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Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 25
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

(8 a) Jäsenvaltioiden ja yhteisön olisi 
otettava tulvariskien kestävän hallinnan 
vaatimukset huomioon politiikan kaikkien 
muiden alojen, kuten liikennepolitiikan, 
aluesuunnittelun, kaupunkikehityksen ja 
teollistamispolitiikan, maatalous-, 
koheesio-, energia- ja tutkimuspolitiikan, 
suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus. On olemassa laajamittaista näyttöä 
siitä, että virheellinen aluesuunnittelu, taajama-alueiden kehitys ja teollisuuspolitiikka 
lisäävät omalta osaltaan merkittävästi tulvariskejä. Tulvariskien tehokkaan hallinnan 
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saavuttamiseksi se on sisällytettävä muihin asiaa koskeviin toimintalinjoihin jokialueiden 
kokonaisvaltaisen hallinnan (IRBM) periaatteen mukaisesti. Näitä toimia on koordinoitava 
voimakkaasti muiden toimien kanssa, jotka voivat vaikuttaa tulvariskien hallintaan, samoin 
kuin niiden toimien kanssa, joihin tulvariskien hallinta voi vaikuttaa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 26
Johdanto-osan 11 kappale

11) Jotta tiedonvälitystä varten olisi käytössä 
tehokas väline ja jotta saataisiin pätevä 
perusta tulvariskien hallinnalle asetettaville 
painopisteille ja tätä koskeville teknisille, 
rahoitusta koskeville ja poliittisille 
päätöksille, on tarpeen säätää sellaisten 
tulvavaara- ja tulvariskikarttojen 
tekemisestä, joista ilmenevät erilaisiin 
tulvatilanteisiin liittyvät mahdolliset 
vahingolliset seuraukset.

(11) Jotta tiedonvälitystä varten olisi 
käytössä tehokas väline ja jotta saataisiin 
pätevä perusta tulvariskien hallinnalle 
asetettaville painopisteille ja tätä koskeville 
teknisille, rahoitusta koskeville ja poliittisille 
päätöksille, on tarpeen säätää sellaisten 
tulvavaara- ja tulvariskikarttojen 
tekemisestä, joista ilmenevät erilaisiin 
tulvatilanteisiin liittyvät mahdolliset 
vahingolliset seuraukset. Tässä yhteydessä 
jäsenvaltioiden olisi arvioitava uudelleen 
suoraa tai epäsuoraa tukea toimille, jotka 
lisäävät tulvariskiä.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 27
Johdanto-osan 12 kappale

12) Jotta kyseessä olevalla alueella voitaisiin 
välttää tai vähentää tulvien kielteisiä 
vaikutuksia, on tarpeen antaa säännöksiä 
tulvariskien hallintasuunnitelmista. Tulvien 
syyt ja seuraukset vaihtelevat yhteisön eri 
maissa ja alueilla. Tulvariskien 
hallintasuunnitelmissa olisi näin ollen 
otettava huomioon niiden kattamien alueiden 
erityisominaisuudet ja tuotava esiin 
yksilöllisiä ratkaisuja näiden alueiden 
tarpeiden tai painopisteiden mukaisesti siten, 
että toimet sovitetaan asianmukaisesti yhteen 
vesipiirien sisällä.

(12) Jotta kyseessä olevalla alueella 
voitaisiin välttää tai vähentää tulvien 
kielteisiä vaikutuksia, on tarpeen antaa 
säännöksiä tulvariskien 
hallintasuunnitelmista. Tulvien syyt ja 
seuraukset vaihtelevat yhteisön eri maissa ja 
alueilla. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa 
olisi näin ollen otettava huomioon niiden 
kattamien alueiden erityisominaisuudet ja 
tuotava esiin yksilöllisiä ratkaisuja näiden 
alueiden tarpeiden tai painopisteiden 
mukaisesti siten, että toimet sovitetaan 
asianmukaisesti yhteen vesipiirien sisällä. 
Tulvariskien hallintasuunnitelmissa olisi 
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otettava huomioon myös teollisuus- ja 
maatalouslaitokset sekä kyseisen alueen 
muut mahdolliset pilaantumisen lähteet 
tällaisen pilaantumisen estämiseksi.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus (tarkistus 18). Tulvat ovat 
luonnonilmiöitä. Tulvat ovat riski vain tulva-alueilla tapahtuvalle ihmisen toiminnalle. Koska 
tulvista aiheutuu usein tahatonta ympäristön pilaantumista, jonka aiheuttajia ovat esim. 
alueella sijaitsevat teollisuus- ja maatalouslaitokset, tulvariskien hallintasuunnitelmissa olisi 
otettava huomioon todennäköiset pilaantumisen lähteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 28
Johdanto-osan 12 kappale

12) Jotta kyseessä olevalla alueella voitaisiin 
välttää tai vähentää tulvien kielteisiä 
vaikutuksia, on tarpeen antaa säännöksiä 
tulvariskien hallintasuunnitelmista. Tulvien 
syyt ja seuraukset vaihtelevat yhteisön eri 
maissa ja alueilla. Tulvariskien 
hallintasuunnitelmissa olisi näin ollen 
otettava huomioon niiden kattamien alueiden 
erityisominaisuudet ja tuotava esiin 
yksilöllisiä ratkaisuja näiden alueiden 
tarpeiden tai painopisteiden mukaisesti siten, 
että toimet sovitetaan asianmukaisesti yhteen 
vesipiirien sisällä.

(12) Jotta kyseessä olevalla alueella 
voitaisiin välttää tai vähentää tulvien 
kielteisiä vaikutuksia, on tarpeen antaa 
säännöksiä tulvariskien 
hallintasuunnitelmista. Tulvien syyt ja 
seuraukset vaihtelevat yhteisön eri maissa ja 
alueilla. Tulvariskien hallintasuunnitelmissa 
olisi näin ollen otettava huomioon niiden 
kattamien alueiden erityisominaisuudet ja 
tuotava esiin yksilöllisiä ratkaisuja näiden 
alueiden tarpeiden tai painopisteiden 
mukaisesti siten, että toimet sovitetaan 
asianmukaisesti yhteen vesipiirien sisällä. 
Jäsenvaltioiden olisi erityisesti 
pidättäydyttävä toimista, jotka lisäävät 
tulvariskiä muissa jäsenvaltioissa, ja niiden 
olisi haettava omalla alueellaan korvauksia 
joen luontaisen juoksun rajoittamisesta. 

Or. nl

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty tarkistus 47 muutettuna.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 29
Johdanto-osan 13 kappale

13) Tulvariskien hallintasuunnitelmissa olisi 
keskityttävä ehkäisyyn, suojeluun ja
valmiustoimiin. Tulvariskien 
hallintasuunnitelmien osatekijät olisi 
tarkistettava säännöllisin väliajoin ja 
tarvittaessa saatettava ajan tasalle ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen todennäköiset 
vaikutukset tulvien esiintymiseen.

(13) Tulvariskien hallintasuunnitelmissa 
olisi keskityttävä ehkäisyyn, suojeluun,
valmiustoimiin ja toimintaan 
hätätilanteissa. Tulvariskien 
hallintasuunnitelmien osatekijät olisi 
tarkistettava säännöllisin väliajoin ja 
tarvittaessa saatettava ajan tasalle ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen todennäköiset 
vaikutukset tulvien esiintymiseen.

Or. pt

Perustelu

Tulvariskien hallintasuunnitelmiin olisi sisällytettävä myös toimia, jotka liittyvät soveltuvien 
hätätilannesuunnitelmien täytäntöönpanoon koordinoidusti siviilipuolustusyksiköiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 30
Johdanto-osan 14 kappale

14) Yhteisvastuun periaate on hyvin tärkeä 
tulvariskien hallinnan yhteydessä. Sen 
mukaisesti jäsenvaltioita olisi rohkaistava 
pyrkimään velvollisuuksien 
oikeudenmukaiseen jakamiseen silloin, kun 
yhdessä päätetään kaikkia hyödyttävistä 
toimenpiteistä vesistöjen tulvariskien 
hallitsemiseksi.

(14) Yhteisvastuun periaate on hyvin tärkeä 
tulvariskien hallinnan yhteydessä. Sen 
mukaisesti jäsenvaltioita olisi rohkaistava 
ryhtymään yhteisiin toimiin, joista saadaan 
yhteistä hyötyä. Näin toimittaessa olisi 
pyrittävä jakamaan velvollisuudet 
oikeudenmukaisesti.

Or. nl

Perustelu

Yhteisen kannan johdanto-osan 14 kappaleessa jäsenvaltioita rohkaistaan pyrkimään 
velvollisuuksien jakoon oikeudenmukaisesti yli rajojen sellaisten yhteisten toimien osalta, 
joilla on vaikutuksia kahteen tai useampaan maahan. Ensisijainen tavoite tässä kohdin on 
velvollisuuksien oikeudenmukainen jakaminen eikä mahdollisten yhteisten toimien yksilöinti. 
On tärkeää ja hyödyllistä, että direktiivissä jäsenvaltioita rohkaistaan pyrkimään 
rajatylittäviin toimiin, joilla on yhteisiä vaikutuksia kahteen tai useampaan maahan. 
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Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 31
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Yhteisvastuun periaate on hyvin tärkeä 
tulvariskien hallinnan yhteydessä. Sen 
mukaisesti jäsenvaltioita olisi rohkaistava 
pyrkimään velvollisuuksien
oikeudenmukaiseen jakamiseen silloin, kun 
yhdessä päätetään kaikkia hyödyttävistä 
toimenpiteistä vesistöjen tulvariskien 
hallitsemiseksi.

(14) Yhteisvastuun periaate on hyvin tärkeä 
tulvariskien hallinnan yhteydessä. Sen 
mukaisesti jäsenvaltioita olisi rohkaistava 
pyrkimään velvollisuuksien 
oikeudenmukaiseen jakamiseen silloin, kun 
yhdessä päätetään kaikkia hyödyttävistä 
toimenpiteistä vesistöjen tulvariskien 
hallitsemiseksi. Yhteisvastuun periaate 
tarkoittaa myös, että jäsenvaltiot toimivat 
yhteistyössä tulvia ehkäisevien 
suunnitelmien laatimiseksi ja tällaisiin 
toimiin ryhtymiseksi ja että jäsenvaltiot 
pidättäytyvät toimista, jotka lisäävät 
tulvariskiä muissa jäsenvaltioissa, paitsi 
silloin, kun tällainen toimi on osa yhteistä 
suunnitelmaa. 

Or. nl

Perustelu

Tämä on yhteisen kannan ja muun muassa ensimmäisen käsittelyn tarkistuksen 219 mukaista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 32
Johdanto-osan 16 kappale

16) Direktiivin 2000/60/EY mukaisten 
vesipiirin hoitosuunnitelmien ja tämän 
direktiivin mukaisten tulvariskien 
hallintasuunnitelmien laatiminen ovat 
vesistöalueen yhteensovitetun hoidon 
osatekijöitä. Näissä kahdessa prosessissa 
olisi näin ollen hyödynnettävä yhteisen 
synergian ja yhteisten etujen 
mahdollisuuksia siten, että otetaan 
huomioon direktiivin 2000/60/EY 
ympäristötavoitteet ja varmistetaan 
tehokkuus ja resurssien järkevä käyttö, 

(16) Direktiivin 2000/60/EY mukaisten 
vesipiirin hoitosuunnitelmien ja tämän 
direktiivin mukaisten tulvariskien 
hallintasuunnitelmien laatiminen ovat 
vesistöalueen yhteensovitetun hoidon 
osatekijöitä. Näissä kahdessa prosessissa 
olisi näin ollen hyödynnettävä yhteisen 
synergian ja yhteisten etujen 
mahdollisuuksia siten, että otetaan 
huomioon direktiivin 2000/60/EY 
ympäristötavoitteet ja varmistetaan 
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vaikka toimivaltaiset viranomaiset ja 
hallintayksiköt eivät välttämättä ole samat 
tässä direktiivissä ja direktiivissä 
2000/60/EY.

tehokkuus ja resurssien järkevä käyttö.

Or. en

Perustelu

Tulvariskien hallinta on tärkeä osa jokialueiden kokonaisvaltaista hallintaa, josta säädetään 
direktiivissä 2000/60/EY. Yhteisen synergian ja yhteisten etujen mahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi niiden direktiivien välillä, joilla varmistetaan tehokkuus ja resurssien 
järkevä käyttö, tässä direktiivissä olisi käytettävä samaa hallintayksikköä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 33
Johdanto-osan 17 kappale

17) Sellaisten tapausten osalta, joissa 
vesistöjä käytetään monimuotoisesti 
kestävän kehityksen mukaisissa ihmisen 
toimissa (esimerkiksi tulvariskien hallinta, 
ekologia, sisävesiliikenne tai vesivoima) ja 
jos nämä toimet vaikuttavat vesistöön, 
säädetään direktiivin 2000/60/EY 4 
artiklassa selkeästä ja avoimesta prosessista 
näiden käyttötarkoitusten ja vaikutusten 
käsittelemiseksi, mukaan luettuna 
poikkeukset tavoitteista "hyvä tila" tai 
"ehkäistään tilan huononeminen".

(17) Sellaisten tapausten osalta, joissa 
vesistöjä käytetään monimuotoisesti 
kestävän kehityksen mukaisissa ihmisen 
toimissa (esimerkiksi tulvariskien hallinta, 
ekologia, sisävesiliikenne tai vesivoima) ja 
jos nämä toimet vaikuttavat vesistöön, 
säädetään direktiivin 2000/60/EY 4 
artiklassa selkeästä ja avoimesta prosessista 
näiden käyttötarkoitusten ja vaikutusten 
käsittelemiseksi, mukaan luettuna 
poikkeukset tavoitteista "hyvä tila" tai 
"ehkäistään tilan huononeminen". 
Kustannusten perimistä koskevaa 
periaatetta olisi sovellettava, myös 
ympäristö- ja resurssikustannuksissa, 
tulvariskien hallintatoimiin ja 
-infrastruktuuriin direktiivin 2000/60/EY 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 34
1 artikla
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Tämän direktiivin tarkoituksena on luoda 
tulvariskien arvioinnille ja hallinnalle 
puitteet, joilla pyritään vähentämään 
yhteisön alueella esiintyvien tulvien johdosta 
ihmisten terveydelle, ympäristölle, 
kulttuuriperinnölle ja taloudelliselle 
toiminnalle aiheutuvia vahingollisia 
seurauksia.

Tämän direktiivin tarkoituksena on luoda 
tulvariskien arvioinnille ja hallinnalle 
puitteet, joilla pyritään vähentämään 
yhteisön alueella esiintyvien tulvien johdosta 
ihmisten terveydelle, ympäristölle, 
kulttuuriperinnölle ja taloudelliselle 
toiminnalle aiheutuvia vahingollisia 
seurauksia. Lisäksi sen avulla edistetään 
yhteisön nykyisessä lainsäädännössä 
asetettujen ympäristötavoitteiden 
saavuttamista.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus (tarkistus 27). On olennaisen 
tärkeää, että tulvariskien hallintakehys tukee yhteisön muun lainsäädännön tavoitteiden 
saavuttamista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 35
3 artiklan 2 kohdan 1 alakohta

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa varten:

2. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin tämän 
direktiivin täytäntöönpanoa varten nimetä 
toimivaltaisen viranomaisen, joka on muu 
kuin direktiivin 2000/60/EY 3 artiklan 2 
kohdan nojalla määritelty.

a) nimetä toimivaltaisen viranomaisen, 
joka on muu kuin direktiivin 2000/60/EY 3 
artiklan 2 kohdan nojalla määritelty;
b) määrittää tiettyjä rannikkoalueita tai 
yksittäisiä vesistöalueita ja liittää ne 
johonkin muuhun kuin direktiivin 
2000/60/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti 
muodostettuun hallintayksikköön. 

Or. en

Perustelu

Tulvariskien hallinta on tärkeä osa jokialueiden kokonaisvaltaista hallintaa, josta säädetään 
direktiivissä 2000/60/EY. Yhteisen synergian ja yhteisten etujen mahdollisuuksien
hyödyntämiseksi näiden kahden direktiivien välillä ja tehokkuuden ja resurssien järkevän 
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käytön varmistamiseksi tässä direktiivissä olisi käytettävä samaa hallintayksikköä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 36
4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) asianmukaisessa mittakaavassa olevat 
vesipiirin kartat, joissa on kuvattu myös 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja
tarvittaessa rannikkoalueiden rajat ja joista 
käy ilmi alueen topografia ja maankäyttö;

(a) asianmukaisessa mittakaavassa olevat 
vesipiirin kartat, joissa on kuvattu myös 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rannikkoalueiden rajat ja joista käy ilmi 
alueen topografia ja maankäyttö;

Or. en

Perustelu

Ihmisten toiminta keskittyy rannikkoalueille, jotka ovat erityisen alttiita ilmastonmuutosten 
todennäköisille vaikutuksille. Sen vuoksi kaikki rannikkoalueet olisi sisällytettävä alustavaan 
tulvariskien arviointiin.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 37
4 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) kuvaus tulvista, joita on esiintynyt 
alueella aikaisemmin ja joilla on ollut 
huomattavia vahingollisia vaikutuksia 
ihmisten terveydelle, ympäristölle, 
kulttuuriperinnölle ja taloudelliselle 
toiminnalle ja joiden kaltaisten tapahtumien 
toistumista voidaan edelleen pitää 
todennäköisenä, mukaan lukien tulvan 
laajuus, tulvareitit ja arvio tulvien 
vahingollisista vaikutuksista;

(b) kuvaus tulvista, joita on esiintynyt 
alueella aikaisemmin ja joilla on ollut 
huomattavia vahingollisia vaikutuksia 
ihmisten terveydelle, ympäristölle, 
kulttuuriperinnölle ja taloudelliselle 
toiminnalle ja joiden kaltaisten tapahtumien 
toistumista voidaan edelleen pitää 
todennäköisenä, mukaan lukien tulvan 
laajuus, muutosherkkyys, erityisesti 
vetäytymisen osalta, ja arvio tulvien 
vahingollisista vaikutuksista sekä 
tulvatasanteiden tehtävä luonnollisina 
tulvia pidättävinä/puskuroivina alueina 
sekä kuvaus nykyisistä ja tulevista 
tulvareiteistä;

Or. en
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Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus (tarkistus 34). Alikehittyneet alueet, 
jotka voivat tulvia luonnollisesti (esim. tulvatasanteet), toimivat hyödyllisinä 
vedenpidättäjinä. Ne on otettava huomioon tämän direktiivin suunnitteluprosessissa. On 
tarkasteltava tulvan vetäytymistä, sillä se pahentaa tulvariskiä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 38
4 artiklan 2 kohdan d a alakohta (uusi)

(d a) nykyisten, ihmisten rakentamien 
tulvantorjuntainfrastruktuurien 
tehokkuuden arviointi ottaen huomioon 
niiden todellisen kyvyn torjua vahinkoja 
sekä niiden taloudellisen ja 
ympäristönsuojelullisen tehokkuuden.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus (tarkistus 36). Tulvatasojen 
noustessa padot, vallit ja muut perinteiset infrastruktuuritoimet eivät enää tarjoa suojaa 
tulvilta ja niiden murtumisen riski vain kasvaa. Sen vuoksi on arvioitava kattavasti nykyisen 
infrastruktuurin tehokkuutta, myös ympäristö- ja resurssikustannuksia.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 39
6 artiklan 4 kohdan c a alakohta (uusi)

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

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus (tarkistus 156). Alikehittyneet alueet, 
jotka voivat tulvia luonnollisesti (esim. tulvatasanteet) ja jotka toimivat hyödyllisinä
vedenpidättäjinä, olisi otettava kehityskohteiksi, jos niitä ei ole otettu huomioon 
tulvariskikartoissa ja tulvariskien hallintasuunnitelmissa. Kyseisten alueiden tärkeä tehtävä 
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tulvariskin vähentäjinä poistuisi tai heikkenisi, ja niillä sijaitseva uusi omaisuus olisi 
vaarassa. Siksi on tärkeää, että kyseiset alueet ja niiden tehtävät sisällytetään tämän 
direktiivin mukaisesti laadittuihin asianmukaisiin tulvariskikarttoihin ja tulvariskin 
hallintasuunnitelmiin tai säilytetään niissä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela, Karin Scheele, Christa Prets

Tarkistus 40
6 artiklan 5 kohdan b a alakohta (uusi)

(b a) luokiteltu kulttuuriperintökanta;

Or. en

Perustelu

Tulvariskikarttoihin olisi myös sisällytettävä tietoja kulttuuriperintökannasta, arkeologia 
mukaan luettuna, jotta kulttuuriperintöä voidaan suojella paremmin luonnonkatastrofien 
vaikutuksilta.

Tarkistuksen esittäjä(t): Gyula Hegyi

Tarkistus 41
6 artiklan 5 kohdan c alakohta

c) ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja 
vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä 
syyskuuta 1996 annetun neuvoston 
direktiivin 96/61/EY liitteessä I tarkoitetut 
laitokset, jotka voivat aiheuttaa äkillistä 
pilaantumista tulvatilanteessa, ja direktiivin 
2000/60/EY liitteessä IV olevassa i, iii ja v 
kohdassa määritellyt, seurauksista 
mahdollisesti kärsivät suojelualueet;

(c) ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen 
ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 
päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston 
direktiivin 96/61/EY liitteessä I tarkoitetut 
laitokset, jotka voivat aiheuttaa äkillistä 
pilaantumista tulvatilanteessa, ja direktiivin 
2000/60/EY liitteessä IV olevassa 
1 kohdassa määritellyt, seurauksista 
mahdollisesti kärsivät suojelualueet;

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus (tarkistus 49). Direktiivin 
2000/60/EY 6 artiklassa edellytettyyn suojelualueiden rekisteriin olisi sisällytettävä myös 
ravinneherkät alueet ja taloudellisesti merkittäville vesieliöille osoitetut alueet. 
Jäsenvaltioiden on noudatettava piste- ja hajakuormituslähteistä peräisin olevia päästöjä 
koskevaa yhdistettyä lähestymistapaa direktiivin 2000/60/EY 10 artiklan mukaisesti.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 42
6 artiklan 5 kohdan d alakohta

d) muut tiedot, jotka jäsenvaltio katsoo 
hyödyllisiksi, kuten sellaisten alueiden 
nimeäminen, joilla saattaa esiintyä tulvia, 
joiden mukana kulkeutuu paljon kiinteää 
ainesta.

(d) mahdollisia muita piste- ja 
hajakuormituslähteitä koskevat saatavilla 
olevat tiedot ja muut tiedot, jotka jäsenvaltio 
katsoo hyödyllisiksi, kuten sellaisten 
alueiden nimeäminen, joilla saattaa esiintyä 
tulvia, joiden mukana kulkeutuu paljon 
kiinteää ainesta.

Or. en

Perustelu

Muut kuin IPPC-direktiivin kattamat pistelähteet ja mahdolliset hajakuormituslähteet on 
jätettävä direktiivin ulkopuolelle, jos tiedot ovat saatavilla jäsenvaltioissa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 43
6 artiklan 6 kohta

6. Jäsenvaltiot voivat päättää, että sellaisten 
rannikkoalueiden osalta, joissa suojelun 
taso on jo asianmukainen, 
tulvavaarakarttojen laatiminen rajoittuu 3 
kohdan a alakohdassa kuvattuun 
toistuvuuteen. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tulvavaarakarttojen rajoittaminen vain äärimmäisiin tulvatilanteisiin ei tarjoa riittävää 
kansalaisten, talouden ja omaisuuden suojelua tässä direktiivissä edellytetyllä tavalla. 
Rannikkoalueet ovat erityisen alttiita ilmastonmuutosten todennäköisille vaikutuksille, joten 
olisi valmisteltava tulvavaarakartat kaikkia tilanteita varten.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 44
6 artiklan 7 kohta

7. Jäsenvaltiot voivat päättää, että alueilla, 
joilla esiintyy pohjaveden tulvimista, 
tulvavaarakarttojen laatiminen rajoittuu 3 
kohdan a alakohdassa kuvattuun 
toistuvuuteen. 

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tulvavaarakarttojen rajoittaminen vain äärimmäisiin tulvatilanteisiin ei tarjoa riittävää 
kansalaisten, talouden ja omaisuuden suojelua tässä direktiivissä edellytetyllä tavalla. 
Pohjaveden tulviminen yleistyy ja muuttuu voimakkaammaksi, ja kansalaisten, talouden ja 
omaisuuden suojelemiseksi olisi valmisteltava tulvavaarakartat kaikkia tilanteita varten.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 45
7 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 6 
artiklassa tarkoitettujen karttojen pohjalta 
tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti 
vesipiirien tai 3 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitetun hallintayksikön 
tasolla yhteen sovitetut tulvariskien 
hallintasuunnitelmat 5 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti nimetyille alueille ja 13 artiklan 1 
kohdan b alakohdan soveltamisalaan 
kuuluville alueille.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava ja pantava 
täytäntöön 6 artiklassa tarkoitettujen 
karttojen pohjalta tämän artiklan 2 ja 3 
kohdan mukaisesti vesipiirien tai 3 artiklan 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
hallintayksikön tasolla yhteen sovitetut 
tulvariskien hallintasuunnitelmat 5 artiklan 1 
kohdan mukaisesti nimetyille alueille ja 13 
artiklan 1 kohdan b alakohdan 
soveltamisalaan kuuluville alueille. 

Or. en

Perustelu

Palautetaan komission alkuperäinen sanamuoto, jotta selvennetään, että suunnitelmat on 
myös pantava täytäntöön pelkän laatimisen asemesta.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 46
7 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
asianmukaiset tulvariskien hallintatavoitteet 
5 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyille 
alueille ja 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
soveltamisalaan kuuluville alueille siten, että 
niissä keskitytään tulvista ihmisten 
terveydelle, ympäristölle, kulttuuriperinnölle 
ja taloudelliselle toiminnalle mahdollisesti 
aiheutuvien vahingollisten seurausten 
vähentämiseen ja, jos se katsotaan 
asianmukaiseksi, muihin kuin 
tulvasuojelurakenteisiin perustuviin 
keinoihin ja/tai tulvien todennäköisyyden 
vähentämiseen. 

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
asianmukaiset tulvariskien hallintatavoitteet 
5 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyille 
alueille ja 13 artiklan 1 kohdan b alakohdan 
soveltamisalaan kuuluville alueille siten, että 
niissä keskitytään tulvista ihmisten 
terveydelle, ympäristölle, kulttuuriperinnölle 
ja taloudelliselle toiminnalle mahdollisesti 
aiheutuvien vahingollisten seurausten
vähentämiseen ja muihin kuin 
tulvasuojelurakenteisiin perustuviin 
keinoihin ja/tai tulvien todennäköisyyden 
vähentämiseen. Tulvatasanteiden käyttö 
ihmisten toimintaan on sovitettava 
tunnistettuihin tulvariskeihin.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus. On siirryttävä pois perinteisestä 
rakennetuilla tulvavalleilla suojaamisen lyhyen aikavälin periaatteesta, joka usein ei ole 
täyttänyt tarkoitustaan, kohti kokonaisvaltaista integroitua vesistöalueiden tulvariskien 
hallintaa painottaen yhä enemmän ei-rakenteellisia, luontoon liittyviä toimia. Tulvariskien 
kestävässä hallinnassa käsitellään tulvien perimmäisiä syitä ja niiden tuhovaikutuksia eikä 
ainoastaan oireita.

Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 47
7 artiklan 3 kohdan 1 ja 2 alakohta

3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on saavuttaa 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetut tavoitteet, ja niihin on kuuluttava 
liitteen osassa A esitetyt osat.

3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joilla saavutetaan
2 kohdan mukaisesti vahvistetut tavoitteet, ja 
niihin on kuuluttava liitteen osassa A esitetyt 
osat.

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
otettava huomioon sellaiset asiaankuuluvat 
tekijät kuin kustannukset ja hyödyt, tulvan 
laajuus sekä tulvareitit ja mahdolliset 

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
otettava huomioon sellaiset asiaankuuluvat 
tekijät kuin kustannukset ja hyödyt, tulvan 
laajuus sekä tulva-alueiden rooli 
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tulvien pidättämisalueet, direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklassa määritellyt 
ympäristötavoitteet, maaperän ja vesivarojen 
käyttö ja hoito, alueiden käytön suunnittelu, 
maankäyttö, luonnonsuojelu, vesiliikenne ja 
satamainfrastruktuuri. 

luonnollisina tulvien suoja-
alueina/puskurivyöhykkeinä, ja nykyiset 
sekä tulevat tulvareitit, direktiivin 
2000/60/EY 1 ja 4 artiklassa määritellyt 
ympäristötavoitteet, luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 
1979 annetun neuvoston direktiivin 
79/409/ETY1 ja luontotyyppien sekä 
luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston 
suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 
annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY2

tavoitteet, maaperän ja vesivarojen käyttö ja 
hoito, alueiden käytön suunnittelu, 
maankäyttö, luonnonsuojelu, vesiliikenne ja 
satamainfrastruktuuri.
1 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 
122, 16.5.2003, s. 36).
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 
284, 31.10.2003, s. 1).

Or. en

Perustelu

Vesipuitedirektiivin 1 artiklan säännökset sekä luonnonvaraisia lintuja koskevan direktiivin ja 
luontotyyppidirektiivin tavoitteet ovat myös tärkeitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 48
7 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on saavuttaa 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetut tavoitteet, ja niihin on 
kuuluttava liitteen osassa A esitetyt osat.

3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
saavutettava 2 kohdan mukaisesti 
vahvistettu suojelutaso ja sisällettävä 
toimenpiteitä, joissa käytetään luonnollisia 
prosesseja, kuten tulvatasanteiden 
säilyttämistä ja/tai elvyttämistä, jotta joille 
voidaan palauttaa tilaa aina kun se on 
mahdollista ja edistää asianmukaista 
maankäyttöä sekä asianmukaisia 
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maatalous- ja metsätalouskäytäntöjä koko 
vesipiirissä.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus (tarkistus 57). Ks. 7 artiklan 2 
kohtaa koskeva perustelu (Lienemann).

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 49
7 artiklan 3 kohdan 2 alakohta

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
otettava huomioon sellaiset asiaankuuluvat 
tekijät kuin kustannukset ja hyödyt, tulvan 
laajuus sekä tulvareitit ja mahdolliset 
tulvien pidättämisalueet, direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklassa määritellyt 
ympäristötavoitteet, maaperän ja vesivarojen 
käyttö ja hoito, alueiden käytön suunnittelu, 
maankäyttö, luonnonsuojelu, vesiliikenne ja 
satamainfrastruktuuri. 

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
otettava huomioon sellaiset asiaankuuluvat 
tekijät kuin kustannukset ja hyödyt, tulvan 
laajuus sekä tulva-alueiden rooli 
luonnollisina tulvien suoja-
alueina/puskurivyöhykkeinä, ja nykyiset 
sekä tulevat tulvareitit, direktiivin 
2000/60/EY 1 ja 4 artiklassa määritellyt
tavoitteet, luonnonvaraisten lintujen 
suojelusta 2 päivänä huhtikuuta 1979 
annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY1

ja luontotyyppien sekä luonnonvaraisen 
eläimistön ja kasviston suojelusta 21 
päivänä toukokuuta 1992 annetun 
neuvoston direktiivin 92/43/ETY2 tavoitteet,
maaperän ja vesivarojen käyttö ja hoito, 
alueiden käytön suunnittelu, maankäyttö, 
luonnonsuojelu, vesiliikenne ja 
satamainfrastruktuuri.
1 EYVL L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
asetuksella (EY) N:o 807/2003 (EUVL L 
122, 16.5.2003, s. 36).
2 EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7. Direktiivi 
sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 
284, 31.10.2003, s. 1).

Or. en
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Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetyt tarkistukset (tarkistukset 53 ja 54). 
Alikehittyneet alueet, jotka voivat tulvia luonnollisesti (esim. tulvatasanteet), toimivat 
hyödyllisinä vedenpidättäjinä. Ne voitaisiin ottaa kehityskohteiksi, jos niitä ei ole otettu 
huomioon tulvariskien hallintasuunnitelmissa. Kyseisten alueiden tärkeä tehtävä tulvariskin 
vähentäjinä poistuisi tai heikkenisi, ja niillä sijaitseva uusi omaisuus olisi vaarassa. 
Vesipuitedirektiivin 1 artiklan säännökset sekä luonnonvaraisia lintuja koskevan direktiivin ja 
luontotyyppidirektiivin tavoitteet ovat myös tärkeitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Edite Estrela

Tarkistus 50
7 artiklan 3 kohdan 3 alakohta

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien hallinnan 
näkökohtia siten, että niissä keskitytään 
tulvien ehkäisyyn, suojeluun sekä 
valmiustoimiin tulvaennusteet ja 
tulvavaroitusjärjestelmät mukaan luettuina, 
sekä otetaan huomioon asianomaisen 
vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
erityispiirteet. Tulvariskien 
hallintasuunnitelmiin voi myös sisältyä 
tulvavesien ohjaaminen tietyille alueille 
tulvatilanteessa.

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
käsiteltävä kaikkia tulvariskien hallinnan 
näkökohtia siten, että niissä keskitytään 
tulvien ehkäisyyn, suojeluun sekä 
valmiustoimiin ja toimintaan 
hätätilanteissa tulvaennusteet ja 
tulvavaroitusjärjestelmät mukaan luettuina, 
sekä otetaan huomioon asianomaisen 
vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
erityispiirteet. Tulvariskien 
hallintasuunnitelmiin voi myös sisältyä 
tulvavesien ohjaaminen tietyille alueille 
tulvatilanteessa.

Or. pt

Perustelu

Tulvariskien hallintasuunnitelmiin olisi sisällytettävä myös toimia, jotka liittyvät soveltuvien 
hätätilannesuunnitelmien täytäntöönpanoon koordinoidusti siviilipuolustusyksiköiden kanssa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 51
7 artiklan 3 a kohta (uusi)
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3a. Tulvariskien hallintatoimet, erityisesti 
infrastruktuurien rakentamiseen liittyvät 
toimet, olisi arvioitava perusteellisesti ja 
avoimesti niin taloudellisesta kuin 
ympäristönäkökulmasta, jotta varmistetaan, 
että ne palvelevat kansalaisia ja yrityksiä 
kannattavasti pitkään, ja arvioinnissa olisi 
otettava huomioon kustannusten perimistä 
koskeva periaate, myös ympäristö- ja 
resurssikustannuksissa.

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus (tarkistus 60). Tulvatasojen 
noustessa perinteinen infrastruktuuri ei enää tarjoa suojaa tulvilta ja sen murtumisen riski 
vain kasvaa. Sen vuoksi on arvioitava kattavasti nykyisen infrastruktuurin tehokkuutta, myös 
ympäristö- ja resurssikustannuksia. Jotta tulvariskien hallintatoimet tuottavat hyötyä 
yhteiskunnalle, ne on arvioitava perusteellisesti taloudellisesta näkökulmasta, ja arvioinnissa 
olisi otettava huomioon ympäristö- ja resurssikustannukset.

Tarkistuksen esittäjä(t): Johannes Blokland

Tarkistus 52
7 artiklan 4 kohta

4. Jossakin yksittäisessä jäsenvaltiossa 
laaditut tulvariskin hallintasuunnitelmat 
eivät saa sisältää toimenpiteitä, jotka 
laajuutensa tai vaikutustensa vuoksi lisäävät 
merkittävästi muiden maiden tulvariskiä 
saman vesistöalueen tai vesistöalueen osan 
ylä- tai alajuoksulla, ellei näitä toimenpiteitä 
ole sovitettu yhteen ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden kesken päästy hyväksyttyyn 
ratkaisuun 8 artiklan mukaisesti.

4. Yhteisvastuullisuuden vuoksi 
tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
tarvittaessa otettava huomioon ylä- tai 
alajuoksulla sijaitsevilla alueilla 
toteutettavat toimet. Jossakin yksittäisessä 
jäsenvaltiossa laaditut tulvariskin 
hallintasuunnitelmat eivät saa sisältää 
toimenpiteitä, jotka laajuutensa tai 
vaikutustensa vuoksi lisäävät merkittävästi 
muiden maiden tulvariskiä saman 
vesistöalueen tai vesistöalueen osan ylä- tai 
alajuoksulla, ellei näitä toimenpiteitä ole 
sovitettu yhteen ja asianomaisten 
jäsenvaltioiden kesken päästy hyväksyttyyn 
ratkaisuun 8 artiklan mukaisesti.

Or. nl
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Perustelu

Tämän tarkistuksen tarkoituksena on ilmaista yhteisvastuullisuuden periaate voimakkaammin 
ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytyn tarkistuksen 61 mukaisesti. Se on sidoksissa saman 
jäsenen johdanto-osan 14 kappaleeseen esittämään tarkistukseen 1.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 53
8 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella kokonaisuudessaan 
sijaitsevien vesipiirien tai 3 artiklan 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 
hallintayksikköjen osalta laaditaan joko yksi 
ainoa tulvariskien hallintasuunnitelma tai 
useampia vesipiirikohtaisesti yhteen 
sovitettuja tulvariskien hallintasuunnitelmia.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden alueella kokonaisuudessaan 
sijaitsevien vesipiirien tai 3 artiklan 2 
kohdan b alakohdassa tarkoitettujen 
hallintayksikköjen osalta laaditaan joko yksi 
ainoa tulvariskien hallintasuunnitelma tai 
useampia vesipiirikohtaisesti yhteen 
sovitettuja tulvariskien hallintasuunnitelmia. 
Näin toimiessaan ja soveltaessaan 4, 5 ja 6 
artiklaa jäsenvaltiot voivat hyödyntää 
olemassa olevia suunnitelmia ja välineitä, 
jos ne tarjoavat vastaavaa tulvantorjuntaa.

Or. nl

Perustelu

Tarkoituksena on estää päällekkäiset ja liialliset toimet jäsenvaltioissa, jotka ovat jo laatineet 
suunnitelmia ja ryhtyneet toimiin. Tämä on yhteisen kannan, erityisesti sen johdanto-osan 21 
kappaleen mukaista.

Tarkistuksen esittäjä(t): Dorette Corbey

Tarkistus 54
8 artiklan 2 kohta

2. Kun kyseessä on kokonaisuudessaan 
yhteisön alueella sijaitseva kansainvälinen 
vesipiiri tai 3 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettu hallintayksikkö, 
jäsenvaltioiden on huolehdittava 
yhteensovittamisesta pyrkien siihen, että 
laaditaan joko yksi ainoa kansainvälinen 
tulvariskien hallintasuunnitelma tai 

2. Kun kyseessä on kokonaisuudessaan 
yhteisön alueella sijaitseva kansainvälinen 
vesipiiri tai 3 artiklan 2 kohdan b 
alakohdassa tarkoitettu hallintayksikkö, 
jäsenvaltioiden on huolehdittava 
yhteensovittamisesta pyrkien siihen, että 
laaditaan joko yksi ainoa kansainvälinen 
tulvariskien hallintasuunnitelma tai 
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useampia tulvariskien hallintasuunnitelmia, 
jotka sovitetaan yhteen kansainvälisen 
vesipiirin tasolla. Mikäli tällaisia 
suunnitelmia ei ole laadittu, jäsenvaltioiden 
on laadittava mahdollisuuksien mukaan 
kansainvälisen vesipiirin tasolla yhteen 
sovitetut tulvariskien hallintasuunnitelmat, 
jotka kattavat ainakin niiden alueella 
sijaitsevat kansainvälisen vesipiirin osat.

useampia tulvariskien hallintasuunnitelmia, 
jotka sovitetaan yhteen kansainvälisen 
vesipiirin tasolla. Mikäli tällaisia 
suunnitelmia ei ole laadittu, jäsenvaltioiden 
on laadittava mahdollisuuksien mukaan 
kansainvälisen vesipiirin tasolla yhteen 
sovitetut tulvariskien hallintasuunnitelmat, 
jotka kattavat ainakin niiden alueella 
sijaitsevat kansainvälisen vesipiirin osat. 
Jäsenvaltioiden on pidättäydyttävä toimista, 
jotka lisäävät tulvariskiä ylä- tai 
alajuoksulla sijaitsevilla alueilla, paitsi 
silloin, kun tällainen toimi on osa 
tulvariskiä vähentävää yhteistä 
suunnitelmaa.

Or. nl

Perustelu

Yhteisen kannan mukainen tarkistus.

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 55
V luku, otsikko

Yhteensovittaminen direktiivin 2000/60/EY 
kanssa, yleisölle annettavat tiedot ja yleisön
kuuleminen

Yhteensovittaminen direktiivin 2000/60/EY 
kanssa, yleisön osallistuminen ja 
kuuleminen

Or. en

Perustelu

Kaikkien sidosryhmien aktiivisen osallistumisen tulisi olla keskeinen osa tulvariskien 
hallintaa, koska sen avulla voidaan integroida ja tarkastella vedenkäyttäjien ja tulvan 
uhreiksi joutuvien näkemyksiä, tarpeita ja etuja. Tiedottaminen ei riitä.



PE 384.516v01-00 20/24 AM\651527FI.doc

FI

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 56
9 artiklan 1 alakohta

1) tämän direktiivin 6 ja 14 artiklassa 
tarkoitettujen ensimmäisten tulvavaara- ja 
tulvariskikarttojen laatiminen ja niiden 
myöhemmät uudelleentarkastelut on 
toteutettava siten, että niiden sisältämät 
tiedot ovat yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY mukaisesti esitettyjen 
asianomaisten tietojen kanssa. Niitä voidaan 
tarvittaessa sovittaa edelleen yhteen ja ne 
voidaan yhdistää direktiivin 2000/60/EY 
5 artiklan 2 kohdassa säädettyihin 
tarkasteluihin;

1) tämän direktiivin 6 ja 14 artiklassa 
tarkoitettujen ensimmäisten tulvavaara- ja 
tulvariskikarttojen laatiminen ja niiden 
myöhemmät uudelleentarkastelut on 
toteutettava siten, että niiden sisältämät 
tiedot ovat yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY mukaisesti esitettyjen 
asianomaisten tietojen kanssa. Niitä 
sovitetaan edelleen yhteen ja ne voidaan 
yhdistää direktiivin 2000/60/EY 5 artiklan 2 
kohdassa säädettyihin tarkasteluihin;

Or. en

Perustelu

Tämän direktiivin 6 ja 14 artiklassa tarkoitettujen ensimmäisten tulvavaara- ja 
tulvariskikarttojen laatiminen ja niiden myöhemmät uudelleentarkastelut on toteutettava 
siten, että niiden sisältämät tiedot ovat yhdenmukaisia direktiivin 2000/60/EY mukaisesti 
esitettyjen asianomaisten tietojen kanssa. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 57
9 artiklan 2 alakohta

2) tämän direktiivin 7 ja 14 artiklassa 
tarkoitettujen ensimmäisten tulvariskien 
hallintasuunnitelmien laatiminen ja niiden 
myöhemmät uudelleentarkastelut on 
suoritettava siten, että ne sovitetaan, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi, yhteen direktiivin 
2000/60/EY 13 artiklan 7 kohdassa 
säädettyjen vesipiirin hoitosuunnitelmien 
uudelleentarkastelujen kanssa, ja ne voidaan 
yhdistää kyseisiin tarkistuksiin;

2) tämän direktiivin 7 ja 14 artiklassa 
tarkoitettujen ensimmäisten tulvariskien 
hallintasuunnitelmien laatiminen ja niiden 
myöhemmät uudelleentarkastelut on 
suoritettava siten, että ne sovitetaan yhteen 
direktiivin 2000/60/EY 13 artiklan 7 
kohdassa säädettyjen vesipiirin 
hoitosuunnitelmien uudelleentarkastelujen 
kanssa, ja ne voidaan yhdistää kyseisiin 
tarkistuksiin;

Or. en
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Perustelu

Direktiivin 2000/60/EY mukaisten vesipiirin hoitosuunnitelmien ja tämän direktiivin 
mukaisten tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen ovat vesistöalueen yhteensovitetun 
hoidon osatekijöitä. Näiden kahden prosessin olisi näin ollen hyödynnettävä keskinäistä 
synergiaansa ja yhteisiä etujaan. Kustannustehokkain ja kestävin tapa kehittää tulvariskien 
hallintatoimia on yhteensovittaa kaksi suunnittelu- ja raportointiprosessia, jotta vältetään 
hallinnollisten ja julkisten resurssien haaskaus. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 58
9 artiklan 2 alakohta

2) tämän direktiivin 7 ja 14 artiklassa 
tarkoitettujen ensimmäisten tulvariskien 
hallintasuunnitelmien laatiminen ja niiden 
myöhemmät uudelleentarkastelut on 
suoritettava siten, että ne sovitetaan, jos se 
katsotaan tarpeelliseksi, yhteen direktiivin 
2000/60/EY 13 artiklan 7 kohdassa 
säädettyjen vesipiirin hoitosuunnitelmien 
uudelleentarkastelujen kanssa, ja ne voidaan 
yhdistää kyseisiin tarkistuksiin;

2) tämän direktiivin 7 ja 14 artiklassa 
tarkoitettujen ensimmäisten tulvariskien 
hallintasuunnitelmien laatiminen ja niiden 
myöhemmät uudelleentarkastelut on 
suoritettava siten, että ne sovitetaan yhteen 
direktiivin 2000/60/EY 13 artiklan 7 
kohdassa säädettyjen vesipiirin 
hoitosuunnitelmien uudelleentarkastelujen 
kanssa, ja ne voidaan yhdistää kyseisiin 
tarkistuksiin;

Or. en

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 59
9 artiklan 3 alakohta

3) tämän direktiivin 10 artiklan mukainen 
kaikkien asianomaisten osapuolten 
aktiivinen osallistuminen on sovitettava 
tarvittavilta osin yhteen direktiivin 
2000/60/EY 14 artiklan mukaisen 
asianomaisten osapuolten aktiivisen 
osallistumisen kanssa.

3) tämän direktiivin 10 artiklan mukainen 
kaikkien asianomaisten osapuolten 
aktiivinen osallistuminen on sovitettava 
yhteen direktiivin 2000/60/EY 14 artiklan 
mukaisen asianomaisten osapuolten 
aktiivisen osallistumisen kanssa.

Or. en
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Perustelu

Direktiivin 2000/60/EY mukaisten vesipiirin hoitosuunnitelmien ja tämän direktiivin 
mukaisten tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen ovat vesistöalueen yhteensovitetun 
hoidon osatekijöitä. Näiden kahden prosessin olisi näin ollen hyödynnettävä keskinäistä 
synergiaansa ja yhteisiä etujaan. Kustannustehokkain ja kestävin tapa kehittää tulvariskien 
hallintatoimia on yhteensovittaa kaksi suunnittelu- ja raportointiprosessia, jotta vältetään 
hallinnollisten ja julkisten resurssien haaskaus, mukaan lukien yleisön osallistumista koskevat 
velvoitteet. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Péter Olajos

Tarkistus 60
10 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on rohkaistava
asianomaisten osapuolten aktiivista 
osallistumista IV luvussa tarkoitettujen 
tulvariskien hallintasuunnitelmien 
laatimiseen, uudelleentarkasteluun ja 
ajantasaistamiseen.

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

Or. en

Perustelu

Kaikkien sidosryhmien aktiivisen osallistumisen tulisi olla keskeinen osa tulvariskien 
hallintaa, koska sen avulla voidaan integroida ja tarkastella vedenkäyttäjien ja tulvan 
uhreiksi joutuvien näkemyksiä, tarpeita ja etuja. Tiedottaminen ei riitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Marie-Noëlle Lienemann

Tarkistus 61
Liite, A otsikko, I osa, 4 a kohta (uusi)

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

Or. en

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus (tarkistus 37). Ks. 7 artiklan 2 
kohtaa koskeva perustelu (Lienemann).

Tarkistuksen esittäjä(t): Jill Evans

Tarkistus 62
Liite, A otsikko, I osa, 4 a kohta (uusi)

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

Or. en

Perustelu

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa olisi arvioitava toimia ja asetettava niitä 
tärkeysjärjestykseen niiden ympäristövaikutusten perusteella. 


