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Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 25
Põhjendus 8 a (uus)

(8 a) Liikmesriigid ja ühendus peaksid 
kõikide oma poliitikavaldkondade , 
sealhulgas näiteks transpordipoliitika, 
ruumiline planeerimine, linnaareng ja 
industrialiseerimispoliitika, 
põllumajanduspoliitika, 
ühtekuuluvuspoliitika, energiapoliitika ja 
teaduspoliitika, sätestamisel ja 
rakendamisel võtma arvesse üleujutusriski 
jätkusuutlikku maandamist käsitlevaid 
sätteid. 

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel esitatud muudatusettepaneku ennistamine. Rohkesti on tõendeid, et valesti 
juhitud ruumiplaneerimise, linnaarengu ja industrialiseerimispoliitika aitavad 
üleujutusriskide suurenemisele suuresti kaasa. Et saavutada üleujutusriski tõhus 
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maandamine, tuleb see integreerida teiste asjaomaste poliitikavaldkondadega, järgides 
vesikondade kooskõlastatud majandamise põhimõtet. Peab toimuma aktiivne kooskõlastamine 
teiste meetmetega, mis võivad mõjutada üleujutusriski maandamist, ning meetmetega, mida 
üleujutusriski maandamine võib mõjutada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jill Evans

Muudatusettepanek 26
Põhjendus 11

(11) Selleks, et võimaldada tõepärast teavet 
ning kindel lähtekoht prioriteetide 
seadmiseks ning edasiste tehniliste, rahaliste 
ja poliitiliste otsuste tegemiseks seoses
üleujutusriski maandamisega, on vaja 
koostada üleujutusohu kaardid ja 
üleujutusriski kaardid, mis kajastavad 
erinevate üleujutusstsenaariumitega seotud 
võimalikke kahjulikke tagajärgi.

(11) Selleks, et võimaldada tõepärast teavet 
ning kindel lähtekoht prioriteetide 
seadmiseks ning edasiste tehniliste, rahaliste 
ja poliitiliste otsuste tegemiseks seoses 
üleujutusriski maandamisega, on vaja 
koostada üleujutusohu kaardid ja 
üleujutusriski kaardid, mis kajastavad 
erinevate üleujutusstsenaariumitega seotud 
võimalikke kahjulikke tagajärgi. Sellega 
seoses peaksid liikmesriigid tegevustele, 
millega kaasneb üleujutusriskide 
suurenemine, ette nähtud otsesed ja 
kaudsed subsiidiumid ümber hindama.

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 27
Põhjendus 12

(12) Selleks, et vältida ja vähendada 
üleujutuste negatiivset mõju asjaomases 
piirkonnas, on vaja koostada üleujutusriski 
maandamise kavad. Üleujutuste põhjused ja 
tagajärjed erinevad ühenduses riigiti ja 
piirkonniti. Üleujutusriski maandamise 
kavades peaks seetõttu arvesse võtma 
asjaomaste piirkondade eriomadusi ja 
kavades peaks pakkuma individuaalseid 
lahendusi vastavalt nende alade vajadustele 
ja prioriteetidele, samas tagades asjaomase 
kooskõlastamise valglapiirkondade vahel.

(12) Selleks, et vältida ja vähendada 
üleujutuste negatiivset mõju asjaomases 
piirkonnas, on vaja koostada üleujutusriski 
maandamise kavad. Üleujutuste põhjused ja 
tagajärjed erinevad ühenduses riigiti ja 
piirkonniti. Üleujutusriski maandamise 
kavades peaks seetõttu arvesse võtma 
asjaomaste piirkondade eriomadusi ja 
kavades peaks pakkuma individuaalseid 
lahendusi vastavalt nende alade vajadustele 
ja prioriteetidele, samas tagades asjaomase 
kooskõlastamise valglapiirkondade vahel. 
Üleujutusriski maandamise kavades tuleks 
võtta arvesse ka asjaomase piirkonna 
tööstus- ja põllumajandusrajatisi ning muid 
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võimalikke saasteallikaid, et ära hoida 
saastumist.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel esitatud muudatusettepaneku ennistamine (muudatusettepanek 18). 
Üleujutused on loodusnähtused. Üleujutused seavad ohtu vaid inimtegevuse või 
inimesepoolse lammide kasutamise. Üleujutustele järgneb tihti juhuslik saastumine 
asjaomases piirkonnas paiknevate tööstus-, põllumajandus- ja teiste rajatiste tõttu; 
üleujutusriski maandamise kavades tuleks võtta arvesse võimalikke saasteallikaid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 28
Põhjendus 12

(12) Selleks, et vältida ja vähendada 
üleujutuste negatiivset mõju asjaomases 
piirkonnas, on vaja koostada üleujutusriski 
maandamise kavad. Üleujutuste põhjused ja 
tagajärjed erinevad ühenduses riigiti ja 
piirkonniti. Üleujutusriski maandamise 
kavades peaks seetõttu arvesse võtma 
asjaomaste piirkondade eriomadusi ja 
kavades peaks pakkuma individuaalseid 
lahendusi vastavalt nende alade vajadustele 
ja prioriteetidele, samas tagades asjaomase 
kooskõlastamise valglapiirkondade vahel.

(12) Selleks, et vältida ja vähendada 
üleujutuste negatiivset mõju asjaomases 
piirkonnas, on vaja koostada üleujutusriski 
maandamise kavad. Üleujutuste põhjused ja 
tagajärjed erinevad ühenduses riigiti ja 
piirkonniti. Üleujutusriski maandamise 
kavades peaks seetõttu arvesse võtma 
asjaomaste piirkondade eriomadusi ja 
kavades peaks pakkuma individuaalseid 
lahendusi vastavalt nende alade vajadustele 
ja prioriteetidele, samas tagades asjaomase 
kooskõlastamise valglapiirkondade vahel. 
Liikmesriigid peaksid eelkõige hoiduma 
meetmetest, mis suurendavad üleujutusriski 
teistes liikmesriikides, ja nad peaksid oma 
territooriumi siseselt taotlema hüvitist jõe 
loomuliku voolusuuna piiramiste eest. 

Or. nl

Selgitus

Esimesel lugemisel vastu võetud muudatusettepaneku 47 ennistamine muudetud kujul.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 29
Põhjendus 13
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(13) Üleujutusriski maandamise kavad peaks 
keskenduma ennetamisele, kaitsele ja
valmisolekule. Üleujutusriski maandamise 
kavade elemente tuleb korrapäraselt läbi 
vaadata ja vajadusel ajakohastada, võttes 
arvesse kliimamuutuse võimalikke mõjusid 
üleujutuste esinemise suhtes.

(13) Üleujutusriski maandamise kavad peaks 
keskenduma ennetamisele, kaitsele, 
valmisolekule ja hädaolukordadele 
reageerimisele. Üleujutusriski maandamise 
kavade elemente tuleb korrapäraselt läbi 
vaadata ja vajadusel ajakohastada, võttes 
arvesse kliimamuutuse võimalikke mõjusid 
üleujutuste esinemise suhtes.

Or. pt

Selgitus

Üleujutusriski maandamise kavad peaksid samuti sisaldama kooskõlas tsiviilkaitseteenustega 
sobivate hädaolukordadele reageerimise kavade rakendamisega seotud meetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 30
Põhjendus 14

(14) Solidaarsuse põhimõte on riskide 
maandamise seisukohast väga oluline. 
Sellest lähtudes peaks julgustama 
liikmesriike leidma õiglast vastutuse 
jaotust, kui ühistes huvides otsustatakse 
koos võtta meetmeid üleujutusriski 
maandamiseks kogu vooluveekogu 
ulatuses.

(14) Solidaarsuse põhimõte on riskide 
maandamise seisukohast väga oluline. 
Sellest lähtudes peaks julgustama 
liikmesriike võtma ühised meetmed, mis on 
kõikidele kasulikud. Seejuures tuleks 
püüda vastutust õiglaselt jaotada.

Or. nl

Selgitus

Ühise seisukoha põhjenduses 14 julgustatakse liikmesriike püüdma jaotada riikide vahel 
õiglaselt vastutust meetmete osas, millel on mõju kahes või enamas riigis. Peamine probleem 
on siin vastutuse õiglane jaotamine, mitte võimalike ühismeetmete määratlemiseks tehtavad 
jõupingutused. Direktiivi üks kasulikke omadusi peaks olema see, et direktiiviga julgustatakse 
liikmesriike otsima piiriüleseid meetmeid, millel on mõju kahes või enamas riigis. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 31
Põhjendus 14

(14) Solidaarsuse põhimõte on riskide (14) Solidaarsuse põhimõte on riskide 
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maandamise seisukohast väga oluline. 
Sellest lähtudes peaks julgustama 
liikmesriike leidma õiglast vastutuse jaotust, 
kui ühistes huvides otsustatakse koos võtta 
meetmeid üleujutusriski maandamiseks kogu 
vooluveekogu ulatuses.

maandamise seisukohast väga oluline. 
Sellest lähtudes peaks julgustama 
liikmesriike leidma õiglast vastutuse jaotust, 
kui ühistes huvides otsustatakse koos võtta 
meetmeid üleujutusriski maandamiseks kogu 
vooluveekogu ulatuses. Solidaarsuse 
põhimõte tähendab ka seda, et liikmesriigid 
teevad koostööd, et koostada kavasid ja 
võtta meetmeid üleujutuste ärahoidmiseks, 
ning et liikmesriigid hoiduvad võtmast 
meetmeid, mis suurendavad üleujutusriski 
teises liikmesriigis, välja arvatud juhul, kui 
selline meede moodustab osa ühisest 
kavast. 

Or. nl

Selgitus

Ühildub ühise seisukohaga ja muuhulgas esimesel lugemisel esitatud muudatusettepanekuga 
219.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 32
Põhjendus 16

(16) Direktiivi 2000/60/EÜ kohane 
vesikondade majandamiskavade koostamine 
ja käesoleva direktiivi kohane üleujutusriski 
maandamise kavade koostamine on osa 
vesikondade komplekssest majandamisest. 
Seepärast tuleks ära kasutada nende kahe 
protsessi võimalikku sünergiat ja kasu, 
võttes arvesse direktiivi 2000/60/EÜ 
keskkonnaalaseid eesmärke, tagades 
ressursside tõhusa ja mõistliku kasutamise 
ning tunnistades samas, et pädevad 
asutused ja majandamisüksused võivad 
käesolevas direktiivis ja 
direktiivis 2000/60/EÜ olla erinevad.

(16) Direktiivi 2000/60/EÜ kohane 
vesikondade majandamiskavade koostamine 
ja käesoleva direktiivi kohane üleujutusriski 
maandamise kavade koostamine on osa 
vesikondade komplekssest majandamisest. 
Seepärast tuleks ära kasutada nende kahe 
protsessi võimalikku sünergiat ja kasu, 
võttes arvesse direktiivi 2000/60/EÜ 
keskkonnaalaseid eesmärke, tagades 
ressursside tõhusa ja mõistliku kasutamise. 

Or. en

Selgitus

Üleujutusriski maandamine on vesikondade kooskõlastatud majandamise oluline element, mis 
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on kehtestatud direktiiviga 2000/60/EÜ. Selleks, et saada kasu tõhusust ja arukat ressursside 
kasutust tagavate direktiivide ühiste sünergiate ja kaasnevate eeliste potentsiaalist, tuleks 
kõnealuse direktiivi alusel kohaldada sama majandamisüksust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jill Evans

Muudatusettepanek 33
Põhjendus 17

(17) Direktiiviga 2000/60/EÜ on juhtudel, 
kui veekogu kasutatakse mitmesugusteks 
veekogu mõjutavateks püsivateks 
inimtegevusteks (näiteks üleujutusriski 
maandamine, ökoloogia, siseveetee 
laevatamine või hüdroenergeetika), ette 
nähtud selged ja läbipaistvad menetlused 
sellise kasutamise ja mõju käsitlemiseks, 
sealhulgas artiklis 4 sätestatud võimalikud 
erandid hea seisundi säilitamise või seisundi 
halvenemise ärahoidmise nõuetest.

(17) Direktiiviga 2000/60/EÜ on juhtudel, 
kui veekogu kasutatakse mitmesugusteks 
veekogu mõjutavateks püsivateks 
inimtegevusteks (näiteks üleujutusriski 
maandamine, ökoloogia, siseveetee 
laevatamine või hüdroenergeetika), ette 
nähtud selged ja läbipaistvad menetlused 
sellise kasutamise ja mõju käsitlemiseks, 
sealhulgas artiklis 4 sätestatud võimalikud 
erandid hea seisundi säilitamise või seisundi 
halvenemise ärahoidmise nõuetest. 
Üleujutusriski maandamise meetmete ja 
infrastruktuuri suhtes tuleks kohaldada 
kooskõlas direktiiviga 2000/60/EÜ kulude, 
sealhulgas keskkonna- ja ressursikulude 
katmise põhimõtet. 

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 34
Artikkel 1

Käesoleva direktiivi eesmärk on luua 
üleujutusriski hindamise ja maandamise 
raamistik, mille siht on vähendada 
ühenduses toimuvate üleujutuste kahjulikke 
tagajärgi inimeste tervisele, keskkonnale, 
kultuuripärandile ja majandustegevusele.

Käesoleva direktiivi eesmärk on luua 
üleujutusriski hindamise ja maandamise 
raamistik, mille siht on vähendada 
ühenduses toimuvate üleujutuste kahjulikke 
tagajärgi inimeste tervisele, keskkonnale, 
kultuuripärandile ja majandustegevusele. 
Lisaks sellele aitab see saavutada 
kehtivates ühenduse õigusaktides 
sätestatud keskkonnaalaseid eesmärke. 

Or. en
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Selgitus

Esimesel lugemisel esitatud muudatusettepaneku ennistamine (endine muudatusettepanek 27). 
On olulise tähtsusega, et üleujutusriske maandav raamistik toetaks teiste ühenduse 
õigusaktide eesmärkide saavutamist.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 35
Artikli 3 lõige 2

2. Sellest olenemata võivad liikmesriigid 
käesoleva direktiivi rakendamiseks:

2. Sellest olenemata võivad liikmesriigid 
käesoleva direktiivi rakendamiseks määrata 
pädevad asutused, mis erinevad vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 3 lõikele 2 
määratutest .

a) määrata erinevad pädevad asutused, kui 
need, mis on määratud vastavalt direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 3 lõikele 2;
b) määrata kindlaks rannikualad või 
eraldiseisvad vesikonnad ning määrata 
need majandamisüksuse koosseisu, mis 
erineb vastavalt direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 3 lõikele 1 määratutest.

Or. en

Selgitus

Üleujutusriski maandamine on vesikondade kompleksse majandamise oluline element, mis on 
kehtestatud direktiiviga 2000/60/EÜ. Selleks, et saada kasu kahe direktiivi ühiste sünergiate 
ja kaasnevate eeliste potentsiaalist ning et tagada tõhusus ja ressursside arukas kasutamine, 
tuleks kõnealuse direktiivi alusel kasutada sama majandamisüksust. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 36
Artikli 4 lõike 2 punkt a

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

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

Or. en
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Selgitus

Inimtegevus on kontsentreeritud rannikualadele, mis kliimamuutuse tõenäoliste mõjudega 
eelkõige kokku puutuvad. Seepärast tuleks kõik rannikualad kaasata esialgsesse riskianalüüsi.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 37
Artikli 2 lõike 1 punkt b

b) selliste varasemate üleujutuste kirjeldus, 
millel olid märkimisväärsed kahjulikud 
tagajärjed inimeste tervisele, keskkonnale, 
kultuuripärandile ja majandustegevusele, 
mille puhul esineb endiselt sarnaste 
üleujutuste tõenäosus tulevikus, sealhulgas 
nende ulatus ja kulgemisteed ning nende 
kahjuliku mõju hinnang;

b) selliste varasemate üleujutuste kirjeldus, 
millel olid märkimisväärsed kahjulikud 
tagajärjed inimeste tervisele, keskkonnale, 
kultuuripärandile ja majandustegevusele, 
mille puhul esineb endiselt sarnaste 
üleujutuste tõenäosus tulevikus, sealhulgas 
nende ulatus, vastuvõtlikkus muutusele, 
eelkõige vajumisele, nende kahjuliku mõju
hinnang ja lammide kui looduslike vee 
kogunemis- või puhveralade roll ning 
üleujutuste seniste või tulevaste 
kulgemisteede kirjeldus;

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel esitatud muudatusettepaneku ennistamine (muudatusettepanek 34). 
Arendamata piirkonnad, kus võib toimuda looduslik üleujutus, (nt lammid,) täidavad 
väärtuslikku vee kogumise ülesannet. Neid tuleb käesoleva direktiivi alusel 
planeerimisprotsessis arvestada. Arvestada tuleb vajumist, kuna see suurendab üleujutusohtu.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 38
Artikli 4 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) olemasolevate tehislike 
tulvakaitseinfrastruktuuride tõhususe 
hindamine, võttes arvesse nende tegelikku 
kahju ärahoidmise võimet, samuti nende 
majanduslikku ja keskkonnaalast tõhusust.

Or. en
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Selgitus

Esimesel lugemisel esitatud muudatusettepaneku ennistamine (muudatusettepanek 36). Kui 
veetase tõuseb, ei paku tammid, paisud ja teised tavapärased infrastruktuurimeetmed kaitset 
üleujutuse eest ja isegi tekitavad purunemise korral veelgi suurema ohu. Seepärast tuleb 
igakülgselt hinnata olemasoleva infrastruktuuri tõhusust, kaasa arvatud keskkonna- ja 
ressursikulusid. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 39
Artikli 6 lõike 4 punkt c a (uus)

c a) lammid ja teised looduslikud alad, mis 
võivad praegu või tulevikus täita vee 
kogunemis- või puhveralade otstarvet.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel esitatud muudatusettepaneku ennistamine (muudatusettepanek 156). Kui 
arendamata piirkondi, kus võib toimuda looduslik üleujutus (nt lammid) ja mis täidavad 
väärtuslikku vee kogumise ülesannet, ei ole arvesse võetud üleujutusriski kaartidel ja 
maandamiskavades, võidakse eesmärgiks seada nende arendamine. Sel juhul kaob või 
väheneb nende tähtis üleujutuse vähendamise funktsioon ja sinna paigutatavad uued varad 
võivad olla ohus. Seepärast on vajalik, et nimetatud alad ja nende funktsioonid lisataks 
käesoleva direktiivi alusel koostatavatele asjaomastele üleujutusohu kaartidele ja 
asjaomastesse maandamiskavadesse või et neid seal arvesse võetaks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela, Karin Scheele, Christa Prets

Muudatusettepanek 40
Artikli 6 lõike 5 punkt b a (uus)

b a) klassifitseeritud kultuurivarad;

Or. en

Selgitus

Üleujutusohu kaardid peaksid sisaldama ka kultuurivarasid, kaasa arvatud arheoloogiat 
käsitlevat teavet, et kultuuripärandit paremini looduskatastroofi mõjude eest kaitsta.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Gyula Hegyi

Muudatusettepanek 41
Artikli 6 lõike 5 punkt c

c) 24. septembri 1996. aasta nõukogu 
direktiivi 96/61/EÜ saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli kohta I lisas osutatud 
käitised, mis võivad üleujutuse korral 
põhjustada juhuslikku reostust ning 
direktiivi 2000/60/EÜ IV lisa punkti 1 
alapunktides i, iii ja v määratletud 
kaitsealad, mis võivad kahju kannatada;

c) 24. septembri 1996. aasta nõukogu 
direktiivi 96/61/EÜ saastuse kompleksse 
vältimise ja kontrolli kohta I lisas osutatud 
käitised, mis võivad üleujutuse korral 
põhjustada juhuslikku reostust ning 
direktiivi 2000/60/EÜ IV lisa punktis 1 
määratletud kaitsealad, mis võivad kahju 
kannatada; 

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel esitatud muudatusettepaneku ennistamine (muudatusettepanek 49). 
Direktiivi 2006/60/EÜ artikli 6 kohaselt nõutav kaitsealade register peaks sisaldama ka 
tundlikke alasid ja majanduslikult oluliste veeliikide jaoks määratud alasid. Liikmesriigid 
peavad kooskõlas direktiivi 2006/60/EÜ artikliga 10 kasutama punkt- ja hajureostusallikatest 
pärinevate heitmete puhul kombineeritud lähenemisviisi. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jill Evans

Muudatusettepanek 42
Artikli 6 lõike 5 punkt d

d) muu teave, mida liikmesriik peab 
vajalikuks, näiteks alad, kus võivad esineda 
üleujutused, mille vesi sisaldab suures 
koguses kaasaskantavaid setteid, ja 
üleujutused, mille vesi sisaldab tahkeid 
osakesi.

d) teisi võimalikke punkt- või 
hajureostusallikaid (nende olemasolul) 
käsitlev teave ja muu teave, mida liikmesriik 
peab vajalikuks, näiteks alad, kus võivad
esineda üleujutused, mille vesi sisaldab 
suures koguses kaasaskantavaid setteid, ja 
üleujutused, mille vesi sisaldab tahkeid 
osakesi.

Or. en

Selgitus

Punktreostusallikad, mida ei hõlma IPPC (saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli) 
direktiiv, või potentsiaalsed hajureostusallikad tuleks välja jätta juhul, kui liikmesriikides on 
teave kättesaadav. 
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jill Evans

Muudatusettepanek 43
Artikli 6 lõige 6

6. Liikmesriigid võivad otsustada, et piisava 
kaitstuse tasemega rannikualade osas 
piirdub üleujutusohu kaartide koostamine 
lõike 3 punktis a osutatud stsenaariumiga.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üleujutusohtude kaartide ulatuse piiramine sellisel moel, et need hõlmavad vaid äärmuslikke 
üleujutusjuhtumeid, ei paku kodanikele, majandusele ja varale käesoleva direktiivi kohaselt 
nõutavat piisavat kaitset. Kuna rannikualad puutuvad eelkõige kokku kliimamuutuse 
tõenäoliste mõjudega, tuleks üleujutusohu kaardid koostada kõikide stsenaariumide jaoks.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jill Evans

Muudatusettepanek 44
Artikli 6 lõige 7

7. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
põhjaveest tulenevate üleujutuste osas 
piirdub üleujutusohu kaartide koostamine 
lõike 3 punktis a osutatud stsenaariumiga.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üleujutusohtude kaartide ulatuse piiramine sellisel moel, et need hõlmavad vaid äärmuslikke 
üleujutusjuhtumeid, ei paku kodanikele, majandusele ja varale käesoleva direktiivi kohaselt 
nõutavat piisavat kaitset. Põhjaveeallikatest pärinevate üleujutuste sagedus ja intensiivsus on 
suurenemas ja selleks, et kaitsta kodanikke, majandust ja vara, tuleks üleujutusohu kaardid 
koostada kõikide stsenaariumite jaoks. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jill Evans

Muudatusettepanek 45
Artikli 7 lõige 1

1. Artiklis 6 osutatud kaartide alusel 
kehtestavad liikmesriigid artikli 5 lõike 1 

1. Artiklis 6 osutatud kaartide alusel 
kehtestavad liikmesriigid artikli 5 lõike 1 
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kohaselt määratletud ja artikli 13 lõike 1 
punktiga b hõlmatud alade kohta 
valglapiirkonna tasandil või artikli 3 lõike 2 
punktis b osutatud majandamisüksuse 
tasandil kooskõlastatud üleujutusriski 
maandamise kavad kooskõlas käesoleva 
artikli lõigetega 2 ja 3.

kohaselt määratletud ja artikli 13 lõike 1 
punktiga b hõlmatud alade kohta 
valglapiirkonna tasandil või artikli 3 lõike 2 
punktis b osutatud majandamisüksuse 
tasandil kooskõlastatud üleujutusriski 
maandamise kavad kooskõlas käesoleva 
artikli lõigetega 2 ja 3 ja rakendavad neid. 

Or. en

Selgitus

Toob uuesti sisse komisjoni algupärase sõnastuse selgitamaks, et on olemas kohustus mitte 
üksnes kavasid luua, vaid ka selliseid kavasid rakendada.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 46
Artikli 7 lõige 2

2. Liikmesriigid kehtestavad artikli 5 lõike 1 
kohaselt määratletud ja artikli 13 lõike 1 
punktiga b hõlmatud aladele üleujutusriski 
maandamise asjakohased eesmärgid, 
keskendudes sellele, et vähendada 
üleujutuste võimalikke kahjulikke tagajärgi 
inimeste tervisele, keskkonnale, 
kultuuripärandile ja majandustegevusele, ja 
keskendudes vajadusel samuti 
mittestruktuurilistele algatustele ja/või 
üleujutuste tõenäosuse vähendamisele.

2. Liikmesriigid kehtestavad artikli 5 lõike 1 
kohaselt määratletud ja artikli 13 lõike 1 
punktiga b hõlmatud aladele üleujutusriski 
maandamise asjakohased eesmärgid, 
keskendudes sellele, et vähendada 
üleujutuste võimalikke kahjulikke tagajärgi 
inimeste tervisele, keskkonnale, 
kultuuripärandile ja majandustegevusele, ja 
keskendudes samuti mittestruktuurilistele 
algatustele ja/või üleujutuste tõenäosuse 
vähendamisele. Lammide inimesepoolne 
kasutamine tuleks kohandada vastavalt 
kindlaksmääratud üleujutusriskidele.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel esitatud muudatusettepaneku ennistamine. Vajadus on kalduda kõrvale 
tavapärasest lühiajalisest üleujutuste kavandatud kaitsemehhanismide paradigmast, mis tihti 
ei ole oma ülesannet täitnud ja minna üle kõikehõlmavale komplekssele üleujutusriski 
maandamisele vesikondade tasandil, omistades üha suuremat tähtsust mittestruktuurilistele, 
loodusega seotud meetmetele. Jätkusuutlik üleujutusriski maandamine tegeleb üleujutuste 
algpõhjuste ja nende laastava mõjuga ning mitte ainult tunnustega.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Jill Evans

Muudatusettepanek 47
Artikli 7 lõike 3 esimene ja teine lõik

3. Üleujutusriski maandamise kavad 
hõlmavad meetmeid, mis on suunatud lõike 
2 kohaselt kehtestatud eesmärkide 
saavutamisele ning sisaldavad lisa A osas 
sätestatud osi.

3. Üleujutusriski maandamise kavad 
hõlmavad meetmeid, millega saavutatakse 
lõike 2 kohaselt kehtestatud eesmärgid ning 
mis sisaldavad lisa A osas sätestatud osi.

Üleujutusriski maandamise kavades tuleb 
arvesse võtta asjakohaseid aspekte, näiteks 
kulusid ja tulusid, üleujutuste ulatust ja 
kulgemisteid ning alasid, mis võivad 
üleujutusi kinni pidada, direktiivi 
2000/60/EÜ artiklis 4 sätestatud 
keskkonnaalaseid eesmärke, pinnasekaitse ja 
veemajanduse, ruumiplaneerimise, 
maakasutuse ja looduskaitse aspekte, 
laevaliiklust ning sadamate infrastruktuuri.

Üleujutusriski maandamise kavades tuleb 
arvesse võtta asjakohaseid aspekte, näiteks 
kulusid ja tulusid, üleujutuste ulatust ja 
lammide kui looduslike vee kogunemis- või 
puhveralade rolli ning üleujutuste seniseid 
või tulevasi kulgemisteid, direktiivi 
2000/60/EÜ artiklites 4 ja 1 sätestatud 
keskkonnaalaseid eesmärke, nõukogu2. 
aprilli 1979. aasta direktiivi 79/409/EMÜ 
(loodusliku linnustiku kaitse kohta) 1 ja 
nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiivi 
92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning 
loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse 
kohta)2 eesmärke, pinnasekaitse ja 
veemajanduse, ruumiplaneerimise, 
maakasutuse ja looduskaitse aspekte, 
laevaliiklust ning sadamate infrastruktuuri.
EÜT L 1, 25.4.1979, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 
122, 16.5.2003, lk 36).
EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7. Direktiivi on viimati 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 
31.10.2003, lk 1).

Or. en

Selgitus

Veepoliitika raamdirektiivi artikli 1 sätted ning linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv on 
samuti asjakohased. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 48
Artikli 7 lõike 3 esimene lõik

3. Üleujutusriski maandamise kavad 3. Üleujutusriski maandamise kavad 
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hõlmavad meetmeid, mis on suunatud lõike 
2 kohaselt kehtestatud eesmärkide 
saavutamisele ning sisaldavad lisa A osas 
sätestatud osi.

saavutavad lõike 2 kohaselt kehtestatud
kaitse taseme ja sisaldavad meetmeid, mis 
toimivad koos looduslike protsessidega, 
nagu lammide säilitamine ja/või taastamine 
selleks, et anda võimaluse korral jõgedele 
tagasi ruumi ja edendada asjakohast 
maakasutust ning põllumajandus- ja 
metsandustegevust kõikjal vesikonnas. 

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel esitatud muudatusettepaneku ennistamine (endine muudatusettepanek 57). 
Vt artikli 7 lõike 2 selgitust (Lienemann).

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 49
Artikli 7 lõike 3 teine lõik

Üleujutusriski maandamise kavades tuleb 
arvesse võtta asjakohaseid aspekte, näiteks 
kulusid ja tulusid, üleujutuste ulatust ja 
kulgemisteid ning alasid, mis võivad 
üleujutusi kinni pidada, direktiivi 
2000/60/EÜ artiklis 4 sätestatud 
keskkonnaalaseid eesmärke, pinnasekaitse 
ja veemajanduse, ruumiplaneerimise, 
maakasutuse ja looduskaitse aspekte, 
laevaliiklust ning sadamate infrastruktuuri.

Üleujutusriski maandamise kavades tuleb 
arvesse võtta asjakohaseid aspekte, näiteks 
kulusid ja tulusid, üleujutuste ulatust ja 
lammide kui looduslike vee kogunemis- või 
puhveralade rolli ja üleujutuste seniseid või 
tulevasi kulgemisteid, direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklites 4 ja 1 sätestatud keskkonnaalaseid 
eesmärke, nõukogu2. aprilli 1979. aasta 
direktiivi 79/409/EMÜ (loodusliku 
linnustiku kaitse kohta) 1 ja nõukogu 21. 
mai 1992. aasta direktiivi 92/43/EMÜ 
(looduslike elupaikade ning loodusliku 
loomastiku ja taimestiku kaitse kohta)2 

eesmärke, pinnasekaitse ja veemajanduse, 
ruumiplaneerimise, maakasutuse ja 
looduskaitse aspekte, laevaliiklust ning 
sadamate infrastruktuuri.
EÜT L 1, 25.4.1979, lk 1. Direktiivi on viimati 
muudetud määrusega (EÜ) nr 807/2003 (ELT L 
122, 16.5.2003, lk 36).

EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7. Direktiivi on viimati 
muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 
31.10.2003, lk 1).

Or. en
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Selgitus

Esimesel lugemisel esitatud muudatusettepaneku ennistamine (muudatusettepanekud 53 ja 
54). Arendamata piirkonnad, kus võib toimuda looduslik üleujutus (nt lammid), täidavad 
väärtuslikku vee kogumise ülesannet. Kui neid ei ole arvesse võetud üleujutusriski kaartidel ja 
maandamiskavades, võidakse eesmärgiks seada nende arendamine. Sel juhul kaob või 
väheneb nende oluline üleujutuse vähendamise funktsioon ja sinna paigutatavad uued varad 
võivad olla ohus. Veepoliitika raamdirektiivi artikli 1 sätted ning linnudirektiiv ja elupaikade 
direktiiv on samuti asjakohased.  

Muudatusettepaneku esitaja(d): Edite Estrela

Muudatusettepanek 50
Artikli 7 lõike 3 kolmas lõik

Üleujutusriski maandamise kavades 
käsitletakse kõiki üleujutusriski 
maandamistsükli aspekte, keskendudes 
ennetusele, kaitsele ja valmisolekule, 
sealhulgas prognoosimisele ja varajase 
hoiatuse süsteemidele, ning arvestades 
konkreetse vesikonna või alamvesikonna 
omadusi. Üleujutusriski maandamise kavad 
võivad samuti sisaldada teatavate alade 
kontrollitud üleujutamist üleujutuse korral.

Üleujutusriski maandamise kavades 
käsitletakse kõiki üleujutusriski 
maandamistsükli aspekte, keskendudes 
ennetusele, kaitsele, valmisolekule ja 
hädaolukordadele reageerimisele, 
sealhulgas prognoosimisele ja varajase 
hoiatuse süsteemidele, ning arvestades 
konkreetse vesikonna või alamvesikonna 
omadusi. Üleujutusriski maandamise kavad 
võivad samuti sisaldada teatavate alade 
kontrollitud üleujutamist üleujutuse korral.

Or. pt

Selgitus

Üleujutusriski maandamise kavad peaksid samuti sisaldama kooskõlas tsiviilkaitseteenustega 
sobivate hädaolukordadele reageerimise kavade rakendamisega seotud meetmeid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 51
Artikli 7 lõige 3 a (uus)

3 a. Üleujutusriski maandamise meetmete, 
eriti infrastruktuuri väljaehitamisega 
seotud meetmete suhtes tuleks läbi viia 
usaldusväärne ja läbipaistev majanduslik ja 
keskkonnaalane hindamine, et tagada 
nende pikaajaline elujõulisus kodanike ja 
ettevõtete teenimisel, võttes arvesse kulude, 
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kaasa arvatud keskkonna- ja 
ressursikulude hüvitamise põhimõtet. 

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel esitatud muudatusettepaneku ennistamine (muudatusettepanek 60). Kui 
veetase tõuseb, ei paku tavapärased infrastruktuurimeetmed kaitset üleujutuse eest ja isegi
tekitavad purunemise korral veelgi suurema ohu. Seepärast tuleb igakülgselt hinnata 
olemasoleva infrastruktuuri tõhusust, kaasa arvatud keskkonna- ja ressursikulusid.  Ja kui 
uued üleujutusriski maandamise meetmed peavad ühiskonnale kasu tooma, tuleb nende suhtes 
teostada karm majanduslik hindamine, milles tuleb arvesse võtta ka keskkonna- ja 
ressursikulusid.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Johannes Blokland

Muudatusettepanek 52
Artikli 7 lõige 4

4. Ühes liikmesriigis kehtestatud 
üleujutusriski maandamise kavad ei tohi 
sisaldada meetmeid, mis oma ulatuse ja 
mõju tõttu märkimisväärselt suurendavad 
üleujutusriske üles- või allavoolu samas 
vesikonnas või alamvesikonnas asuvate 
riikide jaoks, välja arvatud juhul, kui 
meetmed on kooskõlastatud ja asjaomased 
liikmesriigid on nende osas artikli 8 raames 
kokkuleppele jõudnud.

4. Solidaarsuse huvides tuleks 
üleujutusohu maandamise kavades 
vajaduse korral arvesse võtta meetmed 
üles- või allavoolu paiknevatel aladel. Ühes 
liikmesriigis kehtestatud üleujutusriski 
maandamise kavad ei tohi sisaldada 
meetmeid, mis oma ulatuse ja mõju tõttu 
märkimisväärselt suurendavad üleujutusriske 
üles- või allavoolu samas vesikonnas või 
alamvesikonnas asuvate riikide jaoks, välja 
arvatud juhul, kui meetmed on 
kooskõlastatud ja asjaomased liikmesriigid 
on nende osas artikli 8 raames kokkuleppele 
jõudnud.

Or. nl

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk oli väljendada jõulisemalt, kooskõlas esimesel 
lugemisel vastu võetud muudatusettepanekuga 6, solidaarsuse põhimõtet.  See on seotud sama 
parlamendiliikme poolt esitatud põhjenduse 14 muudatusettepanekuga 1.
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Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 53
Artikli 8 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et täies ulatuses 
nende territooriumil asuvate 
valglapiirkondade või artikli 3 lõike 2 
punktis b osutatud majandamisüksuste kohta 
koostatakse üks üleujutusriski maandamise 
kava või mitu valglapiirkonna tasandil 
kooskõlastatud üleujutusriski maandamise 
kava. 

1. Liikmesriigid tagavad, et täies ulatuses 
nende territooriumil asuvate 
valglapiirkondade või artikli 3 lõike 2 
punktis b osutatud majandamisüksuste kohta 
koostatakse üks üleujutusriski maandamise 
kava või mitu valglapiirkonna tasandil 
kooskõlastatud üleujutusriski maandamise 
kava. Seejuures ja artiklite 4, 5, 6 ja 7 
kohaldamisel võivad liikmesriigid kasutada 
olemasolevaid kavasid ja vahendeid juhul, 
kui need võimaldavad võrreldavat kaitset 
üleujutamise vastu.

Or. nl

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on vältida üleliigsete lisameetmete võtmist 
liikmesriikides, kes ise on koostanud kavasid ja võtnud meetmeid.  Käesolev 
muudatusettepanek on kooskõlas ühise seisukohaga, eelkõige põhjendusega 21.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Dorette Corbey

Muudatusettepanek 54
Artikli 8 lõige 2

2. Täies ulatuses ühenduse territooriumil 
asuva rahvusvahelise valglapiirkonna või 
artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud 
majandamisüksuse puhul tagavad 
liikmesriigid kooskõlastamise, et koostada 
üks rahvusvaheline üleujutusriski 
maandamise kava või mitu üleujutusriski 
maandamise kava, mis on rahvusvahelise 
valglapiirkonna tasandil kooskõlastatud. Kui 
selliseid kavasid ei ole, koostavad 
liikmesriigid üleujutusriski maandamise 
kavad, mis hõlmavad vähemalt 
rahvusvahelise valglapiirkonna neid osi, mis 
asuvad nende territooriumil, ja mis on 
rahvusvahelise valglapiirkonna tasandil 
võimalikult ulatuslikult kooskõlastatud.

2. Täies ulatuses ühenduse territooriumil 
asuva rahvusvahelise valglapiirkonna või 
artikli 3 lõike 2 punktis b osutatud 
majandamisüksuse puhul tagavad 
liikmesriigid kooskõlastamise, et koostada
üks rahvusvaheline üleujutusriski 
maandamise kava või mitu üleujutusriski 
maandamise kava, mis on rahvusvahelise 
valglapiirkonna tasandil kooskõlastatud. Kui 
selliseid kavasid ei ole, koostavad 
liikmesriigid üleujutusriski maandamise 
kavad, mis hõlmavad vähemalt 
rahvusvahelise valglapiirkonna neid osi, mis 
asuvad nende territooriumil, ja mis on 
rahvusvahelise valglapiirkonna tasandil 
võimalikult ulatuslikult kooskõlastatud. 
Liikmesriigid hoiduvad meetmete võtmisest 
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või osalemisest tegevuses, mis suurendavad 
üleujutusriski üles- või allavoolu 
paiknevatel aladel, välja arvatud juhul, kui 
need moodustavad üleujutusohu 
vähendamise kava osa.

Or. nl

Selgitus

On kooskõlas ühise seisukohaga.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 55
IV peatüki pealkiri

Kooskõlastamine direktiiviga 2000/60/EÜ, 
avalik teavitamine ja arutelu

Kooskõlastamine direktiiviga 2000/60/EÜ, 
avalik osavõtt ja arutelu

Or. en

Selgitus

Kõikide asjaomaste sidusrühmade aktiivne kaasatus peaks olema üleujutusriski maandamise 
keskne element, kuna see võimaldab vee kasutajate ja üleujutuste poolt kannatada saanute 
seisukohtade, vajaduste ja huvide lõimumist ja arvestamist. Pelgalt teavitamisest ei piisa.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 56
Artikli 9 punkt 1

1) esimeste üleujutusohu kaartide ja 
üleujutusriski kaartide koostamine ja nende 
edasine läbivaatamine, millele on osutatud 
käesoleva direktiivi artiklites 6 ja 14, viiakse 
läbi selliselt, et neis sisalduv teave on 
kooskõlas vastavalt direktiivile 2000/60/EÜ 
esitatava teabega. Neid võib vajadusel 
edaspidi täiendavalt kooskõlastada ja 
ühendada direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 
lõikes 2 sätestatud läbivaatamistega;

1) esimeste üleujutusohu kaartide ja 
üleujutusriski kaartide koostamine ja nende 
edasine läbivaatamine, millele on osutatud 
käesoleva direktiivi artiklites 6 ja 14, viiakse 
läbi selliselt, et neis sisalduv teave on 
kooskõlas vastavalt direktiivile 2000/60/EÜ 
esitatava teabega. Neid kooskõlastatakse 
edaspidi täiendavalt ja võidakse ühendada 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 5 lõikes 2 
sätestatud läbivaatamistega;
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Or. en

Selgitus

Esimeste üleujutusohu kaartide ja üleujutusriski kaartide koostamine ja nende edasine 
läbivaatamine, millele on osutatud käesoleva direktiivi artiklites 6 ja 14, viiakse läbi selliselt, 
et neis sisalduv teave on kooskõlas vastavalt direktiivile 2000/60/EÜ esitatava teabega. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 57
Artikli 9 punkt 2

2) esimeste üleujutusriski maandamise 
kavade koostamine ja nende edasine 
läbivaatamine, millele on viidatud käesoleva 
direktiivi artiklites 7 ja 14, kooskõlastatakse 
vajaduse korral ja võidakse ühendada 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 lõikes 7 
sätestatud vesikondade majandamiskavade 
läbivaatamisega;

2) esimeste üleujutusriski maandamise 
kavade koostamine ja nende edasine 
läbivaatamine, millele on viidatud käesoleva 
direktiivi artiklites 7 ja 14, kooskõlastatakse 
ja võidakse ühendada direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 13 lõikes 7 sätestatud vesikondade 
majandamiskavade läbivaatamisega;

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2000/60/EÜ kohane vesikondade majandamiskavade koostamine ja käesoleva 
direktiivi kohane üleujutusriski maandamise kavade koostamine on osa vesikondade 
komplekssest majandamisest. Nimetatud kaks protsessi peaksid seetõttu kasutama vastastikust 
ühiste sünergiate ja eeliste potentsiaali. Kõige kulutasuvam ja jätkusuutlikum mis tahes 
üleujutusriski maandamise meetmete väljatöötamise viis on integreerida 2 kavandamis- ja 
aruandlusprotsessi, et vältida haldus- ja avaliku sektori vahendite raiskamist. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jill Evans

Muudatusettepanek 58
Artikli 9 punkt 2

2) esimeste üleujutusriski maandamise 
kavade koostamine ja nende edasine 
läbivaatamine, millele on viidatud käesoleva 
direktiivi artiklites 7 ja 14, kooskõlastatakse 
vajaduse korral ja võidakse ühendada 
direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 lõikes 7 

2) esimeste üleujutusriski maandamise 
kavade koostamine ja nende edasine 
läbivaatamine, millele on viidatud käesoleva 
direktiivi artiklites 7 ja 14, kooskõlastatakse 
ja võidakse ühendada direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 13 lõikes 7 sätestatud vesikondade 
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sätestatud vesikondade majandamiskavade 
läbivaatamisega;

majandamiskavade läbivaatamisega;

Or. en

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 59
Artikli 9 punkt 3

3) käesoleva direktiivi artiklis 10 sätestatud 
kõigi huvitatud poolte aktiivne osalemine 
kooskõlastatakse vajadusel direktiivi 
2000/60/EÜ artiklis 14 sätestatud huvitatud 
poolte aktiivse osalemisega.

3) käesoleva direktiivi artiklis 10 sätestatud 
kõigi huvitatud poolte aktiivne osalemine 
kooskõlastatakse direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklis 14 sätestatud huvitatud poolte 
aktiivse osalemisega.

Or. en

Selgitus

Direktiivi 2000/60/EÜ kohane vesikondade majandamiskavade koostamine ja käesoleva 
direktiivi kohane üleujutusriski maandamise kavade koostamine on osa vesikondade 
komplekssest majandamisest. Nimetatud kaks protsessi peaksid seetõttu kasutama vastastikust 
ühiste sünergiate ja  eeliste potentsiaali. Kõige kulutasuvam ja jätkusuutlikum mis tahes 
üleujutusriski maandamise meetmete väljatöötamise viis on integreerida 2 kavandamis- ja 
aruandlusprotsessi, et vältida haldus- ja avaliku sektori vahendite raiskamist, sealhulgas 
nõue üldsuse osalemise kohta. 

Muudatusettepaneku esitaja(d): Péter Olajos

Muudatusettepanek 60
Artikli 10 lõige 2

2. Liikmesriigid julgustavad huvitatud pooli 
aktiivselt osalema IV peatükis viidatud 
üleujutusriski maandamise kavade 
koostamisel, läbivaatamisel ja 
ajakohastamisel.

2. Liikmesriigid tagavad, et huvitatud 
pooled osalevad aktiivselt IV peatükis 
viidatud üleujutusriski maandamise kavade 
koostamisel, läbivaatamisel ja 
ajakohastamisel.

Or. en

Selgitus

Kõikide asjaomaste sidusrühmade aktiivne kaasatus peaks olema üleujutusriski maandamise 
keskne element, kuna see võimaldab vee kasutajate ja üleujutuste poolt kannatada saanute 
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seisukohtade, vajaduste ja huvide lõimumist ja arvestamist. Pelgalt teavitamisest ei piisa.

Muudatusettepaneku esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann

Muudatusettepanek 61
I lisa A osa I jao punkt 4 a (uus)

4 a) meetmete prioritiseerimine, mis 
edendavad kahju vältimist vastavalt
direktiivi 2000/60/EÜ seisundi halvenemise 
ärahoidmise ja hea ökoloogilise, keemilise 
ja kvantitatiivse seisundi eesmärkidele, 
nagu: 
– märgalade ja lammide kaitsmine, 
– halvenenud seisundis märgalade ja 
lammide (sealhulgas jõeloogete), eelkõige 
jõgesid nende lammidega ühendavate 
märgalade ja lammide taastamine, 
– vananenud tulvakaitseinfrastruktuuride 
eemaldamine jõgedest,
– edasise ehitustegevuse (infrastruktuuri, 
hoonestuse jms) tõkestamine lammialadel,
– olemasolevaid hooneid ajakohastavate
ehitusmeetmete (nt vaivundament) 
soodustamine,
– valglates säästvate maakasutustavade, 
nagu taasmetsastamine, toetamine, et 
parandada looduslikku veesisaldust ja 
põhjavee toitumist,
– lammialadel toimuva alalise tegevuse –
näiteks ehitustööde ja tööstuse arendamise 
– eelnev heakskiitmine või registreerimine.

Or. en

Selgitus

Esimesel lugemisel esitatud muudatusettepaneku ennistamine (muudatusettepanek 37). Vt 
artikli 7 lõike 2 selgitust (Lienemann).



PE 384.516v01-00 22/22 AM\651527ET.doc
Freelance-tõlge

ET

Muudatusettepaneku esitaja(d): Jill Evans

Muudatusettepanek 62
I lisa A osa I jao punkt 4 a (uus)

4 a) meetmete prioritiseerimine, mis 
edendavad kahju vältimist vastavalt 
direktiivi 2000/60/EÜ seisundi halvenemise
ärahoidmise ja hea ökoloogilise, keemilise 
ja kvantitatiivse seisundi eesmärkidele, 
nagu: 
– märgalade ja lammide kaitsmine, 
– halvenenud seisundis märgalade ja 
lammide (sealhulgas jõeloogete), eelkõige 
jõgesid nende lammidega ühendavate 
märgalade ja lammide taastamine, 
– vananenud tulvakaitseinfrastruktuuride 
eemaldamine jõgedest,
– edaspidise ehitustegevuse 
(infrastruktuuri, hoonestuse jms) 
tõkestamine lammialadel,
– olemasolevaid hooneid ajakohastavate 
ehitusmeetmete (nt vaivundament) 
soodustamine,
– valglates säästvate maakasutustavade, 
nagu taasmetsastamine, toetamine, et 
parandada looduslikku veesisaldust ja 
põhjavee toitumist,
– lammialadel toimuva alalise tegevuse –
näiteks ehitustööde ja tööstuse arendamise 
– eelnev heakskiitmine või registreerimine.

Or. en

Selgitus

Üleujutusriski maandamise kavad peaksid meetmeid hindama ja prioritiseerima vastavalt 
nende keskkonnamõjule. 


