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Potvynių rizikos įvertinimas ir valdymas
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Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 25
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Į tvaraus potvynių rizikos valdymo 
reikalavimus turėtų būti atsižvelgiama 
nustatant ir įgyvendinant visų sričių 
valstybių narių ir Bendrijos politiką, pvz., 
transporto politiką, teritorijų planavimą, 
miestų plėtrą, industrializacijos politiką, 
žemės ūkio politiką, sanglaudos politiką, 
energetikos politiką ir mokslinių tyrimų 
politiką.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą teiktas pakeitimas. Yra daug 
įrodymų, kad dėl netinkamo teritorijų planavimo, miestų plėtros ir industrializacijos politikos 
itin padidėja potvynių rizika. Siekiant veiksmingo potvynių rizikos valdymo, ši sritis, 
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atsižvelgiant į integruoto upių baseinų valdymo principą, turėtų būti suderinta su kitomis 
atitinkamomis politikos sritimis. Būtinas glaudus koordinavimas su kitomis priemonėmis, 
galinčiomis turėti įtakos potvynių rizikos valdymui, ir su tomis priemonėmis, kurioms 
potvynių rizikos valdymas gali turėti įtakos.

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 26
11 konstatuojamoji dalis

(11) Siekiant turėti parengtą efektyvią 
informacijos priemonę ir vertingą pagrindą 
prioritetams nustatyti bei tolesniems 
techniniams, finansiniams ir politiniams 
sprendimams, susijusiems su potvynių 
rizikos valdymu, priimti, būtina sudaryti 
potvynių grėsmės žemėlapius ir potvynių 
rizikos žemėlapius, parodančius galimą žalą, 
siejamą su skirtingų potvynių rūšių 
scenarijais.

(11) Siekiant turėti parengtą efektyvią 
informacijos priemonę ir vertingą pagrindą 
prioritetams nustatyti bei tolesniems 
techniniams, finansiniams ir politiniams 
sprendimams, susijusiems su potvynių 
rizikos valdymu, priimti, būtina sudaryti 
potvynių grėsmės žemėlapius ir potvynių 
rizikos žemėlapius, parodančius galimą žalą, 
siejamą su skirtingų potvynių rūšių 
scenarijais. Valstybės narės, atsižvelgdamos 
į tai, turėtų iš naujo įvertinti tiesiogines ar 
netiesiogines subsidijas tos veiklos, kuri 
gali turėti įtakos potvynių rizikos didėjimui.

Or. en

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 27
12 konstatuojamoji dalis

(12) Siekiant išvengti neigiamų potvynių 
padarinių ir juos sumažinti atitinkamoje 
teritorijoje, yra tikslinga parengti potvynių 
rizikos valdymo planus. Potvynių priežastys 
ir padariniai skirtingose Bendrijos šalyse ir 
regionuose yra skirtingi. Todėl potvynių 
rizikos valdymo planuose turėtų būti 
atsižvelgiama į ypatingas teritorijų, kurioms 
jie taikomi, charakteristikas, bei turi būti 
numatyti atskiri sprendimai pagal su šiomis 
teritorijomis susijusius poreikius ir 
prioritetus, užtikrinant atitinkamą 
koordinavimą upių baseinų rajonuose.

(12) Siekiant išvengti neigiamų potvynių 
padarinių ir juos sumažinti atitinkamoje 
teritorijoje, yra tikslinga parengti potvynių 
rizikos valdymo planus. Potvynių priežastys 
ir padariniai skirtingose Bendrijos šalyse ir 
regionuose yra skirtingi. Todėl potvynių 
rizikos valdymo planuose turėtų būti 
atsižvelgiama į ypatingas teritorijų, kurioms 
jie taikomi, charakteristikas, bei turi būti 
numatyti atskiri sprendimai pagal su šiomis 
teritorijomis susijusius poreikius ir 
prioritetus, užtikrinant atitinkamą 
koordinavimą upių baseinų rajonuose.
Rengiant potvynių rizikos valdymo planus, 
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reikėtų atsižvelgti ir į toje teritorijoje 
veikiančias pramonės ir žemės ūkio įmones 
ir į kitus galimus taršos šaltinius siekiant 
užkirsti kelią tokiai taršai. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą teiktas 18 pakeitimas. Potvyniai yra 
gamtos reiškinys. Potvyniai kelia pavojų tik žmonių veiklai arba salpose vykdomai veiklai.
Kadangi po potvynių dėl toje teritorijoje veikiančių pramonės, žemės ūkio ir kitų įmonių 
dažnai atsitiktinai užteršiama aplinka, potvynių rizikos valdymo planuose turėtų būti 
įvertinami galimi taršos šaltiniai.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 28
12 konstatuojamoji dalis

(12) Siekiant išvengti neigiamų potvynių 
padarinių ir juos sumažinti atitinkamoje 
teritorijoje, yra tikslinga parengti potvynių 
rizikos valdymo planus. Potvynių priežastys 
ir padariniai skirtingose Bendrijos šalyse ir 
regionuose yra skirtingi. Todėl potvynių 
rizikos valdymo planuose turėtų būti 
atsižvelgiama į ypatingas teritorijų, kurioms 
jie taikomi, charakteristikas, bei turi būti 
numatyti atskiri sprendimai pagal su šiomis 
teritorijomis susijusius poreikius ir 
prioritetus, užtikrinant atitinkamą 
koordinavimą upių baseinų rajonuose.

(12) Siekiant išvengti neigiamų potvynių 
padarinių ir juos sumažinti atitinkamoje 
teritorijoje, yra tikslinga parengti potvynių 
rizikos valdymo planus. Potvynių priežastys 
ir padariniai skirtingose Bendrijos šalyse ir 
regionuose yra skirtingi. Todėl potvynių 
rizikos valdymo planuose turėtų būti 
atsižvelgiama į ypatingas teritorijų, kurioms 
jie taikomi, charakteristikas, bei turi būti 
numatyti atskiri sprendimai pagal su šiomis 
teritorijomis susijusius poreikius ir 
prioritetus, užtikrinant atitinkamą 
koordinavimą upių baseinų rajonuose. Ypač 
valstybės narės neturėtų vykdyti tokių 
priemonių, dėl kurių padidėja potvynių 
rizika kitose valstybėse narėse, ir savo 
teritorijoje jos turėtų siekti kompensuoti 
natūralios upės krypties apribojimus.  

Or. nl

Pagrindimas

Vėl pateikiamas pakeistas per pirmąjį svarstymą priimtas 47 pakeitimas.
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Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 29
13 konstatuojamoji dalis

(13) Potvynių rizikos valdymo planuose 
pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas 
prevencijai, apsaugai ir pasirengimui.
Potvynių rizikos valdymo planų dalys turėtų 
būti reguliariai peržiūrimos ir prireikus 
atnaujinamos, atsižvelgiant į galimą klimato 
kaitos poveikį potvynių kilimui.

(13) Potvynių rizikos valdymo planuose 
pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas 
prevencijai, apsaugai, pasirengimui ir 
atsakomiesiems veiksmams. Potvynių 
rizikos valdymo planų dalys turėtų būti 
reguliariai peržiūrimos ir prireikus 
atnaujinamos, atsižvelgiant į galimą klimato 
kaitos poveikį potvynių kilimui.

Or. pt

Pagrindimas

Suderinus su civilinės gynybos tarnybomis į potvynių rizikos valdymo planus taip pat reikėtų 
įterpti priemones, susijusias su tinkamų atsakomųjų veiksmų planų įgyvendinimu. 

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 30
14 konstatuojamoji dalis

(14) Potvynių rizikos valdymo srityje labai 
svarbus solidarumo principas. Atsižvelgiant 
į tai, valstybės narės turėtų būti skatinamos 
siekti teisingai pasidalyti su potvynių 
rizikos valdymu visose upėse susijusią 
atsakomybę, kai jos bendrai nusprendžia 
visų naudai imtis tam tikrų priemonių.

(14) Potvynių rizikos valdymo srityje labai 
svarbus solidarumo principas. Atsižvelgiant 
į tai, valstybės narės turėtų būti skatinamos 
imtis bendrų priemonių, kurios būtų 
naudingos visiems. Taigi tokiu atveju 
reikėtų siekti teisingai pasidalyti 
atsakomybę. 

Or. nl

Pagrindimas

Bendrosios pozicijos 14 konstatuojamojoje dalyje valstybės narės skatinamos siekti teisingai 
pasidalyti atsakomybę pasienio regionuose taikant bendras priemones, kurios turi įtakos 
dviem ar daugiau šalių. Taigi svarbiausias dalykas yra teisingai pasidalyti atsakomybę, o ne 
siekti nustatyti galimas bendras priemones. Svarbi naudinga šios direktyvos ypatybė turėtų 
būti tai, kad pagal ją valstybės narės būtų skatinamos siekti savo pasienio regionuose 
įgyvendinti priemones, turinčias įtakos vienai ar daugiau šalių.  
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 31
14 konstatuojamoji dalis

(14) Potvynių rizikos valdymo srityje labai 
svarbus solidarumo principas. Atsižvelgiant 
į tai, valstybės narės turėtų būti skatinamos 
siekti teisingai pasidalyti su potvynių rizikos 
valdymu visose upėse susijusią atsakomybę, 
kai jos bendrai nusprendžia visų naudai imtis 
tam tikrų priemonių.

(14) Potvynių rizikos valdymo srityje labai 
svarbus solidarumo principas. Atsižvelgiant 
į tai, valstybės narės turėtų būti skatinamos 
siekti teisingai pasidalyti su potvynių rizikos 
valdymu visose upėse susijusią atsakomybę, 
kai jos bendrai nusprendžia visų naudai imtis 
tam tikrų priemonių. Solidarumo principas 
taip pat reiškia tai, kad valstybės narės 
bendradarbiauja rengdamos planus ir 
imdamosi priemonių siekiant užkirsti kelią 
potvyniams ir kad valstybės narės nevykdo 
tokių priemonių, dėl kurių padidėja 
potvynių rizika kitoje valstybėje narėje, 
nebent tokia priemonė yra bendro plano 
dalis.

Or. nl

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka bendrąją poziciją ir, inter alia, per pirmąjį svarstymą teiktą 219
pakeitimą.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 32
16 konstatuojamoji dalis

(16) Upių baseinų valdymo planų rengimas 
pagal Direktyvą 2000/60/EB ir potvynių 
rizikos valdymo planų rengimas pagal šią 
direktyvą yra integruotos upių baseinų
valdymo dalys; todėl vykdant šiuos du 
procesus reikėtų pasinaudoti galimybėmis 
pasiekti bendrą sinergiją ir naudą, 
atsižvelgiant į Direktyvoje 2000/60/EB 
nustatytus aplinkosaugos tikslus, užtikrinant 
išteklių naudingumą ir protingą jų 
naudojimą, tačiau pripažįstant, kad 
kompetentingos institucijos ir valdymo 
vienetai pagal šią direktyvą ir 

(16) Upių baseinų valdymo planų rengimas 
pagal Direktyvą 2000/60/EB ir potvynių 
rizikos valdymo planų rengimas pagal šią 
direktyvą yra integruotos upių baseinų
valdymo dalys; todėl vykdant šiuos du 
procesus reikėtų pasinaudoti galimybėmis 
pasiekti bendrą sinergiją ir naudą, 
atsižvelgiant į Direktyvoje 2000/60/EB 
nustatytus aplinkosaugos tikslus, užtikrinant 
išteklių naudingumą ir protingą jų 
naudojimą.
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Direktyvą 2000/60/EB galėtų būti skirtingi.

Or. en

Pagrindimas

Potvynių rizikos valdymas yra svarbi integruoto upių baseinų valdymo, kuris nustatytas 
Direktyvoje 2000/60/EB, dalis. Siekiant pasinaudoti direktyvų, pagal kurias užtikrinamas 
išteklių naudingumas ir protingas jų naudojimas, galimybėmis pasiekti bendrą sinergiją ir 
naudą, pagal šią direktyvą turėtų būti nustatytas tas pats valdymo vienetas. 

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 33
17 konstatuojamoji dalis

(17) Jei vandens telkiniai naudojami 
keliomis paskirtimis skirtingoms tvarios 
žmogaus veiklos rūšims (pvz., potvynių 
rizikos valdymui, ekologijai, vidaus laivybai 
ar hidroelektrinėms), ir toks naudojimas turi 
poveikį vandens telkiniams, 
Direktyvoje 2000/60/EB numatytas aiškus ir 
skaidrus procesas sprendžiant problemas, 
susijusias su tokiu naudojimu ir poveikiu, 
įskaitant galimas „geros būklės“ arba 
„neprastėjimo“ tikslų išimtis pagal jos 
4 straipsnį.

(17) Jei vandens telkiniai naudojami 
keliomis paskirtimis skirtingoms tvarios 
žmogaus veiklos rūšims (pvz., potvynių 
rizikos valdymui, ekologijai, vidaus laivybai 
ar hidroelektrinėms), ir toks naudojimas turi 
poveikį vandens telkiniams, 
Direktyvoje 2000/60/EB numatytas aiškus ir 
skaidrus procesas sprendžiant problemas, 
susijusias su tokiu naudojimu ir poveikiu, 
įskaitant galimas „geros būklės“ arba 
„neprastėjimo“ tikslų išimtis pagal jos 
4 straipsnį. Potvynių rizikos valdymo 
priemonėms ir infrastruktūrai pagal 
Direktyvą 2000/60/EB turėtų būti taikomas 
sąnaudų, įskaitant sąnaudų aplinkos 
apsaugai ir ištekliams, susigrąžinimo 
principas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 34
1 straipsnis

Šios direktyvos tikslas – nustatyti potvynių 
rizikos įvertinimo ir valdymo sistemą 
siekiant sumažinti neigiamas potvynių 
pasekmes žmonių sveikatai, aplinkai, 
kultūros paveldui ir ekonominei veiklai 

Šios direktyvos tikslas – nustatyti potvynių 
rizikos įvertinimo ir valdymo sistemą 
siekiant sumažinti neigiamas potvynių 
pasekmes žmonių sveikatai, aplinkai, 
kultūros paveldui ir ekonominei veiklai 
Bendrijoje. Taip pat ji padės siekti 
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Bendrijoje. galiojančiuose Bendrijos teisės aktuose 
nustatytų aplinkosaugos tikslų.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą teiktas 27 pakeitimas. Labai 
svarbu, kad potvynių rizikos valdymo sistema padėtų skatinti siekti kituose Bendrijos teisės 
aktuose nustatytų tikslų.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 35
3 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

2. Tačiau įgyvendindamos šią direktyvą 
valstybės narės gali:

2. Tačiau įgyvendindamos šią direktyvą 
valstybės narės gali paskirti kompetentingas 
valdžios institucijas, kurios nėra nurodytos 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 3 straipsnio 2 
dalį.

a) paskirti kompetentingas valdžios 
institucijas, kurios nėra nurodytos pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 3 straipsnio 2 dalį;
b) nurodyti tam tikras pakrantės teritorijas 
ar atskirus upės baseinus bei priskirti juos 
kitam valdymo vienetui nei jie priskirti 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 3 straipsnio 
1 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Potvynių rizikos valdymas yra svarbi integruoto upių baseinų valdymo, kuris nustatytas 
Direktyvoje 2000/60/EB, dalis. Siekiant pasinaudoti direktyvų, pagal kurias užtikrinamas 
išteklių naudingumas ir protingas jų naudojimas, galimybėmis pasiekti bendrą sinergiją ir 
naudą, pagal šią direktyvą turėtų būti nustatytas tas pats valdymo vienetas. 

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 36
4 straipsnio 2 dalies a punktas

a) tinkamo mastelio upės baseino rajono a) tinkamo mastelio upės baseino rajono 
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žemėlapius, kuriuose nurodomos upės 
baseinų, pabaseinių ir, jei tikslinga,
pakrantės teritorijų ribos, nurodant 
topografiją ir žemės naudojimo paskirtį;

žemėlapius, kuriuose nurodomos upės 
baseinų, pabaseinių ir pakrantės teritorijų 
ribos, nurodant topografiją ir žemės 
naudojimo paskirtį;

Or. en

Pagrindimas

Žmogaus veikla skverbiasi į pakrančių teritorijas, kurios yra ypač jautrios tikėtiniems klimato 
kaitos padariniams. Taigi visos pakrančių teritorijos turėtų būti įtraukiamos į preliminarų 
potvynių rizikos vertinimą.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 37
4 straipsnio 2 dalies b punktas

b) praeityje įvykusių potvynių, turėjusių 
didelį neigiamą poveikį žmonių sveikatai, 
aplinka, kultūros paveldui ir ekonominei 
veiklai, jeigu ir ateityje vis dar tikimasi 
panašių įvykių, apibūdinimą, įskaitant 
potvynių mastą bei pasišalinimo kryptis ir jų 
sukelto neigiamo poveikio įvertinimą;

b) praeityje įvykusių potvynių, turėjusių 
didelį neigiamą poveikį žmonių sveikatai, 
aplinka, kultūros paveldui ir ekonominei 
veiklai, jeigu ir ateityje vis dar tikimasi 
panašių įvykių, apibūdinimą, įskaitant 
potvynių mastą, jautrumą pokyčiams, ypač 
žemės nusėdimui, jų sukelto neigiamo 
poveikio įvertinimą ir lygių teritorijų, kaip 
potvynius sulaikančių natūralių ar 
buferinių zonų, vaidmenį, taip pat 
dabartinių ir būsimų potvynių vandens 
pasišalinimo krypčių apibūdinimą;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą teiktas 34 pakeitimas. Neužstatytos 
teritorijos, kurios gali natūraliai patvinti (pvz., salpos), atlieka naudingą vandens sulaikymo 
funkciją. Į jas reikia atsižvelgti vykdant planavimą pagal šią direktyvą. Turi būti įvertintas ir
žemės nusėdimas, nes dėl jo padidėja potvynių pavojus.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 38
4 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)
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da) esančios žmogaus sukurtos apsaugos 
nuo potvynių infrastruktūros 
veiksmingumo vertinimą, atsižvelgiant į jos 
faktinius pajėgumus užkirsti kelią žalai bei 
į jos ekonominį ir aplinkosauginį 
veiksmingumą;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą teiktas 36 pakeitimas. Didėjant 
potvynių mastui pylimai, užtvankos ir kitos įprastinės infrastruktūros priemonės nesuteikia 
apsaugos nuo potvynių ir netgi kelia didesnę riziką, jei būtų pralaužtos. Taigi reikia 
visapusiškai įvertinti esamos infrastruktūros veiksmingumą, įskaitant sąnaudas aplinkos 
apsaugai ir ištekliams.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 39
6 straipsnio 4 dalies ca punktas (naujas)

ca) salpos ir kiti natūralūs plotai, kurie šiuo 
metu ar ateityje gali būti kaip potvynius 
sulaikančios arba buferinės zonos.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą teiktas 156 pakeitimas. Jei į 
neužstatytas teritorijas, kurios gali natūraliai patvinti (pvz., salpos) ir kurios atlieka naudingą 
vandens sulaikymo funkciją, neatsižvelgta rengiant potvynių rizikos žemėlapius ir potvynių 
rizikos valdymo planus, jos galėtų būti panaudojamos vykdant plėtrą. Taigi jų svarbi potvynių 
rizikos sumažinimo funkcija būtų prarasta arba sumažėtų ir kiltų pavojus naujiems jose 
pastatytiems objektams. Taigi būtina, kad šios sritys ir jų atliekamos funkcijos būtų įtrauktos 
(į jas būtų atsižvelgta) į pagal šią direktyvą rengiamus atitinkamus potvynių rizikos 
žemėlapius ir potvynių rizikos valdymo planus.

Pakeitimą pateikė Edite Estrela, Karin Scheele, Christa Prets

Pakeitimas 40
6 straipsnio 5 dalies ba punktas (naujas)

ba) susistemintą kultūros paveldą;
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Or. en

Pagrindimas

Potvynių rizikos žemėlapiai taip pat turėtų apimti informaciją apie kultūros paveldą, įskaitant 
archeologiją, siekiant kultūros paveldą geriau apsaugoti nuo gaivalinių nelaimių pasekmių.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 41
6 straipsnio 5 dalies c punktas

c) įrenginius, nurodytus 1996 m. rugsėjo 24 
d. Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės  I priede, 
kurie užtvindymo atveju galėtų sukelti 
atsitiktinę taršą, ir galinčias nukentėti 
saugomas teritorijas, nurodytas 
Direktyvos 2000/60/EB IV priedo 1 dalies i, 
iii ir v punktuose;

c) įrenginius, nurodytus 1996 m. rugsėjo 24 
d. Tarybos direktyvos 96/61/EB dėl taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės  I priede, 
kurie užtvindymo atveju galėtų sukelti 
atsitiktinę taršą, ir galinčias nukentėti 
saugomas teritorijas, nurodytas 
Direktyvos 2000/60/EB IV priedo 1 dalyje;

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą teiktas 49 pakeitimas. Direktyvos 
2000/60/EB 6 straipsnyje nustatytas saugomų teritorijų registras taip pat turėtų apimti 
maistingųjų medžiagų požiūriu pažeidžiamas zonas ir zonas, skirtas ekonomiškai svarbių 
vandens organizmų apsaugai. Pagal Direktyvos 2000/60/EB 10 straipsnį valstybės narės turi 
vadovautis bendraisiais principais dėl medžiagų, išmetamų iš sutelktųjų ir pasklidųjų taršos 
šaltinių.

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 42
6 straipsnio 5 dalies d punktas

d) kitą informaciją, kuri, valstybės narės 
nuomone, yra naudinga, pavyzdžiui, 
teritorijas, kuriose tikėtini potvyniai, savo 
sudėtyje turintys didelį pernešamų nuosėdų 
kiekį, ir susikaupusių nuolaužų tėkmė.

d) jei yra, informaciją apie galimus kitus 
sutelktuosius ir paskliduosius taršos 
šaltinius ir kitą informaciją, kuri, valstybės 
narės nuomone, yra naudinga, pavyzdžiui, 
teritorijas, kuriose tikėtini potvyniai, savo 
sudėtyje turintys didelį pernešamų nuosėdų 
kiekį, ir susikaupusių nuolaužų tėkmė.

Or. en
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Pagrindimas

Kiti, nei nustatyti Direktyvoje dėl integruotos taršos prevencijos ir kontrolės, sutelktieji taršos 
šaltiniai ir galimi pasklidieji taršos šaltiniai neturėtų būti įrašyti, jei valstybės narės turi apie 
juos informacijos.

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 43
6 straipsnio 6 dalis

6. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
pakrantės teritorijoms, kuriose yra 
užtikrintas tinkamas apsaugos lygis, 
potvynių grėsmės žemėlapiai rengiami tik 3 
dalies a punkte nurodytais atvejais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu potvynių grėsmės žemėlapiai būtų rengiami tik ekstremalių potvynių atvejais, nebūtų 
užtikrinama atitinkama pagal šią direktyvą reikalaujama piliečių, ūkio ir nuosavybės 
apsauga. Kadangi pakrančių teritorijos itin jautrios tikėtiniems klimato kaitos padariniams, 
potvynių rizikos žemėlapiai turėtų būti rengiami pagal visus scenarijus. 

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 44
6 straipsnio 7 dalis

7. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
teritorijoms, kuriose potvyniai kyla dėl 
požeminio vandens šaltinių, potvynių 
grėsmės žemėlapiai rengiami tik 3 dalies 
a punkte nurodytais atvejais.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jeigu potvynių grėsmės žemėlapiai būtų rengiami tik ekstremalių potvynių atvejais, nebūtų 
užtikrinama atitinkama pagal šią direktyvą reikalaujama piliečių, ūkio ir nuosavybės 
apsauga. Dėl požeminio vandens šaltinių kylantys potvyniai vis dažnėja ir stiprėja ir, siekiant 
apsaugoti piliečius, ūkį ir nuosavybę, potvynių rizikos žemėlapiai turėtų būti rengiami pagal 
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visus scenarijus. 

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 45
7 straipsnio 1 dalis

1. Remdamosi 6 straipsnyje nurodytais 
žemėlapiais pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis 
valstybės narės parengia teritorijų, nurodytų 
5 straipsnio 1 dalyje, ir teritorijų, nurodytų 
13 straipsnio 1 dalies b punkte, potvynių 
rizikos valdymo planus, suderintus upės 
baseino rajono arba 3 straipsnio 2 dalies 
b punkte nurodyto valdymo vieneto lygiu.

1. Remdamosi 6 straipsnyje nurodytais 
žemėlapiais pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis 
valstybės narės parengia ir įgyvendina 
teritorijų, nurodytų 5 straipsnio 1 dalyje, ir 
teritorijų, nurodytų 13 straipsnio 1 dalies b 
punkte, potvynių rizikos valdymo planus, 
suderintus upės baseino rajono arba 
3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyto 
valdymo vieneto lygiu.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiamas pirminis Komisijos tekstas siekiant paaiškinti, kad privalu 
ne tik parengti planus, bet ir juos įgyvendinti.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 46
7 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės nustato teritorijų, 
nurodytų 5 straipsnio 1 dalyje, ir teritorijų, 
nurodytų 13 straipsnio 1 dalies antroje 
įtraukoje, atitinkamus potvynių rizikos 
valdymo tikslus, daugiausiai dėmesio 
sutelkdamos į galimų neigiamų potvynių 
pasekmių žmonių sveikatai, aplinkai, 
kultūros paveldui ir ekonominei veiklai 
sumažinimą, ir, jei laikoma tikslinga, į 
nestruktūrizuotas iniciatyvas ir (arba) į 
potvynio tikimybės sumažinimą.

2. Valstybės narės nustato teritorijų, 
nurodytų 5 straipsnio 1 dalyje, ir teritorijų, 
nurodytų 13 straipsnio 1 dalies antroje 
įtraukoje, atitinkamus potvynių rizikos 
valdymo tikslus, daugiausiai dėmesio 
sutelkdamos į galimų neigiamų potvynių 
pasekmių žmonių sveikatai, aplinkai, 
kultūros paveldui ir ekonominei veiklai 
sumažinimą, ir į nestruktūrizuotas 
iniciatyvas ir (arba) į potvynio tikimybės 
sumažinimą. Žmonių veikla salpose turėtų 
būti suderinta su nustatyta potvynių rizika. 

Or. en
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Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą teiktas pakeitimas. Reikėtų nuo 
tradicinių trumpalaikių techninės apsaugos nuo potvynių projektų, kurie dažnai neatlieka 
savo funkcijos, pereiti prie bendro integruoto potvynių rizikos valdymo, atliekamo upių 
baseinuose, ir daugiau dėmesio skirti nestruktūrinėms, su gamta susijusioms priemonėms.
Tvariai valdant potvynių riziką nustatomos esminės potvynių priežastys ir kovojama su jų 
niokojamuoju poveikiu, net tik su jų požymiais.   

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 47
7 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 pastraipos

3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
priemones, kurių tikslas – pasiekti pagal 
2 dalį nustatytus tikslus, ir apima priedo 
A dalyje nustatytas sudedamąsias dalis.

3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
priemones, kuriomis siekiama pagal 2 dalį 
nustatytų tikslų, ir apima priedo A dalyje 
nustatytas sudedamąsias dalis.

Potvynių rizikos valdymo planuose turi būti 
atsižvelgiama į atitinkamus aspektus, 
pavyzdžiui, kaštus ir naudą, potvynių mastą 
ir vandens pasišalinimo kryptis bei 
teritorijas, kuriose yra potvynių vandens 
sulaikymo potencialas, Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnyje nustatytus 
aplinkos apsaugos tikslus, dirvožemio ir 
vandens valdymą, teritorijų planavimą, 
žemės naudojimo paskirtį, gamtos 
išsaugojimą, laivybą ir uostų infrastruktūrą.

Potvynių rizikos valdymo planuose turi būti 
atsižvelgiama į atitinkamus aspektus, 
pavyzdžiui, kaštus ir naudą, potvynių mastą 
ir lygių teritorijų, kaip potvynius 
sulaikančių natūralių ar buferinių zonų, 
vaidmenį, taip pat dabartinių ir būsimų 
potvynių vandens pasišalinimo krypčių 
apibūdinimą, Direktyvos 2000/60/EB 1 ir 4 
straipsniuose nustatytus aplinkos apsaugos 
tikslus, 1979 m. balandžio 2 d. Tarybos 
direktyvos 79/409/EEC dėl laukinių 
paukščių apsaugos1 ir 1992 m. gegužės 
21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl 
natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 
floros apsaugos2 tikslus, dirvožemio ir 
vandens valdymą, teritorijų planavimą, 
žemės naudojimo paskirtį, gamtos 
išsaugojimą, laivybą ir uostų infrastruktūrą.
1 OL L 103, 1979 4 25, p. 1. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).
2 OL L 206, 1992 7 22, p. 7. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

Or. en
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Pagrindimas

Vandens pagrindų direktyvos 1 straipsnio nuostatos ir Laukinių paukščių ir Buveinių 
direktyvų tikslai taip svarbūs. 

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 48
7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

3. Potvynių rizikos valdymo planai apima 
priemones, kurių tikslas – pasiekti pagal 
2 dalį nustatytus tikslus, ir apima priedo 
A dalyje nustatytas sudedamąsias dalis.

3. Pagal potvynių rizikos valdymo planus
siekiama tokio apsaugos lygio, kuris 
nustatytas pagal 2 dalį ir apima priemones, 
kurios gali būti derinamos su gamtiniais 
procesais, pvz., salpų priežiūra ir (arba) 
atkūrimu, kad, kai tik įmanoma, upėms 
būtų kur išsilieti, ir kad visame upės 
baseino rajone būtų skatinamas tinkamas 
žemės naudojimas ir tinkama žemės ūkio ir 
miškininkystės praktika. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą teiktas 57 pakeitimas. Žr. 7 
straipsnio 2 dalies pagrindimą (M.-N. Lienemann).

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 49
7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Potvynių rizikos valdymo planuose turi būti 
atsižvelgiama į atitinkamus aspektus, 
pavyzdžiui, kaštus ir naudą, potvynių mastą 
ir vandens pasišalinimo kryptis bei 
teritorijas, kuriose yra potvynių vandens 
sulaikymo potencialas, Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnyje nustatytus 
aplinkos apsaugos tikslus, dirvožemio ir 
vandens valdymą, teritorijų planavimą, 
žemės naudojimo paskirtį, gamtos 
išsaugojimą, laivybą ir uostų infrastruktūrą.

Potvynių rizikos valdymo planuose turi būti 
atsižvelgiama į atitinkamus aspektus, 
pavyzdžiui, kaštus ir naudą, potvynių mastą 
ir lygių teritorijų, kaip potvynius 
sulaikančių natūralių ar buferinių zonų, 
vaidmenį, taip pat dabartinių ir būsimų 
potvynių vandens pasišalinimo krypčių 
apibūdinimą, Direktyvos 2000/60/EB 1 ir 4 
straipsniuose nustatytus tikslus, 1979 m. 
balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 
79/409/EEC dėl laukinių paukščių 
apsaugos1 ir 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos 
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direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių 
buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos2 tikslus, dirvožemio ir vandens 
valdymą, teritorijų planavimą, žemės 
naudojimo paskirtį, gamtos išsaugojimą, 
laivybą ir uostų infrastruktūrą.
1 OL L 103, 1979 4 25, p. 1. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu 
(EB) Nr. 807/2003 (OL L 122, 2003 5 16, p. 36).
2 OL L 206, 1992 7 22, p. 7. Direktyva su 
paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiami per pirmąjį svarstymą teikti 53 ir 54 pakeitimai.
Neužstatytos teritorijos, kurios gali natūraliai patvinti (pvz., salpos), atlieka naudingą 
vandens sulaikymo funkciją. Jei į šias teritorijas neatsižvelgta rengiant potvynių rizikos 
valdymo planus, jos galėtų būti panaudojamos vykdant plėtrą. Taigi jų svarbi potvynių rizikos 
sumažinimo funkcija būtų prarasta arba sumažėtų ir nauji jose pastatyti objektai būtų 
pavojuje. Vandens pagrindų direktyvos 1 straipsnio nuostatos ir Laukinių paukščių ir 
Buveinių direktyvų tikslai taip svarbūs. 

Pakeitimą pateikė Edite Estrela

Pakeitimas 50
7 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Potvynių rizikos valdymo planai apima visus 
potvynių rizikos valdymo aspektus, 
daugiausia dėmesio skiriant prevencijai, 
apsaugai, pasirengimui, įskaitant potvynių 
prognozes bei išankstinio perspėjimo 
sistemas, ir atsižvelgiant į konkretaus upės 
baseino ar pabaseinio ypatybes. Be to, 
potvynių rizikos valdymo planai gali apimti 
kontroliuojamą tam tikrų teritorijų 
užtvindymą potvynio atveju.

Potvynių rizikos valdymo planai apima visus 
potvynių rizikos valdymo aspektus, 
daugiausia dėmesio skiriant prevencijai, 
apsaugai, pasirengimui ir atsakomiesiems 
veiksmams, įskaitant potvynių prognozes bei 
išankstinio perspėjimo sistemas, ir 
atsižvelgiant į konkretaus upės baseino ar 
pabaseinio ypatybes. Be to, potvynių rizikos 
valdymo planai gali apimti kontroliuojamą 
tam tikrų teritorijų užtvindymą potvynio 
atveju.

Or. pt
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Pagrindimas

Suderinus su civilinės gynybos tarnybomis į potvynių rizikos valdymo planus taip pat reikėtų 
įterpti priemones, susijusias su tinkamų atsakomųjų veiksmų planų įgyvendinimu. 

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 51
7 straipsnio 3a dalis (nauja)

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

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą teiktas 60 pakeitimas. Didėjant 
potvynių mastui pylimai, užtvankos ir kitos įprastinės infrastruktūros priemonės nesuteikia 
apsaugos nuo potvynių ir netgi kelia didesnę riziką, jei būtų pralaužtos. Taigi reikia 
visapusiškai įvertinti esamos infrastruktūros veiksmingumą, įskaitant sąnaudas aplinkos 
apsaugai ir ištekliams. Siekiant, kad naujosios potvynių valdymo priemonės būtų naudingos 
visuomenei, turėtų būti atliktas tinkamas jų ekonominis vertinimas, apimantis išlaidas 
aplinkos apsaugai ir ištekliams.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 52
7 straipsnio 4 dalis

4. Potvynių rizikos valdymo planai, parengti 
vienoje valstybėje narėje, neturi apimti 
priemonių, kurios dėl savo masto ir poveikio 
labai padidina potvynių riziką kitų šalių 
žemupio ar aukštupio regionuose tame 
pačiame upės baseine ar pabaseinyje, 
išskyrus atvejus, kai pagal 8 straipsnį šios 
priemonės yra suderintos ir atitinkamos 
valstybės narės susitaria dėl bendro 

4. Siekiant solidarumo, aukštupio ir 
žemupio teritorijose vykdomos priemonės 
prireikus turi būti numatytos potvynių 
rizikos valdymo planuose. Potvynių rizikos 
valdymo planai, parengti vienoje valstybėje 
narėje, neturi apimti priemonių, kurios dėl 
savo masto ir poveikio labai padidina 
potvynių riziką kitų šalių žemupio ar 
aukštupio regionuose tame pačiame upės 
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sprendimo. baseine ar pabaseinyje, išskyrus atvejus, kai 
pagal 8 straipsnį šios priemonės yra 
suderintos ir atitinkamos valstybės narės 
susitaria dėl bendro sprendimo.

Or. nl

Pagrindimas

Šiame pakeitime, atsižvelgiant į per pirmąjį svarstymą priimtą 61 pakeitimą, labiau 
pabrėžiamas solidarumo principas. Jis susijęs su to paties Parlamento nario pateiktu 14 
konstatuojamosios dalies 1 pakeitimu.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 53
8 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad upių 
baseinų rajonams arba 3 straipsnio 2 dalies 
b punkte nurodytiems valdymo vienetams, 
esantiems tik jų teritorijose, būtų parengtas 
vienas potvynių rizikos valdymo planas arba 
parengti keli potvynių rizikos valdymo 
planai, kurie būtų derinami upės baseino 
rajono lygiu.

1. Valstybės narės užtikrina, kad upių 
baseinų rajonams arba 3 straipsnio 2 dalies 
b punkte nurodytiems valdymo vienetams, 
esantiems tik jų teritorijose, būtų parengtas 
vienas potvynių rizikos valdymo planas arba 
parengti keli potvynių rizikos valdymo 
planai, kurie būtų derinami upės baseino 
rajono lygiu. Taigi tokiu atveju ir 
taikydamos 4, 5, 6 ir 7 straipsniu valstybės 
narės gali naudotis esamais planais ir 
priemonėmis, jei jos padeda užtikrinti 
panašią apsaugą nuo potvynių. 

Or. nl

Pagrindimas

Teikiant šį pakeitimą siekiama išvengti nereikalingų papildomų priemonių tose valstybėse 
narėse, kurios jau parengė planus ir ėmėsi priemonių. Šis pakeitimas atitinka bendrąją 
poziciją, ypač 21 konstatuojamąją dalį.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 54
8 straipsnio 2 dalis

2. Kai tarpvalstybinis upės baseino rajonas 2. Kai tarpvalstybinis upės baseino rajonas 
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arba 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas 
valdymo vienetas yra tik Bendrijos 
teritorijoje, valstybės narės užtikrina veiklos 
koordinavimą siekdamos parengti vieną 
tarpvalstybinį potvynių rizikos valdymo 
planą arba kelis potvynių rizikos valdymo 
planus, kurie derinami tarpvalstybinio upės 
baseino rajono lygiu. Jei tokie planai 
neparengiami, valstybės narės parengia 
potvynių rizikos valdymo planus, 
apimančius bent tas tarpvalstybinio upės 
baseino rajono dalis, kurios yra jų 
teritorijoje, kuo labiau juos suderinusios 
tarpvalstybinio upės baseino rajono lygiu.

arba 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas 
valdymo vienetas yra tik Bendrijos 
teritorijoje, valstybės narės užtikrina veiklos 
koordinavimą siekdamos parengti vieną 
tarpvalstybinį potvynių rizikos valdymo 
planą arba kelis potvynių rizikos valdymo 
planus, kurie derinami tarpvalstybinio upės 
baseino rajono lygiu. Jei tokie planai 
neparengiami, valstybės narės parengia 
potvynių rizikos valdymo planus, 
apimančius bent tas tarpvalstybinio upės 
baseino rajono dalis, kurios yra jų 
teritorijoje, kuo labiau juos suderinusios 
tarpvalstybinio upės baseino rajono lygiu.
Valstybės narės nevykdo priemonių ar 
neatlieka veiksmų, dėl kurių padidėtų 
potvynio rizika aukštupio ir žemupio 
teritorijose, nebent jos būtų bendro plano 
siekiant sumažinti potvynio riziką dalis. 

Or. nl

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka bendrąją poziciją.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 56
V skyriaus antraštė

Derinimas su Direktyva 2000/60/EB, 
visuomenės informavimas ir 
konsultavimasis 

Derinimas su Direktyva 2000/60/EB, 
visuomenės dalyvavimas ir konsultavimasis

Or. en

Pagrindimas

Aktyvus visų suinteresuotų šalių įtraukimas turėtų būti pagrindinis potvynių rizikos valdymo 
elementas, nes taip atsižvelgiama į vandens vartotojų ir nukentėjusiųjų nuo potvynių 
nuomones, poreikius ir interesus. Vien informuoti nepakanka.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 56
9 straipsnio 1 punktas
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1) pirmieji potvynių grėsmės žemėlapiai ir 
potvynių rizikos žemėlapiai rengiami ir 
vėlesnės jų peržiūros, kaip nurodyta šios 
direktyvos 6 ir 14 straipsniuose, atliekami 
taip, kad juose esanti informacija atitiktų 
atitinkamą pagal Direktyvą 2000/60/EB 
pateiktą informaciją. Jei laikoma tikslinga, 
juos galima toliau derinti ir įtraukti į 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje 
numatytas peržiūras;

1) pirmieji potvynių grėsmės žemėlapiai ir 
potvynių rizikos žemėlapiai rengiami ir 
vėlesnės jų peržiūros, kaip nurodyta šios 
direktyvos 6 ir 14 straipsniuose, atliekami 
taip, kad juose esanti informacija atitiktų 
atitinkamą pagal Direktyvą 2000/60/EB 
pateiktą informaciją. Jie bus toliau derinami
ir gali būti įtraukti į Direktyvos 2000/60/EB 
5 straipsnio 2 dalyje numatytas peržiūras;

Or. en

Pagrindimas

Pirmieji potvynių grėsmės žemėlapiai ir potvynių rizikos žemėlapiai rengiami ir vėlesnės jų 
peržiūros, kaip nurodyta šios direktyvos 6 ir 14 straipsniuose, atliekami taip, kad juose esanti 
informacija atitiktų atitinkamą pagal Direktyvą 2000/60/EB pateiktą informaciją.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 57
9 straipsnio 2 punktas

2) pirmieji potvynių rizikos valdymo planai 
rengiami ir vėlesnės jų peržiūros, kaip 
nurodyta šios direktyvos 7 ir 13 
straipsniuose, atliekamos, jei laikoma 
tikslinga, derinant su 
Direktyvos 2000/60/EB 14 straipsnio 
7 dalyje numatytomis upių baseinų valdymo 
planų peržiūromis, ir jie gali būti įtraukiami į 
šias peržiūras;

2) pirmieji potvynių rizikos valdymo planai 
rengiami ir vėlesnės jų peržiūros, kaip 
nurodyta šios direktyvos 7 ir 13 
straipsniuose, atliekamos derinant su 
Direktyvos 2000/60/EB 14 straipsnio 
7 dalyje numatytomis upių baseinų valdymo 
planų peržiūromis, ir jie gali būti įtraukiami į 
šias peržiūras;

Or. en

Pagrindimas

Upių baseinų valdymo planų rengimas pagal Direktyvą 2000/60/EB ir potvynių rizikos 
valdymo planų rengimas pagal šią direktyvą yra integruotos upių baseinų valdymo dalys.
Taigi vykdant šiuos du procesus reikėtų pasinaudoti galimybėmis pasiekti bendrą sinergiją ir 
naudą. Rentabiliausias ir tvariausias būdas parengti potvynių rizikos valdymo priemones –
tai sujungti 2 planavimo ir pranešimo procesus siekiant išvengti administracinių ir viešųjų 
lėšų švaistymo. 
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Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 58
9 straipsnio 2 punktas

2) pirmieji potvynių rizikos valdymo planai 
rengiami ir vėlesnės jų peržiūros, kaip 
nurodyta šios direktyvos 7 ir 13 
straipsniuose, atliekamos, jei laikoma 
tikslinga, derinant su 
Direktyvos 2000/60/EB 14 straipsnio 
7 dalyje numatytomis upių baseinų valdymo 
planų peržiūromis, ir jie gali būti įtraukiami į 
šias peržiūras;

2) pirmieji potvynių rizikos valdymo planai
rengiami ir vėlesnės jų peržiūros, kaip 
nurodyta šios direktyvos 7 ir 13 
straipsniuose, atliekamos derinant su 
Direktyvos 2000/60/EB 14 straipsnio 
7 dalyje numatytomis upių baseinų valdymo 
planų peržiūromis, ir jie gali būti įtraukiami į 
šias peržiūras;

Or. en

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 59
9 straipsnio 3 punktas

3) aktyvus visų suinteresuotų šalių 
dalyvavimas pagal šios direktyvos 
10 straipsnį, jei tikslinga, derinamas su 
aktyviu suinteresuotų šalių dalyvavimu 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 14 straipsnį.

3) aktyvus visų suinteresuotų šalių 
dalyvavimas pagal šios direktyvos 
10 straipsnį derinamas su aktyviu 
suinteresuotų šalių dalyvavimu pagal
Direktyvos 2000/60/EB 14 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Upių baseinų valdymo planų rengimas pagal Direktyvą 2000/60/EB ir potvynių rizikos 
valdymo planų rengimas pagal šią direktyvą yra integruotos upių baseinų valdymo dalys.
Taigi vykdant šiuos du procesus reikėtų pasinaudoti galimybėmis pasiekti bendrą sinergiją ir 
naudą. Rentabiliausias ir tvariausias būdas parengti potvynių rizikos valdymo priemones –
tai sujungti 2 planavimo ir pranešimo procesus siekiant išvengti administracinių ir viešųjų 
lėšų, įskaitant visuomenės dalyvavimo reikalavimus, švaistymo.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 60
10 straipsnio 2 dalis

2. Valstybės narės skatina suinteresuotas 
šalis aktyviai dalyvauti rengiant, peržiūrint 

2. Valstybės narės užtikrina aktyvų 
suinteresuotų šalių dalyvavimą rengiant, 
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ir atnaujinant IV skyriuje nurodytus 
potvynių rizikos valdymo planus.

peržiūrint ir atnaujinant IV skyriuje 
nurodytus potvynių rizikos valdymo planus.

Or. en

Pagrindimas

Aktyvus visų suinteresuotų šalių įtraukimas turėtų būti pagrindinis potvynių rizikos valdymo 
elementas, nes taip atsižvelgiama į vandens vartotojų ir nukentėjusiųjų nuo potvynių 
nuomones, poreikius ir interesus. Vien informuoti nepakanka.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 61
Priedo A dalies I skirsnio 4a punktas (naujas)

4a) nustatymas pirmenybinių priemonių, 
kurios padeda skatinti žalos prevenciją 
pagal šiuos Direktyvoje 2000/60/EB 
nustatytus „prastėjimo sustabdymo“ ir 
(arba) „geros ekologinės, cheminės ir 
kiekybinės būklės“ tikslus:
– šlapžemių ir salpų apsauga,
– suardytų šlapžemių ir salpų (įskaitant 
upių vingių), ypač tų, kurios sujungia upes 
ir jų salpas, atkūrimas,
– pasenusios žmonių sukurtos apsaugos 
nuo potvynių infrastruktūros pašalinimas iš 
upių,
– tolesnių statybų (infrastruktūros, 
gyvenamųjų namų ir kt.) salpose 
prevencija,
- statybos priemonių, skirtų atnaujinti 
esamus pastatus, skatinimas (pvz., poliniai 
pamatai),
– tvaraus žemės naudojimo(pvz., miškų 
atželdinimas), baseinų teritorijose rėmimas, 
siekiant gerinti natūralų vandens 
palaikymą ir požeminio vandens 
atsinaujinimą,
– išankstinis leidimų verstis nuolatine 
veikla salpose (pvz., statyba ir pramonės 
plėtra) išdavimas ar registracija.
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Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą teiktas 37 pakeitimas. Žr. 7 
straipsnio 2 dalies pagrindimą (M.-N. Lienemann).

Pakeitimą pateikė Jill Evans

Pakeitimas 62
Priedo A dalies I skirsnio 4a punktas (naujas)

4a) nustatymas pirmenybinių priemonių, 
kurios padeda skatinti žalos prevenciją 
pagal tokius Direktyvoje 2000/60/EB 
nustatytus „prastėjimo sustabdymo“ ir 
(arba) „geros ekologinės, cheminės ir 
kiekybinės būklės“ tikslus:
– šlapžemių ir salpų apsauga,
– suardytų šlapžemių ir salpų (įskaitant 
upių vingių), ypač tų, kurios sujungia upes 
ir jų salpas, atkūrimas,
– pasenusios žmonių sukurtos apsaugos 
nuo potvynių infrastruktūros pašalinimas iš 
upių,
– tolesnių statybų (infrastruktūros, 
gyvenamųjų namų ir kt.) salpose 
prevencija,
- statybos priemonių, skirtų atnaujinti 
esamus pastatus, skatinimas (pvz., poliniai 
pamatai),
– tvaraus žemės naudojimo(pvz., miškų 
atželdinimas), baseinų teritorijose rėmimas, 
siekiant gerinti natūralų vandens 
palaikymą ir požeminio vandens 
atsinaujinimą,
– išankstinis leidimų verstis nuolatine 
veikla salpose (pvz., statyba ir pramonės 
plėtra) išdavimas ar registracija.

Or. en

Pagrindimas

Potvynių rizikos valdymo planuose turėtų būti vertinamos ir pagal svarbą išdėstomos 
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priemonės, atsižvelgiant į jų poveikį aplinkai.


