārskatu saskaņā ar 
17. pantu.

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no papildu izdevumiem par novērtējumu, kas jāveic saskaņā ar šo direktīvu, 
vajadzētu izmantot esošos novērtējumus.

Grozījumu iesniedza Vasco Graça Moura

Grozījums Nr. 104
4. panta 1. punkta 1.a daļa (jauns)

Ja dalībvalsts ir veikusi iepriekšējus 
pētījumus par to pašu jomu, uz ko attiecas 
sākotnējais plūdu riska novērtējums, šai 
valstij par to jāinformē Komisija un 
attiecīgi tai neizvirza prasību par jauna 
pētījuma veikšanu.

Or. pt

Pamatojums

Dažas dalībvalstis jau ir veikušas pētījumus par tām pašām jomām, uz ko attiecas “sākotnējie 
plūdu riska novērtējumi”; šīm valstīm piemērojot atbrīvojumu no prasības atkārtoti veikt šos 
pētījumus vai iesniegt tos citā formātā, varētu samazināt izmaksas un vienkāršot procedūras.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten, Dorette Corbey un Jules 
Maaten, 

Grozījums Nr. 105
4. panta 2. punkts

2. Sākotnējā plūdu riska novērtējumā iekļauj 
vismaz šādus elementus:

2. Sākotnējo plūdu riska novērtējumu veic ar 
nolūku sniegt novērtējumu par potenciālo
risku, kura pamatā ir pieejama vai viegli 
iegūstama informācija. Novērtējumā
iekļauj vismaz šādus elementus:

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

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

b) iepriekš notikušo plūdu apraksts; b) iepriekš notikušo plūdu un joprojām 
pastāvošo risku apraksts;

c) applūšanas procesu un to jutīguma pret 
izmaiņām apraksts, tai skaitā palieņu zonu 
kā dabiskas plūdu aiztures vai buferzonas 
nozīmes apraksts un plūdu izplatīšanās ceļi 
patlaban vai nākotnē;

c) neseno applūšanas procesu apraksts un 
apraksts par iespējamām applūšanas 
tendencēm konkrētajā apgabalā un
attiecīgā gadījumā ņemot vērā teritoriju uz 
augšu un uz leju pa straumi:

d) to attīstības plānu apraksts, kas var 
izraisīt zemes lietojuma vai iedzīvotāju un 
saimnieciskās darbības objektu izvietojuma 
izmaiņas, rezultātā palielinot plūdu risku 
šajā zonā vai zonās uz augšu vai uz leju pa 
straumi;

i) palieņu zonu kā dabiskas plūdu aiztures 
vai buferzonas un plūdu izplatīšanās ceļu 
nozīme;

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

ii) zemes lietojuma plāni un zemes 
lietojuma tendences;

f) prognoze par nākotnē iespējamo plūdu
ietekmi uz cilvēka veselību, vidi un 
saimniecisko darbību, ņemot vērā ilgtermiņa 
attīstības tendences, arī klimata pārmaiņas.

iii) varbūtējā ietekme uz cilvēka veselību, 
vidi un saimniecisko darbību, kur iespējams,
ņemot vērā ilgtermiņa attīstības tendences, 
arī klimata pārmaiņas.

Or. en

Pamatojums

Komisijas piedāvātajā 2. punkta tekstā ietvertas pārāk daudzas detalizētas prasības. Šī 
grozījuma mērķis ir samazināt šīs prasības līdz tādam līmenim, kas ir sasniedzams 
dalībvalstīm, joprojām nodrošinot to, ka tiks sniegta būtiskā informācija pietiekamā apmērā.

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 106
4. panta 2. punkta ievaddaļa

2. Sākotnējā plūdu riska novērtējumā iekļauj 
vismaz šādus elementus:

2. Sākotnējā plūdu riska novērtējumā ietver 
visus upes baseinus, priekšroku sniedzot 
lielākam riskam pakļautiem baseiniem, un 
tajā iekļauj vismaz šādus elementus:

Or. es
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir novērst neskaidrības, kas var rasties attiecībā uz prioritāriem 
pasākumiem un daļējā novērtējumā konstatētajiem faktiem, paturot prātā, ka neveiksmīga
visaptverošas pieejas apstiprināšana var negatīvi ietekmēt piesardzības principu.

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 107
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

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

a) upes baseina apgabala karte ar upju 
baseinu, apakšbaseinu un, attiecīgā 
gadījumā, piekrastes zonu robežām un 
raksturojumu; kartē norāda topogrāfiskos 
elementus, zemes lietojumu un zemes 
lietojuma tendences, laika apstākļu tipus 
un prognozētās klimata pārmaiņu sekas, 
esošās ūdens apgādes iekārtas un to 
mērķus, upju un, vajadzības gadījumā, 
piekrastes zonu darbus, kā arī plānoto 
attīstību attiecībā uz apdzīvotību un 
ražošanu.
Turklāt kartē norāda nozīmi, kas 
mitrzemēm un palienēm (ja tādas ir) būtu
plūdu seku mazināšanā.

Or. es

Pamatojums

Šajā grozījumā pievienota detalizēta informācija, kuru jāiekļauj plūdu riska galvenajā kartē.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 108
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

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

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

Or. en
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Pamatojums

Pastāv tendence cilvēku darbības koncentrēt piekrastes zonās. Līdz ar piekrastes zonām, kas 
jo īpaši pakļautas iespējamām klimata pārmaiņām, sākotnējā plūdu riska novērtējumā 
jāiekļauj visas piekrastes zonas bez izņēmumiem.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 109
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

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

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

Or. pt

Pamatojums

Ņemot vērā klimata pārmaiņas un jūras līmeņa celšanās varbūtību, ir būtiski, lai direktīva 
attiektos uz plūdu risku piekrastes apgabalos.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans Zaļo/EFA grupas vārdā

Grozījums Nr. 110
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

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

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

Or. en

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 111
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) upes baseina apgabala karte ar upju 
baseinu, apakšbaseinu un, attiecīgā 

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

robežām, norādot topogrāfiskos elementus 
un zemes lietojuma veidus;

Or. en

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 112
4. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) iepriekš notikušo plūdu apraksts; b) apraksts par iepriekš notikušiem
nozīmīgiem plūdiem un tiem plūdiem, 
kuriem bijusi ievērojama negatīva ietekme 
attiecībā uz cilvēku dzīvībām, saimniecisko 
darbību un vidi, kā arī līdzīgu plūdu 
varbūtību nākotnē, tostarp šādu plūdu 
izplatīšanās ceļiem un novērtējumu par šo 
plūdu radītajām negatīvajām sekām;

Or. en

Pamatojums

Lai arī plūdi iepriekš nav radījuši postījumus, nolūkā novērtēt varbūtējos apdraudētos 
apgabalus ir vajadzīga nozīmīga informācija par plūdiem, jo tie šādus postījumus var radīt 
nākotnē.

Grozījumu iesniedza Vasco Graça Moura

Grozījums Nr. 113
4. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) iepriekš notikušo plūdu apraksts; b) pēdējos 30 gados notikušo plūdu un, 
vajadzības gadījumā, turpmāka plūdu riska 
apraksts;

Or. pt

Pamatojums

Ar šo grozījumu vienkāršo procedūru. Ir bezjēdzīgi aprakstīt pagātnē notikušos plūdus, ja 
vien nepastāv iespēja, ka atkārtosies tieši tādi paši plūdi.
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Grozījumu iesniedza Richard Seeber, Vittorio Prodi un Edite Estrela

Grozījums Nr. 114
4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) applūšanas procesu un to jutīguma pret 
izmaiņām apraksts, tai skaitā palieņu zonu 
kā dabiskas plūdu aiztures vai buferzonas 
nozīmes apraksts un plūdu izplatīšanās ceļi
patlaban vai nākotnē;

c) applūšanas procesu, tostarp to jutīguma 
pret izmaiņām, jo īpaši augsnes 
iegrimšanas, palieņu zonu kā dabiskas plūdu 
aiztures vai buferzonas nozīmes apraksts, kā 
arī apraksts par pašreizējiem vai 
trupamākajiem plūdu izplatīšanās ceļiem;

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā augsnes iegrimšana, jo tā palielina plūdu risku.

Grozījumu iesniedza Liam Aylward

Grozījums Nr. 115
4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

c) applūšanas procesu un to jutīguma pret 
izmaiņām apraksts, tai skaitā palieņu zonu 
kā dabiskas plūdu aiztures vai buferzonas 
nozīmes apraksts un plūdu izplatīšanās ceļi
patlaban vai nākotnē;

c) applūšanas procesu, tostarp to jutīguma 
pret izmaiņām, jo īpaši augsnes 
iegrimšanas, palieņu zonu kā dabiskas plūdu 
aiztures vai buferzonas nozīmes apraksts, kā 
arī apraksts par pašreizējiem vai 
trupamākajiem plūdu izplatīšanās ceļiem;

Or. en

Pamatojums

Jāņem vērā augsnes iegrimšana, jo tā palielina plūdu risku.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 116
4. panta 2. punkta e) apakšpunkts

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

e) novērtējums plūdu varbūtībai nākotnē, 
izmantojot hidroloģiskos datus, izvērtējot 
konkrēto plūdu veidu, paredzēto klimata 
pārmaiņu ietekmes tendences;
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Or. de

Pamatojums

Daudzos pētījumos ir pierādīts, ka ar zemes lietojumu saistītās nākotnes pārmaiņās ir 
pavisam neliela ietekme saistībā ar ārkārtas plūdu iespējamību.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 117
4. panta 2. punkta e) apakšpunkts

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

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

Or. de

Pamatojums

Sākotnējā plūdu riska novērtējumā jāņem vērā būvniecības attīstība nākotnē attiecīgajā 
apgabalā – citām nākotnes pārmaiņām attiecībā uz zemes lietojumu ir pavisam neliela 
ietekme uz ārkārtēju plūdu varbūtību.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 118
4. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) prognoze par nākotnē iespējamo plūdu 
ietekmi uz cilvēka veselību, vidi un 
saimniecisko darbību, ņemot vērā ilgtermiņa 
attīstības tendences, arī klimata pārmaiņas.

f) prognoze par nākotnē iespējamo plūdu 
ietekmi uz cilvēka veselību, vidi un 
saimniecisko darbību, ņemot vērā ilgtermiņa 
attīstības tendences.

Or. de

Pamatojums

Veicot prognozes par nākotnē iespējamo plūdu sekām uz cilvēka veselību, vidi un 
saimniecisko darbību, kurās ņemtas vērā klimata pārmaiņas, vajadzētu iekļaut arī prognozes 
par dažādu vides vērtību attīstību. Ņemot vērā pašreizējos datus, jo īpaši attiecībā uz 
apakšbaseiniem, šādas prognozes būtu izteikti teorētiskas un ar to palīdzību netiktu iegūti 
ticami rezultāti.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle un Lutz Goepel

Grozījums Nr. 119
4. panta 2. punkta f) apakšpunkts

f) prognoze par nākotnē iespējamo plūdu 
ietekmi uz cilvēka veselību, vidi un 
saimniecisko darbību, ņemot vērā 
ilgtermiņa attīstības tendences, arī klimata 
pārmaiņas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Tā kā iespējamās sekas, ko radītu varbūtējās klimata pārmaiņas, var būt vienīgi teorētiskas, 
tās nevar izmantot kā pamatu ilgtermiņa pārvaldības plānā.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 120
4. panta 2. punkta f.a) apakšpunkts (jauns)

f.a) attiecībā uz plūdu riska pārvaldības 
pasākumiem, jo īpaši ar infrastruktūru 
izbūvi saistītiem pasākumiem, jāveic rūpīgs 
un pārredzams ekonomikas un vides 
novērtējums, ņemot vērā izmaksu, tostarp 
vides un resursu izmaksu, atgūšanas 
principu, lai iedzīvotājiem un uzņēmumiem 
garantētu šo pasākumu ilgtermiņa 
raksturu;

Or. en

Pamatojums

Palieņu zonās attiecībā uz jaunas cilvēku darbības uzsākšanu jāpiemēro maksājumi par riska 
pārvaldības pasākumiem. Rezultātā arī iedzīvotāji un uzņēmumi plūdu riska zonās varētu 
īstenot profilakses pasākumus ar mērķi samazināt postījumus. Izmaksu atgūšanas līmeni un to 
saņēmēju jānosaka nacionālā līmenī.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr.121
4. panta 2. punkta f.a) apakšpunkts (jauns)

; f.a) iespēja pārbaudīt plūdu viļņa virzīšanos 
uz priekšu plānotajā plūdu novirzīšanā ar 
nolūku samazināt applūšanas ietekmi, t.i. 
aizsargāt blīvi apdzīvotus apgabalus, 
kultūras pieminekļus, ekosistēmas, 
saimnieciskas nozīmes apbūvi un 
infrastruktūru.

Or. pl

Pamatojums

Viens no plūdu pārvaldības mērķiem ir mazināt applūšanas ietekmi. Zināšanas par apkārtni 
un hidraulisko iekārtu izvietojumu, tostarp plūdu vaļņiem, kā arī par blīvi apdzīvotiem 
apgabaliem, kultūras pieminekļiem, ekosistēmām, saimnieciskas nozīmes apbūvi un 
infrastruktūru ļauj pieņemamajos lēmumos noteikt, ka plūdu vaļņus pārrauj un plūdu vilni 
novirza neapdzīvotos apgabalos („plūdu novirzīšana”) ar nolūku samazināt plūdu apjomus 
un ietekmi.

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 122
4. panta 2. punkta f.a) apakšpunkts (jauns)

f.a) lai plūdu riska pārvaldību piemērotu 
arī Vidusjūras reģiona īpašajiem dabas 
apstākļiem, sākotnējais plūdu riska 
novērtējums par šo reģionu varētu ietvert 
„plūdu un sausuma kombinācijas” analīzi, 
lai tādējādi varētu noteikt sekas, ko rada 
pārmērīga ūdens daudzuma (plūdu) 
nomaiņa ar sezonālu, ikgadēju vai ieilgušu 
ūdens trūkumu (sausumu).

Or. es

Pamatojums

Direktīvas paskaidrojumā un mērķos iekļauta atsauce uz upēm Eiropas ziemeļu un centrālajā
daļā, tomēr uzmanību vajadzētu pievērst arī nopietnajiem plūdiem, kas skar Vidusjūras
reģiona upju baseinus, kuri paradoksālā kārtā un atšķirībā no pārējās Eiropas cieš arī no 
ieilgušiem sausuma periodiem.
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Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 123
4. panta 2.a punkts (jauns)

2.a) Dalībvalstis var atkāpties no 4. panta 
2. punkta un no 5., 6., 7., 8. un 9. panta, 
kuru pamatā ir šis pants, attiecībā uz upju 
baseiniem, kas pilnībā atrodas šo valstu 
teritorijā, ja tās var pierādīt, ka šo teritoriju 
iedzīvotājiem, saimnieciskai darbībai un 
videi ir nodrošināta līdzvērtīga aizsardzība, 
kāda noteikta šajos pantos.

Or. nl

Pamatojums

Grozījums veikts saskaņā ar subsidiaritātes principu.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 124
5. pants

1. Pamatojoties uz 4. pantā paredzēto 
novērtējumu, upes baseinus, apakšbaseinus 
vai piekrastes zonas joslas iedala šādās 
kategorijās:

1. Pamatojoties uz 4. pantā paredzēto 
novērtējumu, visus ar upes baseina 
apgabalu saistītos apgabalus iedala šādās 
kategorijās:

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

a) apgabali, par kuriem pieņemts lēmums, 
ka nepastāv vai ka nevarētu rasties būtisks 
plūdu risks, vai arī uzskata, ka iespējamā 
plūdu ietekme uz cilvēka veselību, vidi vai 
saimniecisko darbību ir pieļaujami maza;

b) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas josla, par kuru pieņemts lēmums, ka 
pastāv vai ka varētu rasties būtisks 
iespējamo plūdu risks.

b) apgabali, par kuriem pieņemts lēmums, 
ka pastāv vai ka varētu rasties būtisks 
iespējamo plūdu risks.

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

2. Novērtējums, kas paredzēts 1. punktā, 
attiecībā uz starptautisku upju baseinu 
apgabalu iesaistītajām dalībvalstīm jāveic 
saskaņoti.
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Or. nl

Pamatojums

Upes baseinā var būt tādi apgabali, kuros pastāv applūšanas risks, un tādi, kuros nepastāv 
ievērojams risks.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 125
5. panta 1. punkts

1. Pamatojoties uz 4. pantā paredzēto 
novērtējumu, upes baseinus, apakšbaseinus 
vai piekrastes zonas joslas iedala šādās 
kategorijās:

1. Pamatojoties uz 4. pantā paredzēto 
novērtējumu, visus upes baseinus, kas 
ietilpst upes baseina apgabalā, iedala šādās 
kategorijās:

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

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

b) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas josla, par kuru pieņemts lēmums, ka 
pastāv vai ka varētu rasties būtisks 
iespējamo plūdu risks.

b) upes baseins, par kuru pieņemts lēmums, 
ka pastāv vai ka varētu rasties būtisks 
iespējamo plūdu risks.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā pārkāpts subsidiaritātes principu. Saskaņā ar šo principu ES 
noteikumiem jābūt saistošiem attiecībā uz pārrobežu upju baseiniem attiecībā uz 
nepieciešamā regulējuma izvēli. Piekrastes zonu aizsardzība ievērojami atšķiras no 
aizsardzības iekšzemes ūdeņu plūdu gadījumā. Piekrastes zonu aizsardzībā riska novērtējuma 
pamatā nav plūdu atkārtošanās varbūtība ik pēc noteikta skaita gadu; tā pamatā ir ūdens 
līmeņa noteikšana, kurā izmanto tādus mērījumus, par kurām piekrastes valstis ir vienojušās 
un regulāri tos pārbaudījušas. Direktīvu tādējādi nevar piemērot piekrastes joslu 
aizsardzībai. Formulējums „apakšbaseins” vai „piekrastes zonas josla” tādējādi jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 126
5. panta 1. punkts
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1. Pamatojoties uz 4. pantā paredzēto 
novērtējumu, upes baseinus, apakšbaseinus 
vai piekrastes zonas joslas iedala šādās
kategorijās:

1. Pamatojoties uz 4. pantā paredzēto 
novērtējumu, visus upes baseinus un visas
piekrastes zonas joslas, kas neietilpst upes 
baseina apgabalā, iedala šādos apgabalos:

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

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

b) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas josla, par kuru pieņemts lēmums, ka 
pastāv vai ka varētu rasties būtisks 
iespējamo plūdu risks.

b) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
apgabali, par kuru pieņemts lēmums, ka 
pastāv vai ka varētu rasties būtisks 
iespējamo plūdu risks.

Or. de

Pamatojums

Precizējot formulējumu „apgabali” mēģināts tekstā ieviest skaidrību. Ņemot vērā sākotnējo 
novērtējumu, 7. pantā minētās kartes jāizstrādā vienīgi tiem apakšbaseiniem, kurā patiešām 
pastāv plūdu risks, piemēram, apdzīvotajā apgabalā esošās nodarbošanās radīts risks. Nav 
jēgas izstrādāt kartes plašiem upju baseiniem vai apakšbaseiniem, kas nav pakļauti riskam.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 127
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

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

a) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas joslas, par kuru pieņemts lēmums, ka 
nepastāv vai ka nevarētu rasties būtisks 
plūdu risks, vai arī uzskata, ka iespējamā 
plūdu ietekme uz cilvēka veselību, vidi vai 
saimniecisko darbību ir pieļaujami maza, 
ņemot vērā paredzamos zemes lietojuma 
veidus vai klimata pārmaiņas;

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz apgabaliem, kur plānotas zemes lietojuma pārmaiņas vai kur klimata pārmaiņu 
dēļ sagaidāmas prognozējamas pārmaiņas attiecībā uz lietus nokrišņu daudzumu un veidiem, 
jāveic detalizētāks novērtējums, lai nodrošinātu atbilstīgu informāciju plānošanas 
vajadzībām.
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Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 128
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

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

a) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas joslas, par kuru pieņemts lēmums, ka 
nepastāv vai ka nevarētu rasties būtisks 
plūdu risks, ņemot vērā paredzamos zemes 
lietojuma veidus vai klimata pārmaiņas;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais neskaidrais formulējums nenodrošinātu kopēju ES mēroga pieeju to upju baseinu 
izvēlē, kuriem jāizstrādā plūdu riska kartes un plūdu pārvaldības plāni. Attiecībā uz 
apgabaliem, kur plānotas zemes lietojuma izmaiņas (piemēram, jauna apbūve, pāreja no 
ekstensīvas uz intensīvu lauksaimniecību) vai kur klimata pārmaiņu dēļ sagaidāmas 
prognozējamas pārmaiņas attiecībā uz lietus nokrišņu daudzumu un veidiem, jāveic 
detalizētāks novērtējums, lai nodrošinātu atbilstīgu informāciju plānošanas vajadzībām.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 129
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

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

a) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas joslas, par kuru pieņemts lēmums, ka 
nepastāv vai ka nevarētu rasties būtisks 
plūdu risks, ņemot vērā paredzamos zemes 
lietojuma veidus vai klimata pārmaiņas;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais neskaidrais formulējums nenodrošinātu kopēju ES mēroga pieeju to upju baseinu 
izvēlē, kuriem jāizstrādā plūdu riska kartes un plūdu pārvaldības plāni. Attiecībā uz 
apgabaliem, kur plānotas zemes lietojuma izmaiņas (piemēram, jauna apbūve, pāreja no 
ekstensīvas uz intensīvu lauksaimniecību) vai kur klimata pārmaiņu dēļ sagaidāmas 
prognozējamas pārmaiņas attiecībā uz lietus nokrišņu daudzumu un veidiem, jāveic 
detalizētāks novērtējums, lai nodrošinātu atbilstīgu informāciju plānošanas vajadzībām.
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 130
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts

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

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

Or. en

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 131
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas josla, par kuru pieņemts lēmums, ka 
pastāv vai ka varētu rasties būtisks 
iespējamo plūdu risks.

b) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas joslas, par kuru pieņemts lēmums, ka 
pastāv vai ka varētu rasties būtisks 
iespējamo plūdu risks, ņemot vērā 
paredzamos zemes lietojuma veidus vai 
klimata pārmaiņas.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz apgabaliem, kur plānotas zemes lietojuma pārmaiņas vai kur klimata pārmaiņu 
dēļ sagaidāmas prognozējamas pārmaiņas attiecībā uz lietus nokrišņu daudzumu un veidiem, 
jāveic detalizētāks novērtējums, lai nodrošinātu atbilstīgu informāciju plānošanas 
vajadzībām.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 132
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas josla, par kuru pieņemts lēmums, ka 
pastāv vai ka varētu rasties būtisks 
iespējamo plūdu risks.

b) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas joslas, par kuru pieņemts lēmums, ka 
pastāv vai ka varētu rasties būtisks 
iespējamo plūdu risks, ņemot vērā 
paredzamos zemes lietojuma veidus vai 
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klimata pārmaiņas.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais neskaidrais formulējums nenodrošinātu kopēju ES mēroga pieeju to upju baseinu 
izvēlē, kuriem jāizstrādā plūdu riska kartes un plūdu pārvaldības plāni. Attiecībā uz 
apgabaliem, kur plānotas zemes lietojuma izmaiņas (piemēram, jauna apbūve, pāreja no 
ekstensīvas uz intensīvu lauksaimniecību) vai kur klimata pārmaiņu dēļ sagaidāmas 
prognozējamas pārmaiņas attiecībā uz lietus nokrišņu daudzumu un veidiem, jāveic 
detalizētāks novērtējums, lai nodrošinātu atbilstīgu informāciju plānošanas vajadzībām.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 133
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

b) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas josla, par kuru pieņemts lēmums, ka 
pastāv vai ka varētu rasties būtisks 
iespējamo plūdu risks.

b) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas joslas, par kuru pieņemts lēmums, ka 
pastāv vai ka varētu rasties būtisks 
iespējamo plūdu risks, ņemot vērā 
paredzamos zemes lietojuma veidus vai 
klimata pārmaiņas.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais neskaidrais formulējums nenodrošinātu kopēju ES mēroga pieeju to upju baseinu 
izvēlē, kuriem jāizstrādā plūdu riska kartes un plūdu pārvaldības plāni. Attiecībā uz 
apgabaliem, kur plānotas zemes lietojuma izmaiņas (piemēram, jauna apbūve, pāreja no 
ekstensīvas uz intensīvu lauksaimniecību) vai kur klimata pārmaiņu dēļ sagaidāmas 
prognozējamas pārmaiņas attiecībā uz lietus nokrišņu daudzumu un veidiem, jāveic 
detalizētāks novērtējums, lai nodrošinātu atbilstīgu informāciju plānošanas vajadzībām..

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Jules Maaten

Grozījums Nr. 134
5. panta 1.a punkts (jauns)

1.a. Attiecīgā
gadījumā dalībvalstis piekrastes joslas var 

integrēt upes (apakš)baseina novērtējumā.
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Or. en

Pamatojums

Pēc līdzības ar Direktīvu 2000/60/EK, dalībvalstīm jābūt iespējai integrēt piekrastes joslu 
plūdu riska un upju plūdu riska novērtējumu.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 135
5. panta 2. punkts

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

2. Novērtējums, kas paredzēts 1. punktā, 
attiecībā uz pārrobežu upju baseiniem, 
apakšbaseiniem vai piekrastes zonas joslām 
iesaistītajām dalībvalstīm jāveic saskaņoti.

Or. de

Pamatojums

Skatīt 5. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 136
6. panta 1.a punkts (jauns)

. 1.a) Lai ietvertu periodu pirms šī termiņa, 
kamēr dalībvalstis veic savus sākotnējos 
novērtējumus, Komisija paziņo par 
preventīviem pasākumiem un mudina 
apmainīties ar pieredzi attiecībā uz plūdu 
novēršanu un pārvaldību, lai nodrošinātu, 
ka turpmāki negadījumi un katastrofas pēc 
iespējas tiktu novērstas.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā ES dažādo reģionu atšķirīgo raksturu un vajadzību vairāk riskam pakļautajiem 
apgabaliem nekavējoties nodrošināt plūdu novēršanas un pārvaldības instrumentus, 
Komisijai vajadzētu veicināt un mudināt veikt pieredzes apmaiņu, jo tas viennozīmīgi būtu ļoti 
lietderīgi uz to brīdi, kad tiktu pabeigti sākotnējie plāni.
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Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle un Lutz Goepel

Grozījums Nr. 137
6. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis 1. punktā paredzēto 
novērtējumu pārskata un, ja nepieciešams, 
atjaunina ne vēlāk kā līdz 2018. gadam un 
pēc tam — reizi sešos gados.

2. Dalībvalstis 1. punktā paredzēto 
novērtējumu pārskata un, ja nepieciešams, 
atjaunina ne vēlāk kā līdz 2018. gadam un 
pēc tam — reizi desmit gados.

Or. de

Pamatojums

Riska karšu un pārvaldības plānu izstrāde un novērtējuma veikšana ir ļoti dārgs pasākums.
Īstenoto pasākumu pārskati tādēļ jāsaskaņo ar 7. panta 2. punktā minēto atkārtošanās 
periodu attiecībā uz plūdiem, kas var notikt ar lielu varbūtību. Šāda atkārtošanās perioda 
pagarināšana ir atbilstīga arī proporcionalitātes ziņā.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 138
5. panta 2. punkta 1.a daļa (jauns)

Dalībvalstis nodrošina pienācīgu datu 
pārsūtīšanu kopējos upju baseinos šajā 
pantā minētajā nolūkā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 139
7. panta 1. punkts

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

1. Dalībvalstis upes baseina apgabala
mērogā sagatavo plūdu apdraudējuma
kartes upju baseiniem, kas atbilst 5. panta 
1. punkta b) apakšpunktam. Plūdu riska 
kartes sagatavo arī apgabaliem, kuros 
pastāv liela postījumu iespēja.

Or. de
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Pamatojums

Jānosaka atšķirība starp plūdu apdraudējuma kartēm un plūdu riska kartēm, riska kartes 
izstrādājot attiecībā uz norobežotiem apgabaliem, kuros pastāv liela postījumu iespēja.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 140
7. panta 1. punkts

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

1. Dalībvalstis upes baseina apgabala
mērogā sagatavo plūdu apdraudējuma
kartes upju baseiniem, kas atbilst 5. panta 
1. punkta b) apakšpunktam. Plūdu riska 
kartes arī sagatavo apgabaliem, kuros 
pastāv liela postījumu iespēja.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā pārkāpts subsidiaritātes principu. Saskaņā ar šo principu ES 
noteikumiem jābūt saistošiem attiecībā uz pārrobežu upju baseiniem attiecībā uz 
nepieciešamā regulējuma izvēli. Piekrastes zonu aizsardzība ievērojami atšķiras no 
aizsardzības iekšzemes ūdeņu plūdu gadījumā. Piekrastes zonu aizsardzībā riska novērtējuma 
pamatā nav plūdu atkārtošanās varbūtība ik pēc noteikta skaita gadu; tā pamatā ir ūdens 
līmeņa noteikšana, kurā izmanto tādus mērījumus, par kurām piekrastes valstis ir vienojušās 
un regulāri tos pārbaudījušas. Direktīvu tādējādi nevar piemērot piekrastes joslu 
aizsardzībai. Formulējums „apakšbaseins” vai „piekrastes zonas josla” tādējādi jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 141
7. panta 1. punkts

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

1. Dalībvalstis vispiemērotākajā mērogā 
sagatavo plūdu kartes un indikatīvās plūdu 
nodarīto postījumu kartes (turpmāk —
„plūdu riska kartes”) upju baseinam, 
apakšbaseinam un piekrastes apgabaliem
saskaņā ar 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktu.

Or. de
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Pamatojums

Skatīt 5. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle un Lutz Goepel

Grozījums Nr. 142
7. panta 1. punkts

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

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

Or. de

Pamatojums

Upes baseina apgabaliem, kas pilnībā ietilpst kādas dalībvalsts teritorijā, dalībvalstīm pašām
saskaņā ar subsidiaritātes principu jāveic sākotnējais plūdu riska novērtējums.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle un Lutz Goepel

Grozījums Nr. 143
7. panta 1. punkts

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

1. Dalībvalstis upes baseina apgabalu 
mērogā sagatavo plūdu kartes un indikatīvās 
plūdu nodarīto postījumu kartes (turpmāk —
„plūdu riska kartes”) upju baseiniem, 
apakšbaseiniem un piekrastes zonas joslām, 
kas atbilst 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktam. Esošās plūdu riska kartes 
uzskata par „plūdu riska kartēm” šī panta 
nozīmē un uz tām attiecināms pienākums 
sniegt pārskatu saskaņā ar 17. pantu.

Or. de

Pamatojums

Lai izvairītos no papildu izdevumiem, kas saistīti ar plūdu riska karšu izstrādi saskaņā ar šo 
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direktīvu, vajadzētu izmantot esošās plūdu riska kartes.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 144
7. panta 1. punkts

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

1. Dalībvalstis upes baseina apgabalu 
mērogā sagatavo plūdu kartes un indikatīvās 
plūdu nodarīto postījumu kartes (turpmāk —
„plūdu riska kartes”) upju baseiniem, 
apakšbaseiniem un piekrastes zonas joslām, 
kas atbilst 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktam, kā arī izmanto plūdu 
riska kartes, lai sadalītu tiešās vai netiešās 
subsīdijas, kuru mērķis ir arvien lielākie 
plūdu apdraudējumi.

Or. en

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Jules Maaten

Grozījums Nr. 145
7. panta 2. punkts

2. Plūdu kartēs norāda ģeogrāfiskās zonas, 
kas var tikt applūst šādos veidos:

2. Plūdu kartēs norāda ģeogrāfiskās zonas, 
kas var tikt applūst šādos veidos:

a) plūdi, kas var notikt ar lielu varbūtību 
(iespējamās atkārtošanās periods ir 
10 gadi);

a) plūdi, kas var notikt ar lielu varbūtību;

b) plūdi, kas var notikt ar vidēji lielu 
varbūtību (iespējamās atkārtošanās periods 
ir 100 gadi);

b) plūdi, kas var notikt ar vidēji lielu 
varbūtību;

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

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

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

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

a) paredzamais ūdens dziļums; a) paredzamais ūdens dziļums;

b) plūsmas ātrums, kur nepieciešams; b) plūsmas ātrums;
c) zonas, kurās var notikt krasta erozija un 
sanešu plūsmas nosēšanās.

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

Or. en
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Pamatojums

Noteikt, vai varbūtība ir zema, vidēja vai augsta – to vajadzētu atstāt dalībvalsts ziņā. Ir jau 
ieviesta prakse, ar kuru saskaņā šo varbūtību definīcijas var atšķirties pat vienā dalībvalstī, 
jo dažādos apgabalos pastāv ar plūdiem saistītā riska atšķirības.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 146
7. panta 2. punkta 1. daļas a) apakšpunkts

a) plūdi, kas var notikt ar lielu varbūtību 
(iespējamās atkārtošanās periods ir 
10 gadi);

svītrots

Or. de

Pamatojums

Plūdi ar 10 gadu atkārtošanās periodu ārkārtīgi reti ir attiecināmi uz riska novērtējumiem.

Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 147
7. panta 2. punkta 1. daļas a) apakšpunkts

a) plūdi, kas var notikt ar lielu varbūtību
(iespējamās atkārtošanās periods ir 10 gadi);

a) plūdi, kas var notikt ar iespējamo 
atkārtošanās periodu, kas ir 10–30 gadi);

Or. de

Pamatojums

Lielākajā daļā dalībvalstu nav vajadzības izveidot karti plūdiem ar 10 gadu atkārtošanās 
periodu, kas praksē parasti ir reti novērojami. Dalībvalstīm tādējādi vajadzētu būt zināmai 
rīcības brīvībai attiecībā uz izpētes periodu vai atkārtošanās periodu, ko tās vēlētos izmantot 
par pamatu karšu izstrādē, kuras attiecas uz plūdiem ar lielu varbūtību.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 148
7. panta 2. punkta 2. daļas ievaddaļa

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

Ar šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktu
noteiktajam veidam norāda šādus 
raksturlielumus:



AM\610916LV.doc 55/110 PE 371.879v02-00

 Ārējais tulkojums LV

Or. de

Pamatojums

Tādi dati kā paredzamais ūdens dziļums un plūsmas ātrums ir svarīgi vienīgi attiecībā uz 
plūdiem, kas notiek ik pēc 100 gadiem. Runājot par ārkārtas gadījumiem (plūdi ik pēc 
1000 gadiem), praksē šos datus nav vajadzības noteikt precīzi un tie būtu vienīgi teorētiski.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 149
7. panta 2. punkta 2. daļas a.a) apakšpunkts (jauns)

a.a) ārkārtas situācijas ilgums, sinoptiskie 
dati (spiediena sistēmu izvietojums, 
prognožu apjoms un lietus nokrišņu 
intensitāte);

Or. pl

Pamatojums

Papildus plūdu riska kartēm un plūdu riska pārvaldības plāniem ir būtiski izstrādāt laika 
apstākļu prognozes, nodrošinot, ka tie īstenoti atbilstīgi pasākumi saistībā ar plūdiem. Svarīgi 
ir kur, cik daudz un cik ilgā laika periodā līst lietus, jo īpaši lietusgāžu laikā, kas ir galvenais 
plūdu cēlonis Eiropā.

Sinoptiskā informācija par pēkšņu siltāka laika iestāšanos ziemas beigās zemos Eiropas 
reģionos var būt nozīmīgs signāls šīs Eiropas daļas dalībvalstīm, lai tās veiktu pasākumus ar 
nolūku samazināt plūdu sekas.
Prognozes par ātri mainīgām atmosfēras frontēm ir būtiska informācija dalībvalstīm, kas var 
būt pakļautas ciklonu un vētru apdraudējumam. Šādas prognozes ļauj attiecīgajām valstīm 
īstenot preventīvus pasākumus attiecībā uz plūdiem piekrastes zonā, jo īpaši zemos apgabalos
(piemēram, Nīderlandē).

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 150
7. panta 2. punkta 2. daļas c) apakšpunkts

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

c) zonas, kurās var notikt plūdu terašu un 
upju ieleju nogāžu erozija, krasta erozija un 
sanešu plūsmas nosēšanās.

Or. pl
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Pamatojums

Iepriekšējā versija attiecās vienīgi uz krasta eroziju, lai gan lielākā daļa plūdu Eiropā skar 
upju ielejas. Plūdu laikā tiek izpostītas visas ielejas daļas – gultne, plūdu terases un nogāzes.

Grozījumu iesniedza Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 151
2. panta 2. punkta 2. daļas c) apakšpunkts

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

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

Or. de

Pamatojums

Jo īpaši Alpos pie katras upes ir vairāki apgabali, kur ir iespējama krasta erozija un 
nogruvumi. Uzskaitīt visus apgabalus šeit nav lietderīgi. Šīs parādības jānorāda kartē vienīgi 
tad, ja tās saistītas ar nopietnu apdraudējumu.

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 152
7. panta 2. punkta 2. daļas c) apakšpunkts

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

c) zonas, kurās var notikt morfoloģiskas 
pārmaiņas, piemēram, krasta erozija vai
sanešu plūsmas nosēšanās.

Or. es

Pamatojums

Morfoloģiskās pārmaiņas, kas var ietekmēt plūdu pārvaldību, nav saistītas tikai ar eroziju un 
sanešu plūsmas nosēšanos (citu piemēru starpā ir zemes nogruvumi, augsnes iegrimšana, 
pēkšņi radušies zemes nelīdzenumi seismiskās kustības dēļ utt.).

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 153
7. panta 2. punkta 2. daļas c.a) apakšpunkts (jauns)
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c.a) zonas, kas plūdu gadījumā var kalpot 
kā plūdu aiztures baseini vai buferzonas.

Or. nl

Pamatojums

Varētu stiprināt zonas, kas varētu būt lietderīgas kā plūdu aiztures baseini vai buferzonas, 
tādā veidā zaudējot šo zonu funkciju. Šādas zonas ir svarīgi iekļaut applūšanas un plūdu 
pārvaldības plānos, kuri ir jāizstrādā saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 154
7. panta 2. punkta 2. daļas c.a) apakšpunkts (jauns)

c.a) stāvas nogāzenas zonas, kurās var 
notikt strauji plūdi ar lieliem sanešu 
apjomiem.

Or. es

Pamatojums

Ir svarīgi ņemt vērā arī plūdus atsevišķos Vidusjūras reģionos, kurus galvenokārt izraisa
īslaicīgas un spēcīgas lietusgāzes, kuru negatīvo efektu pastiprina stāvas nogāzes.

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 155
7. panta 2. punkta 2. daļas c.a) apakšpunkts (jauns)

c.a) faktori, kas var radīt plūdus, kuri var 
veidoties ārpus kartes esošās zonās.

Or. es

Pamatojums

Plūdu novērtējuma un pārvaldības vajadzībām ir jādefinē un jāanalizē plūdus izraisošie 
faktori, ietverot visas šo faktoru ietekmes. Tie ir jāiekļauj gan pārvaldības plānos, gan riska 
kartēs.
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Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 156
7. panta 2. punkta 2. daļas c.a) apakšpunkts (jauns)

c.a) palienes un citas dabas zonas, kas var 
kalpot par plūdu aiztures buferzonām 
patlaban vai nākotnē.

Or. en

Pamatojums

Ar mērķi attīstīt var ņemt vērā neapstrādātas zemes apgabalus, kuri var applūst dabiskā veidā 
(piemēram, palienes) un kalpot kā ūdens aiztures zonas, ja tie nav iekļauti plūdu riska kartēs 
un pārvaldības plānos. Tādā gadījumā tiks zaudēta vai pavājināta to svarīgā nozīme plūdu 
riska mazināšanā, un riskam tiks pakļauti jauni īpašumi, kas tur atrodas. Šiem apgabaliem ir 
svarīgi piemērot „pasliktināšanās novēršanas” noteikumu, lai risks nepalielinātos. Tādējādi 
ir nepieciešams šos apgabalus un to funkcijas iekļaut / ņemt vērā attiecīgajās plūdu riska 
kartēs un pārvaldības plānos, kas jāizstrādā saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 157
7. panta 2. punkta 2. daļas c.a) apakšpunkts (jauns)

c.a) palienes un citas dabas zonas, kas var 
kalpot par plūdu aiztures buferzonām 
patlaban vai nākotnē.

Or. en

Pamatojums

Palienes ir lietderīgas kā ūdens aiztures zonas un tās var plānot attīstīt, ja tās nav iekļautas
plūdu riska kartēs. Lai netiktu palielināts risks, ir svarīgi piemērot „pasliktināšanās 
novēršanas” noteikumu šiem apgabaliem, tādējādi tie jāiekļauj attiecīgajās kartēs un plānos.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 158
7. panta 2. punkta 2.daļas c.a) apakšpunkts (jauns)

c.a) palienes un citas dabas zonas, kas var 
kalpot par plūdu aiztures buferzonām 
patlaban vai nākotnē.
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Or. en

Pamatojums

Ar mērķi attīstīt var ņemt vērā neapstrādātas zemes apgabalus, kuri var applūst dabiskā veidā 
(piemēram, palienes) un kalpot kā ūdens aiztures zonas, ja tie nav iekļauti plūdu riska kartēs 
un pārvaldības plānos. Tādā gadījumā tiks zaudēta vai pavājināta to svarīgā nozīme plūdu 
riska mazināšanā, un riskam tiks pakļauti jauni īpašumi, kas tur atrodas. Šiem apgabaliem ir 
svarīgi piemērot „pasliktināšanās novēršanas” noteikumu, lai risks nepalielinātos. Tādējādi 
ir nepieciešams šos apgabalus un to funkcijas iekļaut / ņemt vērā attiecīgajās plūdu riska 
kartēs un pārvaldības plānos, kas jāizstrādā saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 159
7. panta 2. punkta 2. daļas c.b) apakšpunkts (jauns)

c.b) pieejamie resursi, lai risinātu dažādus 
riskus, kas atbilst trim veidiem, kas minēti 
1. daļas a), b) un c) apakšpunktā.

Or. es

Pamatojums

Dažādām riska pakāpēm atbilstošu plūdu mazināšanai pieejamie resursi (civilās aizsardzības 
grupas, medicīnas personāla vienības, kas darbojas zonā utt.) jānosaka detalizēti ne vien 
riska pārvaldības plānos, bet arī riska kartēs.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 160
7. panta 3. punkts

3. Indikatīvajās plūdu nodarīto postījumu
kartēs norāda potenciālos ar plūdiem 
saistītos postījumus saskaņā ar 2. punktā
noteiktajiem veidiem un nosaka šādus 
parametrus:

3. Indikatīvajās plūdu riska kartēs norāda 
potenciālos ar plūdiem saistītos riskus, 
kuriem var būt 2. punkta b) un 
c) apakšpunktā noteiktie veidi, ņemot vērā
šādus parametrus:

a) potenciāli apdraudēto iedzīvotāju skaits; a) potenciāli apdraudēto iedzīvotāju skaits;

b) potenciālie ekonomiskie zaudējumi zonā; b) potenciālie ekonomiskie zaudējumi zonā;

c) potenciālais kaitējums videi.

Or. de
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Pamatojums

Tās būtu diezgan lielas izmaksas attiecībā uz plūdu riska karšu izstrādi saistībā ar trim 
veidiem, kuros ņemtas vērā 2. un 4. pantā minētās iezīmes, un tās nav nepieciešamas attiecībā 
uz upju baseiniem ar nelielām postījumu iespējām. Lai norādītu kartē potenciālo kaitējumu
videi, ir jāizmanto sarežģītākas aprēķināšanas metodes un modeļi, kurus visam apgabalam 
var piemērot vienīgi ar lielām izmaksām, kuras nebūtu proporcionālas iegūtajai informācijai.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 161
7. panta 3. punkts

3. Indikatīvajās plūdu nodarīto postījumu 
kartēs norāda potenciālos ar plūdiem 
saistītos postījumus saskaņā ar 2. punktā 
noteiktajiem veidiem un nosaka šādus 
parametrus:

3. Indikatīvajās plūdu nodarīto postījumu 
kartēs norāda potenciālo ar plūdiem saistīto
negatīvo ietekmi saskaņā ar 2. punktā 
noteiktajiem veidiem un nosaka šādus 
parametrus:

a) potenciāli apdraudēto iedzīvotāju skaits; a) potenciāli apdraudēto iedzīvotāju skaits;
b) potenciālie ekonomiskie zaudējumi zonā; b) potenciālie ekonomiskie zaudējumi zonā;

c) potenciālais kaitējums videi. c) tehniskās iekārtas, kuras minētas 
Padomes 1996. gada 24. septembra 
Direktīvas 96/61/EK par piesārņojuma 
integrētu novēršanu un kontroli1
I pielikumā un uz kurām attiecas Padomes 
1996. gada 9. decembra Direktīva 96/82/EK 
par tādu smagu nelaimes gadījumu 
briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas 
bīstamas vielas2, kas plūdu gadījumā var 
radīt nejaušu piesārņojumu aizsargājamās 
zonās, kas minētas Direktīvas 2000/60/EK 
6. pantā.
___________
1 OV L 257, 10.10.1996., 26. lpp. Direktīvā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 166/2006 (OV
L 33,0 4.02.2006., 1. lpp.).
2 OV L 10, 14.01.1997., 13. lpp.. Direktīvā jaunākie 
grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/105/EK (OV L 
345, 31.12.2003., 97. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Plūdu kartēs jāattēlo tās iekārtas, kas var radīt nejaušu vides piesārņojumu plūdu gadījumā. 
Iekārtu noteikšanas instrumenti ir klasifikācija, kas noteikta Seveso II direktīvā un Direktīvā 
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par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPPC). Ūdens pamatdirektīvā noteiktās 
aizsargātās zonas arī ir jāsaglabā plūdu kartēs.

Grozījumu iesniedza Vasco Graça Moura

Grozījums Nr. 162
7. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) potenciālie ekonomiskie zaudējumi zonā; b) ar saimniecisko darbību saistītie
potenciālie zaudējumi zonā;

Or. pt

Pamatojums

Kvantitatīvi novērtēt zaudējumus no ekonomikas aspekta – tas būtu pārāk daudz prasīts. Šāda
pasākuma svītrošana atvieglotu „plūdu riska karšu” izstrādi. Vajadzētu pietikt ar aprakstu 
par saimniecisko darbību, ko varētu skart plūdi.

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 163
7. panta 3. punkta b) apakšpunkts

b) potenciālie ekonomiskie zaudējumi zonā, b) potenciālie ekonomiskie zaudējumi zonā, 
kas iedalīti pa darbības nozarēm;

Or. es

Pamatojums

Ja varbūtības pakāpe atbildīs a), b) vai c) veidam, plūdiem acīmredzami nebūs vienāda 
ietekme uz lauksaimniecību, rūpniecisko ražošanu vai pakalpojumu infrastruktūru
(elektroenerģija, komunikāciju kanāli, telefona pakalpojumi). Būtu lietderīgi, ja pēc riska 
kartēs iekļaujamiem rādītājiem jau no paša sākuma varētu noteikt iespējamos zaudējumus, 
kas sadalāmi atbilstīgi pa darbības nozarēm riskam pakļautajā zonā.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Jules Maaten

Grozījums Nr. 164
7. panta 3. punkta b) un c) apakšpunkts

b) potenciālie ekonomiskie zaudējumi zonā; b) iespējami skartās saimnieciskās darbības
zonā;
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c) potenciālais kaitējums videi. c) potenciālās negatīvās sekas vidē.

Or. en

Pamatojums

Ir ārkārtīgi sarežģīti, pat neiespējami, plūdu radītās sekas izteikt no finansiālā aspekta. 
Tādējādi vēlams izvairīties no formulējuma „zaudējumi”/ „kaitējums”.

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 165
7. panta 3. punkta c) apakšpunkts

c) potenciālais kaitējums videi. c) potenciālais kaitējums videi un 
apdraudējums cilvēka veselībai.

Or. es

Pamatojums

Ja saistībā ar zonā izvietotajām minētajām iekārtām plūdi, iespējams, var radīt īpašas vides 
problēmas, piemēram, ūdens saindēšanu, šis risks ir jānorāda kartē jau no paša sākuma.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle un Lutz Goepel

Grozījums Nr. 166
7. panta 3. punkta c) apakšpunkts

c) potenciālais kaitējums videi. svītrots

Or. de

Pamatojums

Lai norādītu kartē potenciālo kaitējumu videi, ir jāizmanto sarežģītākas aprēķināšanas 
metodes un modeļi, kurus visam apgabalam var piemērot vienīgi ar lielām izmaksām, kuras 
nebūtu proporcionālas iegūtajai informācijai.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 167
7. panta 3. punkta c) apakšpunkts
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c) potenciālais kaitējums videi. c) potenciālais kaitējums videi, tostarp 
zonas, kas noteiktas par aizsargājamiem 
apgabaliem saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 6. pantu, ņemot 
vērā stacionāro vai difūzo piesārņojumu 
avotu izvietojumu un saistītos riskus ūdens 
vides un sauszemes ekosistēmām plūdu 
gadījumā.

Or. en

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 168
7. panta 3. punkta c.a) apakšpunkts (jauns)

c.a) tādu apdraudēto apgabalu noteikšana, 
kuros iespējami bieži plūdi un plūdi ar 
sanešiem.

Or. en

Pamatojums

Ir absolūti nepieciešams noteikt biežus plūdus un plūdus ar sanešiem. Šāda veida plūdi ir 
ārkārtīgi bīstami cilvēkiem un īpašumiem, un tie jāanalizē ne tikai no hidrauliskā viedokļa, 
bet arī no ģeomorfoloģiskā viedokļa.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 169
7. panta 3.a punkts (jauns)

. 3.a) Dalībvalstis nosaka īpašos punktus, 
kuros plūdu risks ir lielāks. Šāda 
informācija jāņem vērā zemes lietojuma 
plānošanā.

Or. es

Pamatojums

Vienmēr ir kādi punkti, kas ir pakļauti lielākam riskam. Informācija par šādiem punktiem 
jāizmanto, lai efektīvāk plānotu zemes lietojumu lauksaimniecības, rūpniecības, pilsētu 
būvniecības un infrastruktūras mērķiem.
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Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 170
7. panta 3.a punkts (jauns)

. 3.a) Dalībvalstis, ja tās uzskata par 
vajadzīgu, atkarībā no īpašām savas valsts 
reģionu iezīmēm var iekļaut īpašus 
noteikumus attiecībā uz savām riska 
kartēm.

Or. es

Pamatojums

Direktīvā ir noteikti atsevišķi pamatnoteikumi, kas jāievēro. Tomēr atsevišķām dalībvalstīm 
varetu būt lietderīgi izstrādāt īpašus pasākumus attiecībā uz tiem apgabaliem, kuriem ir 
īpašas iezīmes.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle un Lutz Goepel

Grozījums Nr. 171
8. panta 2. punkts

2. Šīs kartes pārskata un, ja nepieciešams, 
atjaunina ne vēlāk kā 2019. gada 
22. decembrī un pēc tam — reizi sešos
gados.

2. Šīs kartes pārskata un, ja nepieciešams, 
atjaunina ne vēlāk kā 2019. gada 
22. decembrī un pēc tam — reizi desmit
gados.

Or. de

Pamatojums

Riska karšu un pārvaldības plānu izstrāde un novērtējuma veikšana ir ļoti dārgs pasākums. 
Īstenoto pasākumu pārskati tādēļ jāsaskaņo ar 7. panta 2. punktā minēto atkārtošanās 
periodu attiecībā uz plūdiem, kas var notikt ar lielu varbūtību. Šāda atkārtošanās perioda 
pagarināšana ir atbilstīga arī proporcionalitātes ziņā.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Jules Maaten

Grozījums Nr. 172
9. panta 1. punkts

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

mērogā izstrādā plūdu riska pārvaldības 
plānus upju baseiniem, apakšbaseiniem un 
piekrastes zonas joslām vai to daļām, kas 
atbilst 5. panta 1. punkta b) apakšpunktam, 
saskaņā ar šī panta 2. un 3. punktu. Attiecīgā
gadījumā piekrastes joslas var integrēt upju 
(apakš)baseinu plānos vai arī tās var 
aplūkot atsevišķi, ja tās nav saistītas ar 
upes baseina apgabalu.

Or. en

Pamatojums

Galveno investīciju plānu un teritoriālās plānošanas darbības plānu ieviešanu nevajadzētu 
saistīt ar ES likumiem. Ir iespējams, ka gadījumā, ja šādu plānu un programmu īstenošana 
būtu saistīta ar ES juridiskajām saistībām, valstis izstrādātu plānus nelielām vajadzībām, jo
tām būtu bažas par procedūrām pārkāpumu gadījumos, kuras piemēro tad, ja nesekmīgi 
īstenots daudz ambiciozāku pasākumu plāns.

Tā vietā efektīvāk ir vērst uzmanību uz ieviešanas procesa pārredzamību, un šādā nolūkā
plānos vajadzētu:

1. noteikt plūdu riska pārvaldības mērķus; 
2. izveidot pasākumu sarakstu;
3. noteikt, kādā veidā tiks uzraudzīta virzība uz priekšu.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 173
9. panta 1. punkts

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

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

Or. de

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā pārkāpts subsidiaritātes principu. Saskaņā ar šo principu ES 
noteikumiem jābūt saistošiem attiecībā uz pārrobežu upju baseiniem attiecībā uz 
nepieciešamā regulējuma izvēli. Piekrastes zonu aizsardzība ievērojami atšķiras no 
aizsardzības iekšzemes ūdeņu plūdu gadījumā. Piekrastes zonu aizsardzībā riska novērtējuma 



PE 371.879v02-00 66/110 AM\610916LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

pamatā nav plūdu atkārtošanās varbūtība ik pēc noteikta skaita gadu; tā pamatā ir ūdens 
līmeņa noteikšana, kurā izmanto tādus mērījumus, par kurām piekrastes valstis ir vienojušās 
un regulāri tos pārbaudījušas. Direktīvu tādējādi nevar piemērot piekrastes joslu 
aizsardzībai. Formulējums „apakšbaseins” vai „piekrastes zonas josla” tādējādi jāsvītro.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle un Lutz Goepel

Grozījums Nr. 174
9. panta 1. punkts

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

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

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz upes baseina apgabaliem, kas pilnībā ietilpst kādas dalībvalsts teritorijā, 
dalībvalstis saskaņā ar subsidiaritātes principu pašas veic sākotnēju plūdu riska novērtējumu.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle un Lutz Goepel

Grozījums Nr. 175
9. panta 1. punkts

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

1. Dalībvalstis upju baseinu apgabalu
mērogā izstrādā un īsteno plūdu riska 
pārvaldības plānus upju baseiniem, 
apakšbaseiniem un piekrastes zonas joslām, 
kas atbilst 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktam, saskaņā ar šī panta 2. un 
3. punktu. Esošos plūdu riska pārvaldības 
plānus uzskata par plāniem šī panta nozīmē 
un uz tiem attiecināms pienākums sniegt 
pārskatu saskaņā ar 17. pantu.

Or. de
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Pamatojums

Lai izvairītos no papildu izdevumiem par plūdu pārvaldības plānu izstrādi, kas jāveic saskaņā 
ar šo direktīvu, vajadzētu izmantot esošos plūdu pārvaldības plānus.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 176
9. panta 1. punkts

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

1. Dalībvalstis upju baseinu apgabalu 
mērogā apstiprina plūdu riska pārvaldības 
plānus upju baseiniem, apakšbaseiniem un 
piekrastes zonas joslām, kas atbilst 5. panta 
1. punkta b) apakšpunktam, saskaņā ar šī 
panta 2. un 3. punktu un saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 1. un 4. pantā 
noteiktajiem mērķiem.

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 177
9. panta 1. punkts

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

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

Or. pl

Pamatojums

Priekšlikuma 8. apsvērums attiecas uz pilsētu applūšanu, tādējādi to jāiekļauj arī tajā 
direktīvas sadaļā, kas attiecas uz konkrētu darbību.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 178
9. panta 2. punkts

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

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

Or. pl

Pamatojums

Priekšlikuma 8. apsvērums atiecas uz pilsētu applūšanu, tādējādi to jāiekļauj arī tajā 
direktīvas sadaļā, kas attiecas uz konkrētu darbību.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 179
9. panta 2. punkts

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

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

Or. en

Pamatojums

Plūdi ir dabas parādība. Plūdi riskam pakļauj vienīgi palienēs veiktās cilvēku darbības vai 
pasākumus. Tādējādi, pēc iespējas samazinot plūdu iespējamās sekas, šīs cilvēku darbības
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jāpiemēro esošajiem plūdu riskiem.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 180
9. panta 2. punkts

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

2. Dalībvalstis ciešā sadarbībā ar vietējām 
un reģionālajām iestādēm nosaka konkrētu 
atbilstošu risku novēršanas un aizsardzības 
līmeni katram upes baseinam, 
apakšbaseinam vai piekrastes zonas joslai, 
koncentrējoties uz plūdu rašanās varbūtības 
un iespējamās ietekmes uz cilvēka veselību, 
vidi un saimniecisko darbību samazināšanu, 
ņemot vērā ar to saistītos aspektus: ūdens 
resursu apsaimniekošanu, augsnes 
izmantošanu, teritoriālplānošanu, zemes 
lietojumu un dabas saglabāšanu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Jules Maaten

Grozījums Nr. 181
9. panta 2. punkts

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

2. Dalībvalstis nosaka konkrētus plūdu riska 
pārvaldības mērķus katram upes baseinam, 
apakšbaseinam vai piekrastes zonas joslai 
vai to daļai un ņem vērā ar to saistītos 
aspektus: ūdens resursu apsaimniekošanu, 
augsnes izmantošanu, teritoriālplānošanu, 
zemes lietojumu un dabas saglabāšanu.

Or. en

Pamatojums

Šāds grozījums izriet no šo pašu autoru izvirzītā 1. panta grozījuma. Teikuma daļu 
„koncentrējoties (..) darbību samazināšanu” var svītrot, jo tajā dublēta 2. pantā minētā plūdu 
riska definīcija.
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Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer

Grozījums Nr. 182
9. panta 2. punkts

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

2. Dalībvalstis nosaka konkrētu atbilstošu 
aizsardzības līmeni katram upes baseinam, 
koncentrējoties uz plūdu rašanās varbūtības 
un iespējamās ietekmes uz cilvēka veselību, 
vidi un saimniecisko darbību samazināšanu, 
ņemot vērā ar to saistītos aspektus: ūdens 
resursu apsaimniekošanu, augsnes 
izmantošanu, teritoriālplānošanu, zemes 
lietojumu un dabas saglabāšanu.

Or. de

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā pārkāpts subsidiaritātes principu. Saskaņā ar šo principu ES 
noteikumiem jābūt saistošiem attiecībā uz pārrobežu upju baseiniem attiecībā uz 
nepieciešamā regulējuma izvēli. Piekrastes zonu aizsardzība ievērojami atšķiras no 
aizsardzības iekšzemes ūdeņu plūdu gadījumā. Piekrastes zonu aizsardzībā riska novērtējuma 
pamatā nav plūdu atkārtošanās varbūtība ik pēc noteikta skaita gadu; tā pamatā ir ūdens 
līmeņa noteikšana, kurā izmanto tādus mērījumus, par kurām piekrastes valstis ir vienojušās 
un regulāri tos pārbaudījušas. Direktīvu tādējādi nevar piemērot piekrastes joslu 
aizsardzībai. Formulējums „apakšbaseins” vai „piekrastes zonas josla” tādējādi jāsvītro.

Grozījumu iesniedza María Sornosa Martínez

Grozījums Nr. 183
9. panta 2. punkts

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

2. Dalībvalstis nosaka konkrētu atbilstošu 
aizsardzības līmeni katram upes baseinam, 
apakšbaseinam vai piekrastes zonas joslai, 
koncentrējoties uz iespējamās ietekmes uz 
cilvēka veselību, vidi un saimniecisko 
darbību samazināšanu, dodot priekšroku 
nestrukturālu iniciatīvu izmantošanai un, 
vajadzības gadījumā, plūdu varbūtības 
mazināšanai. Šajā darbībā jāņem vērā ar to 
saistītos aspektus: ūdens resursu 
apsaimniekošanu, augsnes izmantošanu, 
teritoriālplānošanu, zemes lietojumu un 
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dabas saglabāšanu.

Or. en

Pamatojums

Plūdi ir dabiska parādība upju dinamikā, kam ir svarīga nozīme. Tādējādi ir nepieciešams 
uzsvērt nozīmi, ko rada nestrukturālu darbību izmantošana. Tas nozīmē, ka plūdu risku var 
mazināt, vēršot uzmanību uz varbūtību. Vienīgi tad, ja šo darbību rezultāts ir nesekmīgs, 
plūdu varbūtības mazināšanā jāiekļauj strukturālas darbības.

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 184
9. panta 2. punkts

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

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

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt plašāku iespējamo līdzdalību no vietējo iestāžu puses, kuras 
parasti ir zinošākas par vajadzībām ūdens baseinu pārvaldībā.

Grozījumu iesniedza Linda McAvan

Grozījums Nr. 185
9. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nosaka konkrētu atbilstošu 
aizsardzības līmeni katram upes baseinam, 
apakšbaseinam vai piekrastes zonas joslai, 
koncentrējoties uz plūdu rašanās varbūtības 
un iespējamās ietekmes uz cilvēka veselību, 

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

vidi, īpašumu un saimniecisko darbību 
samazināšanu, ņemot vērā ar to saistītos 
aspektus: ūdens resursu apsaimniekošanu, 
augsnes izmantošanu, teritoriālplānošanu, 
zemes lietojumu un dabas saglabāšanu.

Or. en

Pamatojums

Īpašuma aizsardzība ir galvenais elements plūdu pārvaldībā, un tādēļ ir jāiekļauj šī atsauce.

Grozījumu iesniedza Ambroise Guellec

Grozījums Nr. 186
9. panta 2. punkts

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

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

Or. fr

Pamatojums

Formulējums „aizsardzība” ir pārāk šaurs, savukārt „plūdu riska pārvaldība” ietver 
novēršanu, aizsardzību un sagatavotību, kā tas noteikts 9. panta 3. punktā.

Grozījumu iesniedza María del Pilar Ayuso González

Grozījums Nr. 187
9. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis nosaka konkrētu atbilstošu 
aizsardzības līmeni katram upes baseinam, 
apakšbaseinam vai piekrastes zonas joslai, 
koncentrējoties uz plūdu rašanās varbūtības 
un iespējamās ietekmes uz cilvēka veselību, 

2. Dalībvalstis nosaka konkrētu atbilstošu 
aizsardzības līmeni katram upes baseinam, 
apakšbaseinam vai piekrastes zonas joslai, 
koncentrējoties uz iespējamā kaitējuma
cilvēka veselībai, videi un saimnieciskai 
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vidi un saimniecisko darbību samazināšanu, 
ņemot vērā ar to saistītos aspektus: ūdens 
resursu apsaimniekošanu, augsnes 
izmantošanu, teritoriālplānošanu, zemes 
lietojumu un dabas saglabāšanu.

darbībai un, kur iespējams, plūdu rašanās 
varbūtības samazināšanu. Attiecīgie 
pasākumi jāievieš, ņemot vērā ar to saistītos 
aspektus: ūdens resursu apsaimniekošanu, 
augsnes izmantošanu, teritoriālplānošanu, 
zemes lietojumu un dabas saglabāšanu.

Or. es

Pamatojums

Dažkārt nav iespējams samazināt plūdu varbūtību. Reālajai situācijai atbilstošāk būtu, ja 
dalībvalstis savu ieguldījumu vērstu uz plūdu izraisītā kaitējuma mazināšanu.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi un Péter Olajos

Grozījums Nr. 188
9. panta 2. punkts

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

2. Dalībvalstis nosaka konkrētu atbilstošu 
aizsardzības līmeni katram upes baseinam, 
apakšbaseinam vai piekrastes zonas joslai, 
koncentrējoties uz plūdu rašanās varbūtības 
un iespējamās ietekmes uz cilvēka veselību, 
vidi un saimniecisko darbību samazināšanu, 
ņemot vērā ar to saistītos aspektus: ūdens 
resursu apsaimniekošanu, augsnes 
izmantošanu, teritoriālplānošanu, zemes 
lietojumu un dabas saglabāšanu, kā arī 
izmaksas un ieguvumus. Ja tie ir kopēji 
upju baseini, apakšbaseini vai piekrastes 
zonas joslas, dalībvalstis sadarbojas 
attiecībā uz minēto saistību īstenošanu.

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai kopēju upju baseinu gadījumā dalībvalstīm ir izvirzīta
prasība saskaņot savu darbību attiecībā uz aizsardzības līmeņu noteikšanu. Šis ir īpaši 
svarīgs aizsargmehānisms tām valstīm, kas atrodas teritorijā uz leju pa straumi. Turklāt 
minētajā sadarbībā pie vērā ņemamiem nosacījumiem jāietver pasākumu izmaksas un 
ieguvumus. 
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Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 189
9. panta 2.a punkts (jauns)

2.a) Ņemot vērā, ka pilsētu plānošana ir 
problemātisks jautājums katrai dalībvalstij 
un tās reģionālajām un vietējām 
pārvaldēm, nacionālajām iestādēm savos 
plānos jo īpaši jānodrošina preventīvie un 
korektīvie pasākumi, kuru mērķi cita starpā 
ir veicināt atbilstīgu pilsētu plānošanas 
pārvaldību un riskam pakļauto apgabalu 
teritoriālo plānošanu, ņemt vērā īpašos 
vides aizsardzības mērķus, kuri noteikti 
attiecībā uz upju integrāciju pilsētās un 
lielpilsētu centros, īstenot programmas, 
kuru nolūks ir atjaunot ūdens un mežu 
resursus, aizsargāt upju gultnes un 
palielināt sabiedrības informētību.

Or. es

Pamatojums

Ņemot vērā daudzos plūdu gadījumus pilsētās un lielpilsētu centros, ir jāiekļauj minētais 
punkts.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 190
9. panta 3. punkts

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

3. Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj 
pasākumus, kuru mērķis ir sasniegt atbilstīgi 
2. punktam noteikto riska novēršanas un
aizsardzības līmeni, kā arī laika grafiku šo 
pasākumu īstenošanai.

Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj visus 
plūdu riska pārvaldības cikla posmus, īpaši 
koncentrējoties uz plūdu novēršanu, 
pretplūdu aizsardzību un sagatavotību, 
plūdiem un ņemot vērā konkrētā upes 
baseina vai apakšbaseina īpatnības.

Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj visus 
plūdu riska pārvaldības cikla posmus, īpaši 
koncentrējoties uz plūdu novēršanu, 
pretplūdu aizsardzību un sagatavotību 
plūdiem, tostarp plūdu prognozēšanu un 
agrīnās brīdinājuma sistēmas, un ņemot 
vērā konkrētā upes baseina vai apakšbaseina 
īpatnības.
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Plānos iekļauj novērtējumu par plūdu 
aizsardzības tehnisko pasākumu vides un 
ekonomikas aspektu efektivitāti, kā arī par 
dabisko plūdu aiztures spēju esošajās vai 
atjaunojamajās palieņu zonās. Plānos 
veicina piemērotu zemes lietojumu, 
lauksaimniecību un mežsaimniecību visā 
upes baseina apgabalā.

Plūdu riska pārvaldības pasākumos var 
ietvert izmaksu atgūšanas pasākumus, lai 
ar saimnieciskām darbībām plūdu riska 
apgabalos segtu izmaksas par plūdu 
aizsardzību un ārkārtas pakalpojumiem, ar 
vidi un resursiem saistītās izmaksas, kā arī 
plūdu riska apgabalos dzīvojošiem 
cilvēkiem uzliktu pienākumu, cik labi vien 
iespējams, īstenot profilakses pasākumus ar 
nolūku samazināt kaitējumu.

Or. en

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 191
9. panta 3. punkta 1. daļa

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

3. Plūdu riska pārvaldības plānus ievieš, 
pamatojoties uz integrētu pieeju, ņemot 
vērā līdzīgus instrumentus, tiesību aktus vai 
programmas, ko varētu izmantot. Tajos
iekļauj pasākumus, kuru mērķis ir sasniegt 
atbilstīgi 2. punktam noteikto aizsardzības 
līmeni.

Or. es

Pamatojums

Visas direktīvas un jo īpaši pārvaldības plāna īstenošanas noteikumu pamatā jābūt integrētai
risku pārvaldībai, kuras nolūks ir saskaņot dažādu Kopienas un dalībvalstu instrumentu 
mērķus, metodes un darba paņēmienus. Viens veids, kā to izdarīt, ir izmantot INSPIRE
sistēmā apkopotos vai GEO (Zemes novērošanas grupa, kas izmanto satelīta starpniecību) 
savāktos datus.



PE 371.879v02-00 76/110 AM\610916LV.doc

LV  Ārējais tulkojums

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 192
9. panta 3. punkta 1. daļa

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

3. Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj 
pasākumus, kuri attiecas uz dabiskiem 
procesiem, piemēram, palieņu uzturēšanu 
un/vai atjaunošanu ar nolūku atjaunot 
upēm paredzēto teritoriju, kur vien tas ir 
iespējams, un veicināt piemērotu zemes 
lietojumu, lauksaimniecību un 
mežsaimniecību visā upes baseinā.

Or. en

Pamatojums

Neapstrādātas zemes apgabali, kas var applūst dabiskā veidā (piemēram, palienes), var 
kalpot kā ūdens aiztures zonas un tos vajadzētu ņemt vērā plūdu riska pārvaldības plānos.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Jules Maaten

Grozījums Nr. 193
9. panta 3. punkta 1. daļa

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

3. Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj 
pasākumus, kuru mērķis ir sasniegt atbilstīgi 
2. punktam noteiktos plūdu riska 
pārvaldības mērķus, kā arī veidus un 
līdzekļus, kurus izmantos šo pasākumu 
īstenošanas uzraudzībā.

Or. en

Pamatojums

Skatīt 9. panta 1. punkta grozījuma pamatojumu, ko izstrādājuši šie paši autori.

Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 194
9. panta 3. punkta 1. daļa

3. Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj 
pasākumus, kuru mērķis ir sasniegt atbilstīgi 

3. Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj 
pasākumus, kuru mērķis ir sasniegt atbilstīgi 
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2. punktam noteikto aizsardzības līmeni. 2. punktam noteiktos plūdu riska 
pārvaldības mērķus, kā arī veidus un 
līdzekļus, kurus izmantos šo pasākumu 
īstenošanas uzraudzībā. Principā plūdu 
riska pārvaldības pasākumiem jābūt 
rentabliem un tie jāierobežo līdz tādiem 
pasākumiem, kuru izmaksas pieņemamas 
no sociālā aspekta.

Or. en

Pamatojums

Šajā direktīvā ir nepieciešams iestrādāt principu attiecībā uz rentabilitāti un pasākumiem, 
kuru izmaksas ir pieņemamas no sociālā aspekta. Šie principi ir acīmredzami saprotami
visām dalībvalstīm, kad tās saskaras ar nacionālām plūdu riska problēmām, bet ne vienmēr 
tos piemēro attiecībā uz pārrobežu plūdu riska problēmām. Pirmais – rentabilitātes –
princips atrodams arī Direktīvā 2000/60/EK. Abi principi kopā veido pamatu izmaksu-
ieguvumu sociālās analīzes izstrādei un izmantošanai. Fakts, ka tie ir pieņemti kā principi, 
nevis kā saistības, rada pārliecību, ka ir iespējamas atkāpes, ja tās ir pamatotas vai attiecas 
uz pasākumiem ar nebūtiskām sekām.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 195
9. panta 3. punkts 1. daļa

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

3. Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj 
pasākumus, kuri:

a) attiecas uz dabiskiem procesiem, 
piemēram, palieņu uzturēšanu un/vai 
atjaunošanu ar nolūku atjaunot upēm 
paredzēto teritoriju, kur vien tas ir 
iespējams, un veicināt piemērotu zemes 
lietojumu, lauksaimniecību un 
mežsaimniecību visā upes baseinā;
b) nodrošina dzīvotspējīgu ekoloģisku un 
finansiālu plūdu riska pārvaldību, ņemot 
vērā plūdu riska pārvaldības izmaksu 
atgūšanu no lietotājiem, ietverot ar vidi 
saistītās izmaksas;
c) veicina plūdu pārvaldību reģionos uz 
augšu un uz leju pa straumi vai vismaz 
neskar plūdu riskus tādā veidā, ka 
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reģioniem uz augšu un uz leju pa straumi 
rodas neproporcionālas izmaksas, tiem 
mēģinot sasniegt atbilstošu risku 
novēršanas un aizsardzības līmeni;
d) ņem vērā mākslīgi radīto plūdu 
aizsardzības infrastruktūras efektivitāti, 
tostarp ekonomisko un vides aizsardzības 
efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

a) Ar mērķi attīstīt var ņemt vērā neapstrādātas zemes apgabalus, kuri var applūst dabiskā 
veidā (piemēram, palienes) un kalpot kā ūdens aiztures zonas, ja tie nav iekļauti plūdu riska 
kartēs un pārvaldības plānos. Tādā gadījumā tiks zaudēta vai pavājināta to svarīgā nozīme 
plūdu riska mazināšanā, un riskam tiks pakļauti jauni īpašumi, kas tur atrodas. Šiem 
apgabaliem ir svarīgi piemērot „pasliktināšanās novēršanas” noteikumu, lai risks 
nepalielinātos. Tādējādi ir nepieciešams šos apgabalus un to funkcijas iekļaut / ņemt vērā 
attiecīgajās plūdu riska kartēs un pārvaldības plānos, kas jāizstrādā saskaņā ar šo direktīvu.

b)-c) Plūdu riska pārvaldības pasākumi ir nozīmīgs pakalpojums iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem, un to izmaksas ir jāsedz tādā veidā, lai nodrošinātu ilgtermiņa ieguvumus 
sabiedrības labā. Palieņu zonās attiecībā uz jaunas cilvēku darbības uzsākšanu jāpiemēro 
maksājumi par šo pasākumu, kā arī vides un resursu, izmaksām, kas izriet no šīs darbības 
sekām teritorijā uz augšu vai uz leju pa straumi. Izmaksu atgūšanas līmeni un to saņēmēju 
jānosaka nacionālā līmenī, tomēr tas jādara pārredzamā veidā.

d) Tradicionālās plūdu pārvaldības stratēģijas, kuru pamatā galvenokārt ir tehnoloģiju 
infrastruktūras, lielākoties ir cietušas neveiksmi, nodrošinot solīto ilgtermiņa drošību, un ir 
negatīvi ietekmējušas ūdens vidi. To efektivitāte rūpīgi jānovērtē, lai plūdu riskus pārvaldītu 
pienācīgi.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 196
9. panta 3. punkta 2. daļa

Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj visus 
plūdu riska pārvaldības cikla posmus, īpaši 
koncentrējoties uz plūdu novēršanu, 
pretplūdu aizsardzību un sagatavotību, 
plūdiem un ņemot vērā konkrētā upes 
baseina vai apakšbaseina īpatnības.

Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj visus 
plūdu riska pārvaldības cikla posmus, īpaši 
koncentrējoties uz plūdu novēršanu, 
pretplūdu aizsardzību, sagatavotību plūdiem, 
rīcību ārkārtas situācijā un plūdu seku 
novēršanu un ņemot vērā konkrētā upes 
baseina vai apakšbaseina īpatnības.

Or. en
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Pamatojums

Plūdu riska pārvaldībai vajadzētu attiekties arī uz rīcību ārkārtas situācijā (t.i. atbilstīgiem
ārkārtas situācijas rīcības plāniem un saskaņotiem civilās aizsardzības reaģēšanas 
pasākumiem plūdu gadījumā) un plūdu seku novēršanu (t.i. palīdzību, lai iespējami ātrāk 
atgrieztos pie normāliem dzīves apstākļiem, ar cilvēkiem, īpašumu un vidi saistītās sociālās
un ekonomiskās ietekmes mazināšanu).

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 197
9. panta 3. punkta 2. daļa

Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj visus 
plūdu riska pārvaldības cikla posmus, īpaši 
koncentrējoties uz plūdu novēršanu, 
pretplūdu aizsardzību un sagatavotību, 
plūdiem un ņemot vērā konkrētā upes 
baseina vai apakšbaseina īpatnības.

Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj visus 
plūdu riska pārvaldības cikla posmus, īpaši 
koncentrējoties uz plūdu novēršanu, 
pretplūdu aizsardzību un sagatavotību
plūdiem un ņemot vērā konkrētā upes 
baseina vai apakšbaseina īpatnības. Plūdu 
riska pārvaldības plānā jāiekļauj arī 
glābšanas darbu un plūdu seku novēršanas 
pasākumu novērtējums.

Or. en

Pamatojums

Lai arī riska pārvaldības plānos galvenā uzmanība vērsta uz plūdu novēršanu, pretplūdu 
aizsardzību un sagatavotību, detalizēts novērtējums attiecībā uz glābšanas darbiem un plūdu 
seku novēršanas pasākumiem varētu palielināt informētību par izmaksām plūdu novēršanas 
pasākumu neesamības gadījumā.

Grozījumu iesniedza Vasco Graça Moura

Grozījums Nr. 198
9. panta 3. punkta 2. daļa

Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj visus 
plūdu riska pārvaldības cikla posmus, īpaši 
koncentrējoties uz plūdu novēršanu, 
pretplūdu aizsardzību un sagatavotību,
plūdiem un ņemot vērā konkrētā upes 
baseina vai apakšbaseina īpatnības.

Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj visus 
plūdu riska pārvaldības cikla posmus, īpaši 
koncentrējoties uz plūdu novēršanu, 
pretplūdu aizsardzību un sagatavotību
plūdiem mazināšanu un glābšanas darbiem
un ņemot vērā konkrētā upes baseina vai 
apakšbaseina īpatnības.

Or. pt
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Pamatojums

Ir būtiski jau no paša sākuma nodrošināt mazināšanas un glābšanas pasākumus, lai 
garantētu plāna veiksmīgu izpildi pēc plūdiem.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 199
9. panta 3. punkta 2. daļa

Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj visus 
plūdu riska pārvaldības cikla posmus, īpaši 
koncentrējoties uz plūdu novēršanu, 
pretplūdu aizsardzību un sagatavotību, 
plūdiem un ņemot vērā konkrētā upes 
baseina vai apakšbaseina īpatnības.

Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj visus 
plūdu riska pārvaldības cikla posmus, īpaši 
koncentrējoties uz plūdu novēršanu, 
pretplūdu aizsardzību, sagatavotību plūdiem,
rīcību ārkārtas situācijā un plūdu seku 
novēršanu un ņemot vērā konkrētā upes 
baseina vai apakšbaseina īpatnības.

Or. en

Pamatojums

Plūdu riska pārvaldībai vajadzētu attiekties arī uz rīcību ārkārtas situācijā (t.i. atbilstīgiem 
ārkārtas situācijas rīcības plāniem un saskaņotiem civilās aizsardzības reaģēšanas 
pasākumiem plūdu gadījumā) un plūdu seku novēršanu (t.i. palīdzību, lai iespējami ātrāk 
atgrieztos pie normāliem dzīves apstākļiem, ar cilvēkiem, īpašumu un vidi saistītās sociālās 
un ekonomiskās ietekmes mazināšanu). Nevienā no plūdu aizsardzības sistēmām nevar 
izvairīties no neveiksmēm, jo īpaši ņemot vērā iepriekš neparedzamās klimata pārmaiņas. Ir 
svarīgi būt sagatavotiem attiecībā uz neveiksmēm, un plūdu riska pārvaldības plānā jāiekļauj 
ārkārtas situācijas rīcības un plūdu seku novēršanas pasākumi.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 200
9. panta 3. punkta 2. daļa

Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj visus 
plūdu riska pārvaldības cikla posmus, īpaši 
koncentrējoties uz plūdu novēršanu, 
pretplūdu aizsardzību un sagatavotību, 
plūdiem un ņemot vērā konkrētā upes 
baseina vai apakšbaseina īpatnības. 

Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj visus 
plūdu riska pārvaldības cikla posmus, īpaši 
koncentrējoties uz plūdu novēršanu, 
pretplūdu aizsardzību, sagatavotību plūdiem
un darbību plūdu seku samazināšanas 
nolūkā un ņemot vērā konkrētā upes baseina 
vai apakšbaseina īpatnības.

Or. pl
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Pamatojums

Visu dabas katastrofu, tostarp plūdu, seku samazināšana ir noteikta ES dokumentā „Ātras 
reaģēšanas un sagatavotības instrumentu lielām ārkārtējām situācijām” (COM (2005) 0113 –
C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS), T6-0075/2006)). Tas ir svarīgs, lai ierobežotu zaudējumus 
un atjaunotu vidi, ekonomiku un infrastruktūru tādā stāvoklī, kāda tā bija pirms plūdiem.

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 201
9. panta 3. punkta 2. daļa

Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj visus 
plūdu riska pārvaldības cikla posmus, īpaši 
koncentrējoties uz plūdu novēršanu, 
pretplūdu aizsardzību un sagatavotību, 
plūdiem un ņemot vērā konkrētā upes 
baseina vai apakšbaseina īpatnības.

Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj visus 
plūdu riska pārvaldības cikla posmus, īpaši 
koncentrējoties uz plūdu novēršanu, 
pretplūdu aizsardzību, sagatavotību plūdiem, 
rīcību ārkārtas situācijā un plūdu seku 
novēršanu un ņemot vērā konkrētā upes 
baseina vai apakšbaseina īpatnības.

Or. en

Pamatojums

Plūdu riska pārvaldībai vajadzētu attiekties arī uz rīcību ārkārtas situācijā (t.i. atbilstīgiem 
ārkārtas situācijas rīcības plāniem un saskaņotiem civilās aizsardzības reaģēšanas 
pasākumiem plūdu gadījumā) un plūdu seku novēršanu (t.i. palīdzību, lai iespējami ātrāk 
atgrieztos pie normāliem dzīves apstākļiem, ar cilvēkiem, īpašumu un vidi saistītās sociālās 
un ekonomiskās ietekmes mazināšanu). Nevienā no plūdu aizsardzības sistēmām nevar 
izvairīties no neveiksmēm, jo īpaši ņemot vērā iepriekš neparedzamās klimata pārmaiņas. Ir 
svarīgi būt sagatavotiem attiecībā uz neveiksmēm, un plūdu riska pārvaldības plānā jāiekļauj 
ārkārtas situācijas rīcības un plūdu seku novēršanas pasākumi.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 202
9. panta 3. punkta 2.a daļa (jauns)

Dalībvalstis nodrošina, lai upēs cik 
iespējams būtu iespējams saglabāt to 
dabisko tecējumu. Ja dabisko tecējumu 
nevar saglabāt, dalībvalstis upju teritorijā 
izveido apgabalus, lai kompensētu zaudētos 
apgabalus.

Or. nl
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Pamatojums

Grozījumā noteikts princips attiecībā uz tecējuma nenovirzīšanu. 

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 203
9. panta 3. punkta 2.a daļa (jauns)

Plūdu riska pārvaldības plānos prioritāti 
piešķir pasākumiem, kuri:
a) attiecas uz dabiskiem procesiem, 
piemēram, palieņu uzturēšanu un/vai 
atjaunošanu ar nolūku atjaunot upēm 
paredzēto teritoriju, kur vien tas ir 
iespējams, un veicināt piemērotu zemes 
lietojumu, lauksaimniecību un 
mežsaimniecību visā upes baseinā;
b) veicina plūdu pārvaldību reģionos uz 
augšu un uz leju pa straumi vai vismaz 
neskar plūdu riskus tādā veidā, ka 
reģioniem uz augšu un uz leju pa straumi 
rodas neproporcionālas izmaksas, tiem 
mēģinot sasniegt atbilstošu risku 
novēršanas un aizsardzības līmeni;
c) ņem vērā mākslīgi radīto plūdu 
aizsardzības infrastruktūras efektivitāti, 
tostarp ekonomisko un vides aizsardzības 
efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Neapstrādātas zemes apgabalu, piemēram, mežu, ūdens aiztures funkcija ir lietderīga plūdu 
risku mazināšanā un tā jāņem vērā plūdu riska pārvaldības plānu izstrādē – jo īpaši tādēļ, ka  
tradicionālās plūdu pārvaldības stratēģijas, kuru pamatā galvenokārt ir tehnoloģiju 
infrastruktūras, bieži vien nav efektīgas un var izraisīt nopietnas problēmas tālākā tecējumā 
uz leju pa straumi.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 204
9. panta 3. punkta 2.a daļa (jauns)
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Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj 
pasākumus ar nolūku novērst nejaušu 
piesārņojumu, kuru kā plūdu sekas rada
tehniskās iekārtas, kuras minētas Padomes 
Direktīvas 96/61/EK I pielikumā un uz 
kurām attiecas Padomes 
Direktīva 96/82/EK.

Or. en

Pamatojums

Tā kā plūdiem bieži rodas vides piesārņojums, ko izraisa ražošanas, lauksaimniecības un 
citas ēkas attiecīgajā apgabalā, plūdu riska pārvaldības plānos jāņem vērā iespējamos 
piesārņojuma avotus. Instrumenti, ar kuru palīdzību nosaka iekārtas ar iespējamo 
apdraudējumu, ir klasifikācija iepriekš minētajā Seveso II direktīvā un Direktīvā par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (IPPC).

Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījums Nr. 205
9. panta 3.a punkts (jauns)

3.a) Attiecībā uz plūdu riska pārvaldības 
pasākumiem, jo īpaši ar būvniecības 
infrastruktūrām saistītiem pasākumiem, 
jāveic rūpīgs un pārredzams ekonomisks 
un vides novērtējums, lai iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem nodrošinātu šo pasākumu 
ilgtermiņa raksturu, ņemot vērā izmaksu, 
tajā skaitā vides un resursu izmaksu, 
atgūšanas principu.

Or. en

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 206
9. panta 3.a punkts (jauns)

3.a) Riska pārvaldības plānus saskaņo 
starp dažādām administratīvām iestādēm, 
kuru atbildība ir saistīta ar plūdiem (par 
ūdeni, teritoriālo plānošanu, pilsētu 
būvniecību un civilo aizsardzību atbildīgas 
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iestādes.

Or. es

Pamatojums

Pārvaldības plānos ir svarīgi nodrošināt saskaņotību dažādu iestāžu starpā un jo īpaši to 
iestāžu starpā, kuras ir atbildīgas par civilo aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Vasco Graça Moura

Grozījums Nr. 207
9. panta 4. punkts

4. Dalībvalsts īstenotie plūdu riska 
pārvaldības pasākumi nedrīkst palielināt 
plūdu risku kaimiņvalstīs.

svītrots

Or. pt

Pamatojums

Lielāka jēga ir iekļaut šo punktu pantā, kurā minēti starptautiskā mērogā regulēti plūdu riska 
pārvaldības pasākumi.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 208
9. panta 4. punkts

4. Dalībvalsts īstenotie plūdu riska 
pārvaldības pasākumi nedrīkst palielināt 
plūdu risku kaimiņvalstīs.

4. Ievērojot solidaritātes principu, 
vajadzības gadījumā jāņem vērā pasākumi
apgabalos uz leju un uz augšu pa straumi
kā daļa no plūdu riska pārvaldības 
plāniem. Dalībvalsts īstenotie plūdu riska 
pārvaldības pasākumi vai jebkuri citi 
pasākumi nedrīkst palielināt plūdu risku 
kaimiņvalstīs.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Frederika Brepoels

Grozījums Nr. 209
9. panta 4. punkts

4. Dalībvalsts īstenotie plūdu riska 
pārvaldības pasākumi nedrīkst palielināt 
plūdu risku kaimiņvalstīs.

4. Dalībvalsts īstenotie plūdu riska 
pārvaldības pasākumi principā nedrīkst 
palielināt plūdu risku citās valstīs, kuras 
atrodas uz augšu vai uz leju pa straumi un 
kurām ir kopējs upes baseins vai 
apakšbaseins.

Or. en

Pamatojums

Panta formulējums jāmaina, lai noteiktu, ka tas ir princips, lai izvairītos no problēmas 
procedūras pārkāpumu gadījumos attiecībā uz nelielām un nenozīmīgām negatīvām 
pārrobežu sekām, kā arī lai izvairītos no tā, ka nav iespējama kompensācija, par kuru 
vienojušās kaimiņvalstis attiecībā uz negatīvām pārrobežu sekām, ko radījuši atsevišķi 
pasākumi. Ir nepieciešama vienota izpratne attiecībā uz veidu, kā dalībvalstis, kurām ir 
kopējs upes baseins, novērtēs pārrobežu sekas.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 210
9. panta 4.a punkts (jauns)

. 4.a) Ja dalībvalstīm (pēc starptautiska 
līmeņa vienošanās) ir pārvaldības plāni, 
kuri ir atbilstīgi, lai sasniegtu 1. pantā un 
9. panta 2. punktā minētos mērķus, tām 
neizvirza prasību izstrādāt jaunus plānus 
saskaņā ar šīs direktīvas IV nodaļu.

Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz daudzām starptautiskām ūdenskrātuvēm jau pastāv vienošanās rezultātā
izstrādātie plūdu rīcības plāni, kuri atbilst šajā direktīvā noteiktajiem mērķiem. Šos esošos 
plānus jāļauj saglabāt  un tiem jāpiemēro atbrīvojums attiecībā uz šīs direktīvas formālajiem 
noteikumiem.
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Grozījumu iesniedza Vittorio Prodi

Grozījumu iesniedza 211
9. panta 4.a punkts (jauns)

4.a) Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj 
īpašus  pasākumus, kuri:
a) attiecas uz dabiskiem procesiem, 
piemēram, palieņu uzturēšanu un/vai 
atjaunošanu ar nolūku atjaunot upēm 
paredzēto teritoriju, kur vien tas ir 
iespējams, un veicināt piemērotu zemes 
lietojumu, lauksaimniecību un 
mežsaimniecību visā upes baseinā;
b) veicina plūdu pārvaldību reģionos uz 
augšu un uz leju pa straumi vai vismaz 
neskar plūdu riskus tādā veidā, ka 
reģioniem uz augšu un uz leju pa straumi 
rodas neproporcionālas izmaksas, tiem 
mēģinot sasniegt atbilstošu risku 
novēršanas un aizsardzības līmeni;
c) ņem vērā mākslīgi radīto plūdu 
aizsardzības infrastruktūras efektivitāti, 
tostarp ekonomisko un vides aizsardzības 
efektivitāti.

Or. en

Pamatojums

Ir jāuzsver palieņu nozīmīgums un to funkcija, kā arī ar plūdu risku saistīto darbību un 
infrastruktūru izmaksas.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 212
9. panta 4.a punkts (jauns)

4.a) Ja dalībvalsts plāno ievērojami mainīt 
īstenošanas pasākumus vai īstenošanas 
laika grafiku 11. panta 2. punktā 
paredzētajā pārskatīšanas periodā, 
dalībvalstis konkrēti rīkojas, lai 
nodrošinātu saskaņotību ar citām 
dalībvalstīm starptautiskā upes baseina 
apgabalā, kā arī sabiedrisko informāciju 
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un līdzdalību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Jules Maaten

Grozījums Nr. 213
10. panta 2. punkts

2. Trijos gados pēc plūdu riska pārvaldības 
plāna vai atjauninātā plāna publicēšanas 
dalībvalstis Komisijai iesniedz starpposma 
ziņojumu par plānoto pasākumu virzības 
gaitu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Šis punkts tagad ir iekļauts 9. panta 3. punktā. Skatīt arī šī punkta grozījumu, ko izstrādājuši 
šie paši autori.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle un Lutz Goepel

Grozījumu iesniedza 214
11. panta 2. punkts

2. Plūdu riska pārvaldības plānu pārskata un 
atjaunina ne vēlāk kā 2021. gadā un pēc tam 
— reizi sešos gados.

2. Plūdu riska pārvaldības plānu pārskata un 
atjaunina ne vēlāk kā 2021. gadā un pēc tam 
— reizi desmit gados.

Or. de

Pamatojums

Riska karšu un pārvaldības plānu izstrāde un novērtējuma veikšana ir ļoti dārgs pasākums. 
Īstenoto pasākumu pārskati tādēļ jāsaskaņo ar 7. panta 2. punktā minēto atkārtošanās 
periodu attiecībā uz plūdiem, kas var notikt ar lielu varbūtību. Šāda atkārtošanās perioda 
pagarināšana ir atbilstīga arī proporcionalitātes ziņā.

Grozījumu iesniedza Elisabeth Jeggle un Lutz Goepel

Grozījums Nr. 215
12. panta 1. punkts
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1. Upes baseina apgabaliem, kas pilnībā 
ietilpst vienas dalībvalsts teritorijā, šī 
dalībvalsts nodrošina viena vienota plūdu 
riska pārvaldības plāna izstrādi.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šajā gadījumā dalībvalstis saglabā pilnvaras saskaņā ar subsidiaritātes principu, jo tas 
attiecas uz upes baseina apgabaliem, kuri pilnībā ietilpst dalībvalsts teritorijā.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Jules Maaten

Grozījums Nr. 216
12. pants

Transnacionālā sadarbība
1. Upes baseina apgabaliem, kas pilnībā 
ietilpst vienas dalībvalsts teritorijā, šī 
dalībvalsts nodrošina viena vienota plūdu 
riska pārvaldības plāna izstrādi.
2. Dalībvalstis sadarbojas, lai starptautisku 
upes baseinu apgabaliem, kas pilnībā atrodas 
Kopienas teritorijā, izstrādātu vienu vienotu 
starptautisku plūdu riska pārvaldības plānu.

2. Dalībvalstis sadarbojas, lai starptautisku 
upes baseinu apgabaliem, kas pilnībā atrodas 
Kopienas teritorijā, izstrādātu vienu vienotu 
starptautisku plūdu riska pārvaldības plānu 
vai plūdu riska pārvaldības plānu paketi, 
kas saskaņota starptautiska upes baseina 
apgabala līmenī vispiemērotākajā mērogā.

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

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

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

3. Ja starptautiska upes baseina apgabals 
plešas ārpus Kopienas robežām, dalībvalstis 
cenšas izstrādāt vienu vienotu plūdu riska 
pārvaldības plānu vai plūdu riska 
pārvaldības plānu paketi, kas saskaņota 
starptautiska upes baseina apgabala līmenī 
vispiemērotākajā mērogā; ja tas nav 
iespējams, dalībvalsts izstrādā plūdu riska 
pārvaldības plānu, kas aptver vismaz tās 
starptautiskā upes baseina apgabala daļas, 
kas atrodas tās teritorijā.

3.a) Ja dalībvalsts konstatē problēmu, kas 
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ietekmē šīs valsts ūdens resursu plūdu riska 
pārvaldību, bet ko attiecīgā dalībvalsts
nevar atrisināt, tā par šo problēmu var 
ziņot Komisijai un jebkurai citai 
attiecīgajai dalībvalstij, kā arī izteikt 
ieteikumus par šīs problēmas risinājumu.
Komisija sešu mēnešu laikā sniedz atbildi 
par jebkuru no dalībvalsts saņemto 
ieteikumu ziņojumu.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā jāsniedz regulējums attiecībā uz pārrobežu sadarbību. Plūdu riska jautājumu 
visefektīvāk var risināt starptautiska upes baseina mērogā nacionālās un reģionālās iestādes. 
ES pievienotā vērtība atklājas pārrobežu aspektā, tāpēc šajā direktīvā jāsniedz risinājumi 
vienīgi attiecībā uz šāda veida jautājumiem.

Grozījumu iesniedza Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 217
12. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis sadarbojas, lai starptautisku 
upes baseinu apgabaliem, kas pilnībā atrodas 
Kopienas teritorijā, izstrādātu vienu vienotu
starptautisku plūdu riska pārvaldības plānu.

2. Dalībvalstis sadarbojas, lai starptautisku 
upes baseinu apgabaliem, kas pilnībā atrodas 
Kopienas teritorijā, izstrādātu vienu vai 
vairākus starptautiskas plūdu riska 
pārvaldības plānus.

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

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

Or. en

Pamatojums

Sadarbībā attiecībā uzplūdu riska pārvaldības plāniem dalībvalstīm jābūt brīvai izvēlei 
attiecībā uz visefektīvāko pasākumu izvēli. Tādējādi jābūt arī iespējai izstrādāt vairāk nekā 
vienu plūdu pārvaldības plānu.
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Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 218
12. panta 2. punkta 1. daļa

2. Dalībvalstis sadarbojas, lai starptautisku 
upes baseinu apgabaliem, kas pilnībā atrodas 
Kopienas teritorijā, izstrādātu vienu vienotu 
starptautisku plūdu riska pārvaldības plānu.

2. Dalībvalstis sadarbojas, lai starptautisku 
upes baseinu apgabaliem, kas pilnībā atrodas 
Kopienas teritorijā, izstrādātu vienu vienotu 
un saistītu starptautisku plūdu riska 
pārvaldības plānu.

Or. pl

Pamatojums

Vienota, saskaņota darbība ir vajadzīga, lai izstrādātu visaptverošu plūdu riska pārvaldības 
plānu un lai ārkārtas situācijā īstenotu vienveidīgas saskaņotas procedūras attiecībā uz 
novēršanu, aizsardzību, sagatavotību un darbību ar nolūku samazināt plūdu sekas.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 219
12. panta 2. punkta 2. daļa

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

Ja šāda plāna nav, dalībvalstis izstrādā plūdu 
riska pārvaldības plānu, kas aptver vismaz 
tās starptautiskā upes baseina apgabala 
daļas, kas atrodas to teritorijā. Izstrādājot 
šādus plānus, tās apspriežas ar tām 
dalībvalstīm, kuras atrodas starptautiskā 
upes baseinā; sniedz ziņojumu par šo valstu
viedokli; ņem vērā savu plānu ietekmi uz 
kaimiņos esošajām dalībvalstīm.

Or. nl

Pamatojums

Ir jāapspriežas jebkuru plūdu gadījumā, pat ja nav izstrādāts kopējs plāns.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi un Péter Olajos

Grozījums Nr. 220
12. panta 2. punkta 2. daļa

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

riska pārvaldības plānu, kas aptver vismaz 
tās starptautiskā upes baseina apgabala 
daļas, kas atrodas to teritorijā, kamēr tiek 
nodrošināta saskaņotība attiecībā uz plūdu 
riska pārvaldības stratēģiju starp 
dalībvalstīm, kurām ir kopīgs starptautisks 
upes baseina apgabals.

Or. en

Pamatojums

Pat ja dalībvalstu starpā nav iespējams izstrādāt vienu vienotu plānu, kā minimāla prasība ir 
plūdu riska pārvaldības stratēģiju saskaņošana.

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi un Péter Olajos

Grozījums Nr. 221
12. panta 3. punkts

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

3. Ja starptautiska upes baseina apgabals 
plešas ārpus Kopienas robežām un ja tam 
nav izstrādāts plūdu riska pārvaldības plāns 
ar attiecīgās trešās valsts līdzdalību, 
dalībvalstis saskaņā ar 2. punktu izstrādā 
plūdu riska pārvaldības plānu, kas aptver
vismaz tās starptautiskā upes baseina 
apgabala daļas, kas atrodas to teritorijā.

Or. en

Pamatojums

Izmantojot atsauci uz šī panta 2. punktu, ir būtiski skaidri noteikt, ka dalībvalstis saskaņo 
darbību attiecībā uz viena plāna izstrādi savām starptautiska upes baseina apgabala daļām, 
pat ja sarunu ar citām ES valstīm rezultātā nav izstrādāts vispārējs plūdu riska pārvaldības 
plāns.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 222
13. panta 1. punkts

1. Pirmo plūdu riska karšu sagatavošanu un 
to turpmāku atjaunināšanu, kā minēts šīs 
direktīvas 8. pantā, veic saskanīgi ar 

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

Direktīvas 2000/60/EK 5. panta 2. punktā 
paredzēto pārskatu izstrādi, un, ja
nepieciešams, attiecīgā gadījumā tās integrē 
minētajos pārskatos.

Or. de

Pamatojums

Mērķim jābūt savstarpējai plānu apmaiņai informācijas nolūkos. Jebkura turpmāka saikne 
būtu vērsta pret produktivitāti. Divas plānošanas procedūras vienīgi traucētu viena otrai, jo 
tām būtu dažādi mērķi, dažādu dalībnieku un ieinteresēto pušu situācijas. Nav šaubu, ka būtu 
lietderīgi izmantot sinerģijas, ko rada pārvaldības plānu interpretācija atbilstīgi Ūdens 
pamatdirektīvai. Tomēr tas ietver vienīgi kopēju atskaites pamatu. Tādējādi kā minimālā 
prasība ir vajadzīgs šis grozījums.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 223
13. panta 1. punkts

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

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

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu izvairīties no paralēlas plānošanas attiecībā uz plūdu riska pārvaldību un Ūdens 
pamatdirektīvas upes baseina pārvaldību, lai samazinātu birokrātiju un dubultu ziņojumu
izstrādi. Šis ir izšķirošs solis virzībā uz „labāku regulējumu”.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland, Ria Oomen-Ruijten un Jules Maaten

Grozījums Nr. 224
13. panta 1. un 2. punkts

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

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

2. Pirmo plūdu riska pārvaldības plānu 
sagatavošanu un to turpmāku atjaunināšanu, 
kā minēts šīs direktīvas 10. pantā, veic 
saskanīgi ar Direktīvas 2000/60/EK 
13. panta 7. punktā paredzēto upes baseina 
apsaimniekošanas plānu pārskatu izstrādi, un 
vajadzības gadījumā tos integrē minētajos 
pārskatos.

2. Pirmo plūdu riska pārvaldības plānu 
sagatavošanu un to turpmāku atjaunināšanu, 
kā minēts 10. pantā, veic saskanīgi ar 
Direktīvas 2000/60/EK 13. panta 7. punktā 
paredzēto upes baseina apsaimniekošanas 
plānu pārskatu izstrādi, un tos var integrēt
minētajos pārskatos.

Or. en

Pamatojums

Vienmēr vajadzētu nodrošināt saskaņotību ar Direktīvu 2000/60/EK. Integrēšanai tomēr 
vajadzētu palikt kā izvēles iespējai. Dalībvalstis varētu arī izvēlēties izstrādāt atsevišķu plānu.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 225
13. panta 1. un 2. punkts

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

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

2. Pirmo plūdu riska pārvaldības plānu 
sagatavošanu un to turpmāku atjaunināšanu, 
kā minēts šīs direktīvas 10. pantā, veic 
saskanīgi ar Direktīvas 2000/60/EK 
13. panta 7. punktā paredzēto upes baseina 
apsaimniekošanas plānu pārskatu izstrādi, un 
vajadzības gadījumā tos integrē minētajos 
pārskatos.

2. Sākot ar šīs direktīvas spēkā stāšanās 
dienu, pirmo plūdu riska pārvaldības plānu 
sagatavošanu un to turpmāku atjaunināšanu, 
kā minēts 10. pantā, veic saskanīgi ar 
Direktīvas 2000/60/EK 13. panta 7. punktā 
paredzēto upes baseina apsaimniekošanas 
plānu pārskatu izstrādi, un vajadzības 
gadījumā tos integrē minētajos pārskatos.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 226
13. panta 2. punktu
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2. Pirmo plūdu riska pārvaldības plānu 
sagatavošanu un to turpmāku atjaunināšanu, 
kā minēts šīs direktīvas 10. pantā, veic 
saskanīgi ar Direktīvas 2000/60/EK 
13. panta 7. punktā paredzēto upes baseina 
apsaimniekošanas plānu pārskatu izstrādi, un 
vajadzības gadījumā tos integrē minētajos 
pārskatos.

2. Pirmo plūdu riska pārvaldības plānu 
sagatavošanu un to turpmāku atjaunināšanu, 
kā minēts šīs direktīvas 10. pantā, veic 
saskanīgi ar Direktīvas 2000/60/EK 
13. panta 7. punktā paredzēto upes baseina 
apsaimniekošanas plānu pārskatu izstrādi, un 
tos integrē minētajos pārskatos.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu izvairīties no paralēlas plānošanas attiecībā uz plūdu riska pārvaldību un Ūdens 
pamatdirektīvas upes baseina pārvaldību, lai samazinātu birokrātiju un dubultu ziņojumu 
izstrādi. Šis ir izšķirošs solis virzībā uz „labāku regulējumu”.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 227
13. panta 2. punkts

2. Pirmo plūdu riska pārvaldības plānu 
sagatavošanu un to turpmāku atjaunināšanu, 
kā minēts šīs direktīvas 10. pantā, veic 
saskanīgi ar Direktīvas 2000/60/EK 
13. panta 7. punktā paredzēto upes baseina 
apsaimniekošanas plānu pārskatu izstrādi, un 
vajadzības gadījumā tos integrē minētajos 
pārskatos.

2. Pirmo plūdu riska pārvaldības plānu 
sagatavošanu un to turpmāku atjaunināšanu, 
kā minēts šīs direktīvas 10. pantā, veic 
saskanīgi ar Direktīvas 2000/60/EK 
13. panta 7. punktā paredzēto upes baseina 
apsaimniekošanas plānu pārskatu izstrādi, un 
tos integrē minētajos pārskatos.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu izvairīties no paralēlas plānošanas attiecībā uz plūdu riska pārvaldību un Ūdens 
pamatdirektīvas upes baseina pārvaldību, lai samazinātu birokrātiju un dubultu ziņojumu 
izstrādi. Šis ir izšķirošs solis virzībā uz „labāku regulējumu”.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 228
13. panta 2. punkts

2. Pirmo plūdu riska pārvaldības plānu 
sagatavošanu un to turpmāku atjaunināšanu, 

2. Pirmo plūdu riska pārvaldības plānu 
sagatavošanu un to turpmāku atjaunināšanu, 
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kā minēts šīs direktīvas 10. pantā, veic 
saskanīgi ar Direktīvas 2000/60/EK 
13. panta 7. punktā paredzēto upes baseina 
apsaimniekošanas plānu pārskatu izstrādi, un 
vajadzības gadījumā tos integrē minētajos 
pārskatos.

kā minēts šīs direktīvas 10. pantā, ja 
nepieciešams, veic saskanīgi ar 
Direktīvas 2000/60/EK 13. panta 7. punktā 
paredzēto upes baseina apsaimniekošanas 
plānu pārskatu izstrādi, un attiecīgā
gadījumā tos integrē minētajos pārskatos.

Or. de

Pamatojums

Mērķim jābūt savstarpējai plānu apmaiņai informācijas nolūkos. Jebkura turpmāka saikne 
būtu vērsta pret produktivitāti. Divas plānošanas procedūras vienīgi traucētu viena otrai, jo 
tām būtu dažādi mērķi, dažādu dalībnieku un ieinteresēto pušu situācijas. Nav šaubu, ka būtu 
lietderīgi izmantot sinerģijas, ko rada pārvaldības plānu interpretācija atbilstīgi Ūdens 
pamatdirektīvai. Tomēr tas ietver vienīgi kopēju atskaites pamatu. Tādējādi kā minimālā 
prasība ir vajadzīgs šis grozījums.

Grozījumu iesniedza Thomas Ulmer un Anja Weisgerber

Grozījums Nr. 229
13. panta 3. punkts

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka ieinteresēto 
personu aktīvā iesaistīšana atbilstīgi šīs 
direktīvas 14. pantam notiek saskaņoti ar 
ieinteresēto personu aktīvo iesaistīšanu 
atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EK 14. pantam.

3. Dalībvalstis nodrošina to, ka
nepieciešamības gadījumā ieinteresēto 
personu aktīvā iesaistīšana atbilstīgi šīs 
direktīvas 14. pantam notiek saskaņoti ar 
ieinteresēto personu aktīvo iesaistīšanu 
atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EK 14. pantam.

Or. de

Pamatojums

Mērķim jābūt savstarpējai plānu apmaiņai informācijas nolūkos. Jebkura turpmāka saikne 
būtu vērsta pret produktivitāti. Divas plānošanas procedūras vienīgi traucētu viena otrai, jo 
tām būtu dažādi mērķi, dažādu dalībnieku un ieinteresēto pušu situācijas. Nav šaubu, ka būtu 
lietderīgi izmantot sinerģijas, ko rada pārvaldības plānu interpretācija atbilstīgi Ūdens 
pamatdirektīvai. Tomēr tas ietver vienīgi kopēju atskaites pamatu. Tādējādi kā minimālā 
prasība ir vajadzīgs šis grozījums.

Grozījumu iesniedza Vasco Graça Moura

Grozījums Nr. 230
12. panta 3.a punkts (jauns)
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3.a) Vienā dalībvalstī īstenotie plūdu riska 
pārvaldības pasākumi nedrīkst palielināt 
plūdu risku kaimiņvalstīs.

Or. pt

Pamatojums

Šis punkts tiešāk attiecas uz starptautiskiem upes baseinu apgabaliem. Dalībvalstu īstenotie 
pasākumi nedrīkst radīt kaitējumu kaimiņvalstīm. Kopējs upes baseina apgabals nozīmē 
saskaņotu rīcību ar nolūku garantēt kopējas stratēģijas izstrādi.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 231
13. panta 3.a punkts (jauns) 

3.a) Dalībvalstis integrē ilgtspējīgu plūdu 
riska pārvaldības noteikumus visu citu 
attiecīgo politikas jomu definīcijās un 
īstenošanā.

Or. en

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 232
14. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis dara sabiedrībai pieejamu 
sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu 
riska kartes un plūdu riska pārvaldības 
plānu.

1. Saskaņā ar Orhūsas konvenciju
dalībvalstis dara sabiedrībai pieejamu 
sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu 
riska kartes un plūdu riska pārvaldības 
plānu.

Or. pl

Pamatojums

Piemērojot Orhūsas konvenciju Kopienas iestādēm un struktūrvienībām un paplašinātā veidā
– ES iedzīvotājiem, tiks nodrošināta piekļuve informācijai, sabiedrības līdzdalība lēmumu 
pieņemšanā un piekļuve tiesās attiecībā uz vides aizsardzības jautājumiem, tajā skaitā tiem, 
kas saistīti ar plūdiem un to ietekmi.
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Grozījumu iesniedza Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 233
14. panta 2. punkts

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

2. Ņemot vērā jau esošās konsultatīvās un 
pārvaldības struktūras, dalībvalstis 
nodrošina to, ka ieinteresētās personas aktīvi 
iesaistās IV nodaļā minēto plūdu riska 
pārvaldības plānu izstrādē, pārskatīšanā un 
atjaunināšanā.

Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no nevajadzīgām jaunām struktūrām un birokrātijas, jāņem vērā jau esošās
konsultatīvās un pārvaldības struktūras attiecībā uz riska novērtējumu, plūdu riska karšu un 
plūdu riska pārvaldības plānu izstrādi.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 234
14. panta 2. punkta 1.a daļa (jauns)

Pēc pieprasījuma piekļuve jāsniedz pamata 
dokumentiem un informācijai, kas 
izmantota plūdu riska karšu un plūdu riska 
pārvaldības plānu izstrādē.

Or. en

Grozījumu iesniedza Adamos Adamou

Grozījums Nr. 235
14. panta 2.a punkts (jauns)

2.a) Dalībvalstis informē un aktīvi iesaista 
sabiedrību, lai nodrošinātu sagatavotības 
augstu līmeni kā daļu no plūdu riska 
pārvaldības plāniem ar nolūku samazināt 
plūdu postošās sekas.

Or. en
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Pamatojums

Daudzas plūdu negatīvās sekas iespējams samazināt, ja sabiedrība ir informēta par riskiem 
un ja tā saskaņotā veidā ir sagatavota attiecībā uz reaģēšanu plūdu gadījumā.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 236
14. panta 2.a punkts (jauns)

2.a) Dalībvalstis informē un aktīvi iesaista 
sabiedrību, lai nodrošinātu sagatavotības 
augstu līmeni kā daļu no plūdu riska 
pārvaldības plāniem ar nolūku samazināt 
plūdu postošās sekas.

Or. en

Pamatojums

Daudzas plūdu negatīvās sekas iespējams samazināt, ja sabiedrība ir informēta par riskiem 
un ja tā saskaņotā veidā ir sagatavota attiecībā uz reaģēšanu plūdu gadījumā.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 237
14. panta 2.a punkts (jauns)

2.a) Dalībvalstis informē un aktīvi iesaista 
sabiedrību, lai nodrošinātu sagatavotības 
augstu līmeni kā daļu no plūdu riska 
pārvaldības plāniem ar nolūku samazināt 
plūdu postošās sekas.

Or. en

Pamatojums

Daudzas plūdu negatīvās sekas iespējams samazināt, ja sabiedrība ir informēta par riskiem 
un ja tā saskaņotā veidā ir sagatavota attiecībā uz reaģēšanu plūdu gadījumā.
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Grozījumu iesniedza Karl-Heinz Florenz

Grozījums Nr. 238
16.a pants (jauns)

16.a pants
1. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
neizstrādāt 4. pantā minēto sākotnējo plūdu 
riska novērtējumu attiecībā uz tiem upju 
baseiniem un piekrastes joslām, kurām tas 
izstrādāts līdz [spēkā stāšanās datums], ka 
pastāv potenciāls ievērojams risks vai ir 
liela šāda riska varbūtība līdz tādam 
apjomam, kas tām bija jāidentificē kā 
5. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētie 
apgabali.
2. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu līdz 
[spēkā stāšanās datums] izmantot esošās 
plūdu riska kartes, ja tās atbilst 7. pantā
minētajiem mērķiem.
3. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu 
neizstrādāt 9. pantā minētos plūdu riska 
pārvaldības plānus, ja pašreizējie plāni, 
kādi bija spēkā [spēkā stāšanās datums], ir 
piemēroti 1. un 9. pantā minēto mērķu 
sasniegšanai.
4. Saskaņā ar iepriekšējo 1., 2. un 
3. punktu dalībvalstis paziņo Komisijai par 
saviem lēmumiem 5. panta 3. punktā, 
8. panta 1. punktā un 11. panta 1. punktā 
minētajos termiņos.

Or. de

Pamatojums

Jaunajā 16.a pantā iekļauti noteikumi par darbu, ko dalībvalstis veikušas iepriekš, lai šādu 
darbu varētu atzīt par derīgu, pat ja tas neatbilst precīzam šajā direktīvā minētajam 
formulējumam, bet atbilst šīs direktīvas pasākumu mērķiem. Attiecībā uz daudzām 
starptautiskām ūdenskrātuvēm šobrīd jau pastāv daudzi saskaņoti plūdu rīcības plāni, kuri 
atbilst šajā direktīvā noteiktajiem mērķiem. Šos esošos plānus jāļauj saglabāt  un tiem 
jāpiemēro atbrīvojums attiecībā uz šīs direktīvas formālajiem noteikumiem.
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Grozījumu iesniedza Antonios Trakatellis

Grozījums Nr. 239
17. pants 

Sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu 
riska kartes un plūdu riska pārvaldības plānu
dalībvalstis iesniedz Komisijai trīs mēnešos 
pēc to izstrādes pabeigšanas.

Sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu 
riska kartes un plūdu riska pārvaldības 
plānus, tostarp attiecībā uz pārrobežu plūdu 
risku, dalībvalstis iesniedz Komisijai trīs 
mēnešos pēc to izstrādes pabeigšanas.

Or. el

Pamatojums

Ir jāiekļauj noteikums, kas paredz iekļaut pārrobežu riskus, kas var rasties gan Eiropas 
Savienības dalībvalstīm, gan ES neietilpstošajām valstīm.

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 240
Pielikuma A iedaļas 2. punkts

2. Plūdu riska kartes, kas sagatavotas 
saskaņā ar III nodaļu, un no tām izrietošie 
secinājumi.

2. Plūdu riska kartes, kas sagatavotas 
saskaņā ar III nodaļu, un no tām izrietošie 
secinājumi, kuros saskaņā ar 7. pantu 
noteikti dažādi riska līmeņi.

Or. es

Pamatojums

Tas ir vienīgi skaidrāks formulējums, lai noteiktu risku pakāpi, kā noteikts direktīvas 
priekšlikumā.

Grozījumu iesniedza Urszula Krupa

Grozījums Nr. 241
Pielikuma A iedaļas 2. punkts

2. Plūdu riska kartes, kas sagatavotas 
saskaņā ar III nodaļu, un no tām izrietošie 
secinājumi.

2. Plūdu riska kartes, kas sagatavotas 
saskaņā ar III nodaļu, un no tām izrietošie 
secinājumi; apraksts par iespējamiem 
alternatīviem plūdu viļņu kontroles 
līdzekļiem.
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Or. pl

Pamatojums

Papildus plūdu riska kartēm ir svarīgas zināšanas par apkārtni, hidraulisko iekārtu 
izvietojumu, tostarp plūdu vaļņiem, kā arī par blīvi apdzīvotiem apgabaliem, kultūras 
pieminekļiem, ekosistēmām, saimnieciskas nozīmes apbūvi un infrastruktūru. 

Plūdu viļņus ir sarežģīti kontrolēt, tomēr lēmumus var pieņemt ar racionālu pamatojumu, lai
pārrautu plūdu vaļņus un plūdu vilni novirza neapdzīvotos apgabalos („plūdu novirzīšana”) 
ar nolūku samazināt plūdu apjomus un ietekmi.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 242
Pielikuma A iedaļas 3. punkts

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

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

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 243
Pielikuma A iedaļas 3.a punkts (jauns)

3.a) To visu saistīto politikas nozaru un 
finanšu mehānismu identifikācija, kuri ir 
jāintegrē, lai nodrošinātu ilgtspējīgu plūdu 
riska pārvaldību.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 244
Pielikuma A iedaļas 3.b punkts (jauns)

3.b) Novērtējums par politikas ietekmi uz 
skarto ūdenstilpņu ekoloģisko stāvokli, kā 
arī par to ekonomiskajām sekām, tostarp 
visām resursu un vides aizsardzības 
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izmaksām.

Or. en

Grozījumu iesniedza Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 245
Pielikuma A iedaļas 4. punkts

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

4. Atbilstošā aizsardzības līmeņa 
sasniegšanai nepieciešamo pasākumu 
apraksts.

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu efektivitāti, vajadzētu izvairīties no nevajadzīgiem aprakstiem.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 246
Pielikuma A iedaļas 4. punkts

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

4. Atbilstošā plūdu novēršanas un
aizsardzības līmeņa sasniegšanai 
nepieciešamo pasākumu apraksts, tai skaitā 
to pasākumu apraksts, kas veicami saskaņā 
ar 9. pantu, pasākumu apraksts, kurus 
jāintegrē un par kuriem jāziņo kopā ar 
„pasākumu programmu”, kas saskaņā ar 
Direktīvu 2000/60/EK iekļauta upes 
baseina pārvaldības plānos, izmaksu 
atgūšanas pasākumu apraksts un to ar 
plūdiem saistīto pasākumu apraksts, kas 
veikti saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem.

Or. en
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Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 247
Pielikuma A iedaļas 4.a punkts(jauns)

4.a) Prioritātes noteikšana pasākumiem, 
kas veicina kaitējuma novēršanu saskaņā 
ar Direktīvas 2000/60/EK mērķiem 
attiecībā uz „pasliktināšanās novēršanu” 
un/vai „labiem ekoloģiskās kvalitātes, 
ķīmiskā sastāva un kvantitatīviem 
rādītājiem”, piemēram:
- mitrzemju un palieņu aizsardzība;
- degradētu mitrzemju un palieņu (tostarp 
upju līkumos), jo īpaši to, kuras atkārtoti 
savieno upes ar to palienēm, atjaunošana;
- rudimentāru upēs mākslīgi radītu plūdu 
aizsardzības infrastruktūru likvidēšana;
- turpmākas (infrastruktūru, mājokļu utt.) 
būvniecības palienēs novēršana;
- ilgtspējīgu zemes lietojumu veidu sateces 
baseinos atbalstīšana, lai uzlabotu dabisko 
ūdens aizturi un pievadītos gruntsūdeņus;
- iepriekšēju atļauju vai reģistrācijas 
piešķiršana darbībām palienēs.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 248
Pielikuma A iedaļas 4.b punkts(jauns)

4.b) Novērtējums par plūdu riska 
pārvaldības pasākumu tiešo un netiešo 
ietekmi uz gruntsūdeņu ķīmisko sastāvu.

Or. en

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījumu iesniedza 249
Pielikuma A iedaļas 4.c punkts(jauns)
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4.c) Apraksts par kompetento iestāžu 
iesaistīšanu.

Or. en

Grozījumu iesniedza María Isabel Salinas García

Grozījums Nr. 250
Pielikuma A iedaļas 6. punkts

6. Koordinācijas procesa apraksts 
starptautisko upju baseinu apgabaliem un 
koordinācijas pasākumu apraksts attiecībā uz 
Direktīvu 2000/60/EK; kompetento iestāžu 
saraksts.

6. Koordinācijas procesa apraksts 
starptautisko upju baseinu apgabaliem un 
koordinācijas pasākumu apraksts attiecībā uz 
Direktīvu 2000/60/EK un citām ar 
novērtējumu vai dabas faktoru un cilvēku
darbības radīto risku pārvaldību saistītām 
direktīvām, pasākumiem vai programmām; 
kompetento iestāžu saraksts.

Or. es

Pamatojums

Visas direktīvas un jo īpaši pārvaldības plāna īstenošanas noteikumu pamatā jābūt integrētai 
risku pārvaldībai, kuras nolūks ir saskaņot dažādu Kopienas un dalībvalstu instrumentu 
mērķus, metodes un darba paņēmienus.

Grozījumu iesniedza Albert Jan Maat

Grozījums Nr. 251
Pielikuma A iedaļas 6. punkts

6. Koordinācijas procesa apraksts 
starptautisko upju baseinu apgabaliem un 
koordinācijas pasākumu apraksts attiecībā 
uz Direktīvu 2000/60/EK; kompetento 
iestāžu saraksts.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīva 2000/60/EK attiecas uz ūdens resursu kvalitātes pārvaldību un tādējādi tā ne 
vienmēr ir tieši saistīta ar jautājumiem par ūdens resursu vairāk kvantitatīvu pārvaldību, uz 
ko savukārt attiecas šī direktīva. Tādējādi attiecībā uz Direktīvu 2000/60/EK ir lieki iekļaut 
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koordinācijas pasākumus.

Grozījumu iesniedza Jillian Evans

Grozījums Nr. 252
Pielikuma B iedaļas 2. apakšpunkts

2. Atbilstošā aizsardzības līmeņa 
sasniegšanai veikto pasākumu virzības 
novērtējums.

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

Or. en


