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Richard Seeber
plūdu riska novērtējums un pārvaldība 

Padomes kopējā nostāja (12131/6/2006 – C6-0038/2007 – 2006/0005(COD))

Padomes kopējā nostāja Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 25
8.a apsvērums (jauns)

(8.a) Dalībvalstīm un Kopienai, nosakot un 
īstenojot politiku jebkurā jomā, tai skaitā, 
piemēram, transporta politiku, teritoriālās 
plānošanas, pilsētu attīstības un 
rūpniecības politiku, lauksaimniecības 
politiku, kohēzijas politiku, enerģētikas 
politiku un pētniecības politiku, jāņem vērā 
noteikumi par plūdu riska pastāvīgu 
pārvaldību.

Or. en

Pamatojums

Atkārtots Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums. Ir pietiekami daudz 
pierādījumu tam, ka nepareiza teritoriālā plānošanas, pilsētu attīstības un rūpniecības 
politika būtiski palielina plūdu risku. Lai efektīvi īstenotu plūdu riska pārvaldību, tā ir 
jāsaskaņo ar citām atbilstīgām darbības jomām, ievērojot sateces baseinu integrētās 
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apsaimniekošanas principu. Ir stingri jākoordinē citi pasākumi, kas var ietekmēt plūdu riska 
pārvaldību, kā arī pasākumi, kurus iespējams ietekmē plūdu riska pārvaldība.

Grozījumu iesniedza Jill Evans

Grozījums Nr. 26
11. apsvērums

(11) Lai iegūtu noderīgu informāciju, kā arī 
būtisku pamatinformāciju prioritāšu 
noteikšanai un turpmākai tehnisku, 
finansiālu un politisku lēmumu pieņemšanai 
attiecībā uz plūdu riska pārvaldību, ir 
vajadzīgs nodrošināt iespējamu plūdu 
postījumu vietu karšu un plūdu apdraudētu 
teritoriju karšu izstrādi, tajās atzīmējot 
iespējamo nelabvēlīgo ietekmi, kas saistīta 
ar dažādiem plūdu scenārijiem.

(11) Lai iegūtu noderīgu informāciju, kā arī 
būtisku pamatinformāciju prioritāšu 
noteikšanai un turpmākai tehnisku, 
finansiālu un politisku lēmumu pieņemšanai 
attiecībā uz plūdu riska pārvaldību, ir 
vajadzīgs nodrošināt iespējamu plūdu 
postījumu vietu karšu un plūdu apdraudētu 
teritoriju karšu izstrādi, tajās atzīmējot 
iespējamo nelabvēlīgo ietekmi, kas saistīta 
ar dažādiem plūdu scenārijiem. Šajā sakarā 
dalībvalstīm būtu no jauna jāizvērtē tiešas 
vai netiešas subsīdijas darbībām, kuru 
ietekmē palielinās plūdu risks.

Or. en

Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 27
12. apsvērums

(12) Lai konkrētajā teritorijā izvairītos no 
plūdiem un lai samazinātu to negatīvās 
sekas, ir lietderīgi izstrādāt plūdu riska 
pārvaldības plānus. Plūdu cēloņi un sekas 
dažādos Kopienas reģionos un valstīs ir 
dažādi. Tādēļ plūdu riska pārvaldības plānos 
būtu jāņem vērā konkrēto apgabalu 
raksturojums, kurus tie aptver, un 
jānodrošina piemērotus risinājumus saskaņā 
ar šo apgabalu vajadzībām un prioritātēm, 
tajā pašā laikā nodrošinot piemērotu 
koordināciju ar upju baseinu rajoniem.

(12) Lai konkrētajā teritorijā izvairītos no 
plūdiem un lai samazinātu to negatīvās 
sekas, ir lietderīgi izstrādāt plūdu riska 
pārvaldības plānus. Plūdu cēloņi un sekas 
dažādos Kopienas reģionos un valstīs ir 
dažādi. Tādēļ plūdu riska pārvaldības plānos 
būtu jāņem vērā konkrēto apgabalu 
raksturojums, kurus tie aptver, un 
jānodrošina piemērotus risinājumus saskaņā 
ar šo apgabalu vajadzībām un prioritātēm, 
tajā pašā laikā nodrošinot piemērotu 
koordināciju ar upju baseinu rajoniem. Lai 
novērstu šādu piesārņojumu, plūdu riska 
pārvaldības plānos jāņem vērā arī 
rūpniecības un lauksaimniecības iekārtas 
un citi iespējamie piesārņojuma avoti 
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attiecīgajā apgabalā.

Or. en

Pamatojums

Atkārtots Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 18. Plūdi ir dabas 
parādība. Plūdi apdraud tikai cilvēku darbību plūdiem pakļautajās teritorijās vai tajās 
atrodošās zemes izmantošanu. Tā kā pēc plūdiem bieži vien seko nejaušs vides piesārņojums, 
ko rada attiecīgajā apgabalā izvietotās rūpniecības, lauksaimniecības un citas iekārtas, plūdu 
riska pārvaldības plānos jāņem vērā iespējamie piesārņojuma avoti.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 28
12. apsvērums

(12) Lai konkrētajā teritorijā izvairītos no 
plūdiem un lai samazinātu to negatīvās 
sekas, ir lietderīgi izstrādāt plūdu riska 
pārvaldības plānus. Plūdu cēloņi un sekas 
dažādos Kopienas reģionos un valstīs ir 
dažādi. Tādēļ plūdu riska pārvaldības plānos 
būtu jāņem vērā konkrēto apgabalu 
raksturojums, kurus tie aptver, un 
jānodrošina piemērotus risinājumus saskaņā 
ar šo apgabalu vajadzībām un prioritātēm, 
tajā pašā laikā nodrošinot piemērotu 
koordināciju ar upju baseinu rajoniem.

(12) Lai konkrētajā teritorijā izvairītos no 
plūdiem un lai samazinātu to negatīvās 
sekas, ir lietderīgi izstrādāt plūdu riska 
pārvaldības plānus. Plūdu cēloņi un sekas 
dažādos Kopienas reģionos un valstīs ir 
dažādi. Tādēļ plūdu riska pārvaldības plānos 
būtu jāņem vērā konkrēto apgabalu 
raksturojums, kurus tie aptver, un 
jānodrošina piemērotus risinājumus saskaņā 
ar šo apgabalu vajadzībām un prioritātēm, 
tajā pašā laikā nodrošinot piemērotu 
koordināciju ar upju baseinu rajoniem. 
Dalībvalstīm būtu īpaši jāatturas veikt 
pasākumus, kuri palielina plūdu risku citās 
dalībvalstīs, un jāmeklē kompensēšanas 
iespējas pašu teritorijā, lai ierobežotu upju 
dabisko teci. 

Or. nl

Pamatojums

Atkārtoti ievieš pirmajā lasījumā pieņemtā grozījuma Nr. 47 koriģēto versiju.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 29
13. apsvērums
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(13) Plūdu riska pārvaldības plānos 
uzmanība būtu jāvērš plūdu novēršanai, 
aizsardzībai un gatavībai. Plūdu riska 
pārvaldības plānu elementi periodiski būtu 
jāpārskata un vajadzības gadījumā 
jāatjaunina, ņemot vērā iespējamo klimata 
pārmaiņu ietekmi uz plūdu iespējamību.

(13) Plūdu riska pārvaldības plānos 
uzmanība būtu jāvērš plūdu novēršanai, 
aizsardzībai, gatavībai un reaģēšanai 
avārijas situācijās. Plūdu riska pārvaldības 
plānu elementi periodiski būtu jāpārskata un 
vajadzības gadījumā jāatjaunina, ņemot vērā 
iespējamo klimata pārmaiņu ietekmi uz 
plūdu iespējamību.

Or. pt

Pamatojums

Plūdu riska pārvaldības plānos ir jāiekļauj arī pasākumi, kas saistīti ar atbilstīgiem ātras 
reaģēšanas plāniem saskaņā ar civilās aizsardzības dienestu darbību.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 30
14. apsvērums

(14) Plūdu riska pārvaldībā ļoti svarīgs ir 
solidaritātes princips. Ņemot to vērā, 
dalībvalstis būtu jāmudina censties taisnīgi 
sadalīt atbildību, ja iesaistīto labā pieņem 
kopīgus lēmumus attiecībā uz plūdu riska 
pārvaldību visā upes garumā.

(14) Plūdu riska pārvaldībā ļoti svarīgs ir 
solidaritātes princips. Ņemot to vērā, 
dalībvalstis būtu jāmudina kopīgi īstenot 
pasākumus, kas dod labumu visiem.
Turklāt ir jācenšas taisnīgi sadalīt 
atbildības jomas.

Or. nl

Pamatojums

Kopējās nostājas 14. apsvērums mudina dalībvalstis taisnīgi sadalīt atbildības jomas savā 
starpā, lai kopīgi īstenotu pasākumus, kuri attiecas uz divām vai vairākām valstīm. Prioritārs 
šajā sakarā ir taisnīgs atbildības jomu sadalījums, nevis iespējamo kopīgo pasākumu 
noteikšana. Nozīmīgs direktīvas devums ir saistīts ar to, ka dalībvalstis tiek mudinātas kopīgi 
īstenot pasākumus, kuri attiecas uz divām vai vairākām valstīm. 

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 31
14. apsvērums

(14) Plūdu riska pārvaldībā ļoti svarīgs ir 
solidaritātes princips. Ņemot to vērā, 

(14) Plūdu riska pārvaldībā ļoti svarīgs ir 
solidaritātes princips. Ņemot to vērā, 
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dalībvalstis būtu jāmudina censties taisnīgi 
sadalīt atbildību, ja iesaistīto labā pieņem 
kopīgus lēmumus attiecībā uz plūdu riska 
pārvaldību visā upes garumā.

dalībvalstis būtu jāmudina censties taisnīgi 
sadalīt atbildību, ja iesaistīto labā pieņem 
kopīgus lēmumus attiecībā uz plūdu riska 
pārvaldību visā upes garumā. Solidaritātes 
princips nozīmē arī to, ka dalībvalstis, 
izstrādājot plānus un īstenojot pretplūdu 
aizsardzības pasākumus, sadarbojas savā 
starpā un atturas no darbībām, kuras 
palielina plūdu risku citā dalībvalstī, ja 
vien šāda darbība nav daļa no kopīgā 
rīcības plāna. 

Or. nl

Pamatojums

Saskaņots ar kopējo nostāju un, tostarp, ar pirmajā lasījumā pieņemto grozījumu Nr. 219.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 32
16. apsvērums

(16) Direktīvā 2000/60/EK paredzēto upes 
baseina apsaimniekošanas plānu un šajā 
direktīvā paredzēto plūdu riska pārvaldības 
plānu izstrāde ir integrētas upju baseinu 
apsaimniekošanas pasākumi. Tādēļ abos 
procesos būtu jāizmanto visu pušu 
potenciāls, lai panāktu kopēju sinerģiju un 
ieguvumus, ņemot vērā vides kvalitātes 
mērķus Direktīvā 2000/60/EK, nodrošinot 
efektivitāti un plašu resursu izmantošanu, 
tajā pašā laikā atzīstot, ka kompetentas 
iestādes un pārvaldes vienības šajā 
direktīvā un Direktīvā 2000/60/EK varētu 
būt citas.

(16) Direktīvā 2000/60/EK paredzēto upes 
baseina apsaimniekošanas plānu un šajā 
direktīvā paredzēto plūdu riska pārvaldības 
plānu izstrāde ir integrētas upju baseinu 
apsaimniekošanas pasākumi. Tādēļ abos 
procesos būtu jāizmanto visu pušu 
potenciāls, lai panāktu kopēju sinerģiju un 
ieguvumus, ņemot vērā vides kvalitātes 
mērķus Direktīvā 2000/60/EK, nodrošinot 
efektivitāti un plašu resursu izmantošanu. 

Or. en

Pamatojums

Plūdu riska pārvaldība ir svarīgs elements integrētajā upju baseinu apsaimniekošanā, ko 
nosaka saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK. Lai gūtu labumu no kopējās sinerģijas un 
ieguvumiem direktīvās, ar kurām nodrošina efektivitāti un resursu saprātīgu izmantošanu, 
tāda pat pārvaldības vienība būtu jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.
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Grozījumu iesniedza Jill Evans

Grozījums Nr. 33
17. apsvērums

(17) Gadījumiem, kad ūdenstilpes tiek 
izmantotas daudzfunkcionāliem mērķiem 
dažādās ilgtspējīgās cilvēka darbībās 
(piemēram, plūdu riska pārvaldībā, 
ekoloģisku mērķu īstenošanā, iekšzemes 
ūdeņu kuģošanā vai hidroelektroenerģijas 
ražošanā) un kad šīs darbības ietekmē 
ūdenstilpes, Direktīvas 2000/60/EK 4. 
punktā paredzēts skaidrs un pārskatāms 
process rīcībai attiecībā uz šādiem 
izmantojumiem un ietekmi, tostarp 
iespējami izņēmumi "laba stāvokļa" vai 
"pasliktināšanās novēršanas" mērķu 
sasniegšanas gaitā.

(17) Gadījumiem, kad ūdenstilpes tiek 
izmantotas daudzfunkcionāliem mērķiem 
dažādās ilgtspējīgās cilvēka darbībās 
(piemēram, plūdu riska pārvaldībā, 
ekoloģisku mērķu īstenošanā, iekšzemes 
ūdeņu kuģošanā vai hidroelektroenerģijas 
ražošanā) un kad šīs darbības ietekmē 
ūdenstilpes, Direktīvas 2000/60/EK 4. 
punktā paredzēts skaidrs un pārskatāms 
process rīcībai attiecībā uz šādiem 
izmantojumiem un ietekmi, tostarp 
iespējami izņēmumi "laba stāvokļa" vai 
"pasliktināšanās novēršanas" mērķu 
sasniegšanas gaitā. Izmaksu, tai skaitā vides 
un resursu izmaksu, segšanas principu 
būtu jāattiecina uz plūdu riska pārvaldības 
pasākumiem un infrastruktūru saskaņā ar 
Direktīvu 2000/60/EK.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 34
1. pants

Ar šo direktīvu paredz izveidot plūdu radītu 
apdraudējumu izvērtēšanas un pārvaldības 
sistēmu, lai mazinātu ar Kopienā notikušiem 
plūdiem saistītu nelabvēlīgo ietekmi uz 
cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu 
un saimniecisko darbību.

Ar šo direktīvu paredz izveidot plūdu radītu 
apdraudējumu izvērtēšanas un pārvaldības 
sistēmu, lai mazinātu ar Kopienā notikušiem 
plūdiem saistītu nelabvēlīgo ietekmi uz 
cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu 
un saimniecisko darbību. Turklāt tā palīdzēs 
sasniegt spēkā esošajos Kopienas tiesību 
aktos noteiktos mērķus vides jomā.

Or. en

Pamatojums

Atkārtots Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 27. Ir būtiski, ka 
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plūdu riska pārvaldības pamatsistēma veicina Kopienas tiesību aktos noteikto mērķu 
sasniegšanu.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 35
3. panta 2. punkta 1. daļa

2. Šīs direktīvas īstenošanai dalībvalstis 
tomēr var:

2. Šīs direktīvas īstenošanai dalībvalstis 
tomēr var norīkot citas kompetentas 
iestādes nekā tās, kas noteiktas saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 3. panta 2. punktu.

a) norīkot citas kompetentas iestādes nekā 
tās, kas noteiktas saskaņā ar Direktīvas 
2000/60/EK 3. panta 2. punktu;
b) identificēt un iekļaut pārvaldības vienībā 
dažas piekrastes teritorijas vai atsevišķus 
upju baseinus, kas nav tādi, kuri iekļauti 
saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 3. panta 
1. punktu.

Or. en

Pamatojums

Plūdu riska pārvaldība ir svarīgs elements integrētajā upju baseinu apsaimniekošanā, ko 
nosaka saskaņā ar Direktīvu 2000/60/EK. Lai gūtu labumu no kopējās sinerģijas un 
ieguvumiem abās minētajās direktīvās, ar kurām nodrošina efektivitāti un resursu saprātīgu 
izmantošanu, tāda pat pārvaldības vienība būtu jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 36
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

a) upju baseina apgabala attiecīga mēroga 
karti, kurā norādītas upju baseinu, 
apakšbaseinu un attiecīgā gadījumā
piekrastes teritoriju robežas, kā arī 
topogrāfiski elementi un zemes 
izmantojums;

a) upju baseina apgabala attiecīga mēroga 
karti, kurā norādītas upju baseinu, 
apakšbaseinu un piekrastes teritoriju 
robežas, kā arī topogrāfiski elementi un 
zemes izmantojums;

Or. en
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Pamatojums

Cilvēka darbība ir koncentrēta piekrastes apgabalos, kas ir īpaši pakļauti klimata pārmaiņu 
iespējamām sekām. Tādēļ iepriekšējā plūdu riska novērtējumā jāiekļauj visi piekrastes 
apgabali.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 37
4. panta 2. punkta b) apakšpunkts

b) iepriekš notikušu tādu plūdu aprakstu, 
kam ir bijusi būtiska nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu 
un saimniecisko darbību, un kas joprojām 
turpmāk varētu atkārtoties līdzvērtīgā 
apjomā, un apraksts par to apmēru un 
izplatīšanās ceļiem, kā arī to izraisītās 
nelabvēlīgās ietekmes izvērtējums;

b) iepriekš notikušu tādu plūdu aprakstu, 
kam ir bijusi būtiska nelabvēlīga ietekme uz 
cilvēku veselību, vidi, kultūras mantojumu 
un saimniecisko darbību, un kas joprojām 
turpmāk varētu atkārtoties līdzvērtīgā 
apjomā, un apraksts par to apmēru, tostarp 
to jutīgumu pret izmaiņām, it īpaši ūdens 
līmeņa krišanos, un izraisītās nelabvēlīgās 
ietekmes izvērtējums, kā arī palieņu 
apgabalu kā dabiskas plūdu 
aiztures/buferzonas nozīmes un plūdu 
izplatīšanās pašreizējo un turpmāko ceļu
apraksts;

Or. en

Pamatojums

Atkārtots Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 34. Neapstrādātas 
zemes platības, kas var applūst dabiskā veidā (piemēram, palienes), veic nozīmīgu ūdens 
aizturēšanas funkciju. Saskaņā ar šo direktīvu īstenotajā plānošanas procesā ir jāņem vērā 
šīs zemes platības. Ir jāņem vērā augsnes iegrimšana, jo tā palielina plūdu risku.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 38
4. panta 2. punkta da) apakšpunkts (jauns)

da) jau esošās mākslīgi izveidotās pretplūdu 
aizsardzības infrastruktūras efektivitātes 
novērtējums, ņemot vērā tās reālo spēju 
novērst postījumus, kā arī tās efektivitāti no 
saimnieciskā un vides viedokļa.
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Or. en

Pamatojums

Atkārtots Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 36. Palielinoties 
plūdu līmenim, dambji, aizsprosti un citi ierastie infrastruktūras pasākumi nespēj nodrošināt 
pretplūdu aizsardzību un pat rada vēl lielāku risku, nespējot pildīt savas funkcijas. Tādēļ 
esošās infrastruktūras efektivitāte ir visaptveroši jāizvērtē, ņemot vērā arī ar vidi saistītās un 
resursu izmaksas.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 39
6. panta 4. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) palienes un citi dabas apgabali, kas 
pašreiz vai nākotnē var kalpot par plūdu 
aizturēšanas vai buferzonām.

Or. en

Pamatojums

Atkārtots Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 156. Ja 
neapstrādātas zemes platības, kas var applūst dabiskā veidā (piemēram, palienes) un veikt 
nozīmīgo ūdens aizturēšanas funkciju, netiek iekļautas plūdu riska kartēs un pārvaldības 
plānos, tās var kļūt par apstrādāšanas objektu. Tādā gadījumā tiktu zaudēta vai pavājināta to 
svarīgā loma plūdu riska mazināšanā un tiktu apdraudēti tur izvietotie jaunie līdzekļi. Tāpēc 
šie apgabali un funkcijas, ko tie veic, jāiekļauj/jāņem vērā attiecīgajās plūdu riska kartēs un 
pārvaldības plānos, kuri jāizstrādā saskaņā ar šo direktīvu.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela, Karin Scheele, Christa Prets

Grozījums Nr. 40
6. panta 5. punkta ba) apakšpunkts (jauns)

ba) vietas, kuras klasificētas kā kultūras 
mantojums;

Or. en

Pamatojums

Plūdu riska kartēs ir jāiekļauj arī informācija par kultūras mantojuma, tostarp arheoloģijas 
izrakumu, vietām, lai pasargātu kultūras mantojumu no dabas katastrofu postošās ietekmes.
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Grozījumu iesniedza Gyula Hegyi

Grozījums Nr. 41
6. panta 5. punkta c) apakšpunkts 

c) iekārtas, kas minētas Padomes Direktīvas 
96/61/EK (1996. gada 24. septembris) par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli   I pielikumā un kas varētu izraisīt 
nejaušu piesārņojumu plūdu gadījumā, kā arī 
iespējami ietekmētos aizsargātos apgabalus, 
kā noteikts Direktīvas 2000/60/EK 
IV pielikuma 1. punkta i), iii) un 
v) apakšpunktā;

c) iekārtas, kas minētas Padomes Direktīvas 
96/61/EK (1996. gada 24. septembris) par 
piesārņojuma integrētu novēršanu un 
kontroli I pielikumā un kas varētu izraisīt 
nejaušu piesārņojumu plūdu gadījumā, kā arī 
iespējami ietekmētos aizsargātos apgabalus, 
kā noteikts Direktīvas 2000/60/EK 
IV pielikuma 1. punktā; 

Or. en

Pamatojums

Atkārtots Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 49. Aizsargājamo 
teritoriju uzskaitījumā saskaņā ar Direktīvas 2000/60/EK 6. pantu ir jāiekļauj arī augsta 
riska zonas un apgabali, kas ir noteikti ekonomiski nozīmīgu ūdensaugu un ūdensdzīvnieku 
sugu aizsardzībai. Atbilstīgi Direktīvas 2000/60/EK 10. pantam dalībvalstīm ir jānodrošina 
kombinēta pieeja stacionārajiem un difūzajiem avotiem.

Grozījumu iesniedza Jill Evans

Grozījums Nr. 42
6. panta 5. punkta d) apakšpunkts 

d) cita informācija, ko attiecīgā dalībvalsts 
uzskata par lietderīgu, piemēram, 
informācija par apgabaliem, kuros var notikt 
plūdi, kas nes lielu nogulumu apjomu, un 
sanešu plūdi.

d) ja iespējams, informācija par citiem 
iespējamiem piesārņojuma stacionārajiem 
un difūzajiem avotiem un cita informācija, 
ko attiecīgā dalībvalsts uzskata par 
lietderīgu, piemēram, informācija par 
apgabaliem, kuros var notikt plūdi, kas nes 
lielu nogulumu apjomu, un sanešu plūdi.

Or. en

Pamatojums

Salīdzinājumā ar Direktīvu 2000/60/EK citi stacionārie avoti vai iespējamie difūzie 
piesārņojuma avoti būtu jāizslēdz, ja informācija ir pieejama dalībvalstīs.
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Grozījumu iesniedza Jill Evans

Grozījums Nr. 43
6. panta 6. punkts

6. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, ka 
attiecībā uz pietiekami aizsargātām 
piekrastes teritorijām iespējamo plūdu 
postījumu vietu kartes gatavo tikai par 
3. punkta a) apakšpunktā minēto scenāriju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iekļaujot plūdu riska kartēs tikai ārkārtēju plūdu gadījumus, iedzīvotāji, saimnieciskā darbība 
un nekustamie īpašumi netiek pietiekami aizsargāti, kā tas ir prasīts šajā direktīvā. Līdzās 
tiem piekrastes apgabaliem, kuri ir īpaši pakļauti klimata pārmaiņu iespējamām sekām, plūdu 
riska kartes ir jāsagatavo visu scenāriju gadījumiem.

Grozījumu iesniedza Jill Evans

Grozījums Nr. 44
6. panta 7. punkts

7. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, ka 
attiecībā uz gruntsūdens plūdiem iespējamo 
plūdu postījumu vietu kartes gatavo tikai 
par 3. punkta a) apakšpunktā minēto 
scenāriju.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Iekļaujot plūdu riska kartēs tikai ārkārtēju plūdu gadījumus, iedzīvotāji, saimnieciskā darbība 
un nekustamie īpašumi netiek pietiekami aizsargāti, kā tas ir prasīts šajā direktīvā.  
Gruntsūdens plūdu biežums un intensitāte palielinās, un tādēļ, lai aizsargātu iedzīvotājus, 
saimniecisko darbību un nekustamos īpašumus, plūdu riska kartes ir jāsagatavo visu 
scenāriju gadījumiem.
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Grozījumu iesniedza Jill Evans

Grozījums Nr. 45
7. panta 1. punkts

1. Pamatojoties uz 6. pantā minētajām 
kartēm, dalībvalstis saskaņā ar šā panta 2. un 
3. punktu izstrādā upju baseinu apgabala vai 
3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētās 
pārvaldības vienības mērogā koordinētus 
plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plānus teritorijām, kas identificētas saskaņā 
ar 5. panta 1. punktu, un teritorijām, uz ko 
attiecas 13. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

1. Pamatojoties uz 6. pantā minētajām 
kartēm, dalībvalstis saskaņā ar šā panta 2. un 
3. punktu izstrādā un īsteno upju baseinu 
apgabala vai 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā minētās pārvaldības vienības 
mērogā koordinētus plūdu radītu 
apdraudējumu pārvaldības plānus 
teritorijām, kas identificētas saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, un teritorijām, uz ko 
attiecas 13. panta 1. punkta b) apakšpunkts. 

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti ievieš Komisijas sākotnējo versiju, lai precizētu to, ka plāni ir ne tikai jāizstrādā, bet 
arī jāīsteno.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 46
7. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis izstrādā piemērotus plūdu 
radītu apdraudējumu pārvaldības mērķus 
teritorijām, kas identificētas saskaņā ar 5. 
panta 1. punktu, un teritorijām, uz ko 
attiecas 13. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 
tiecoties pirmām kārtām mazināt plūdu 
iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku 
veselību, vidi, kultūras mantojumu un 
saimniecisko darbību un, ja to uzskata par 
lietderīgu, veikt pasīvas aizsardzības 
pasākumus un/vai mazināt applūšanas 
iespējamību.

2. Dalībvalstis izstrādā piemērotus plūdu 
radītu apdraudējumu pārvaldības mērķus 
teritorijām, kas identificētas saskaņā ar 
5. panta 1. punktu, un teritorijām, uz ko 
attiecas 13. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 
tiecoties pirmām kārtām mazināt plūdu 
iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku 
veselību, vidi, kultūras mantojumu un 
saimniecisko darbību un veikt pasīvas 
aizsardzības pasākumus un/vai mazināt 
applūšanas iespējamību. Palieņu 
izmantošanai cilvēku vajadzībām jābūt 
saskaņotai ar noteikto plūdu risku.

Or. en

Pamatojums

Atkārtots pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums. Par labu visaptverošai integrētai plūdu 
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riska pārvaldībai upju baseinu līmenī ir jāatsakās no tradicionālās īstermiņa pretplūdu 
aizsardzības inženierijas, kas acīmredzot nespēj pildīt savas funkcija, īpašu nozīmi piešķirot 
nevis ar inženieriju, bet gan ar dabu saistītiem pasākumiem. Noturīga plūdu riska pārvaldība 
izvērtē patiesos plūdu cēloņus un to postošo ietekmi, nevis tikai simptomus.

Grozījumu iesniedza Jill Evans

Grozījums Nr. 47
7. panta 3. punkta 1. un 2. daļa

3. Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plāni ietver pasākumus, kas paredzēti, lai
panāktu mērķus, kas noteikti saskaņā ar 
2. punktu, kā arī pielikuma A daļā izklāstītos 
elementus.

3. Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plāni ietver pasākumus, ar kuru palīdzību 
sasniedz mērķus, kas noteikti saskaņā ar 
2. punktu, kā arī pielikuma A daļā izklāstītos 
elementus.

Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plānos ņem vērā būtiskus aspektus, 
piemēram, izmaksas un ieguvumus, plūdu 
apmēru un plūdu izplatīšanās ceļus un 
teritorijas, kas spēj aizturēt plūdus, 
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta vides 
aizsardzības mērķus, augsnes un ūdens 
apsaimniekošanu, telpisko plānošanu, zemes
izmantojumu, dabas aizsardzību, navigācijas 
un ostu infrastruktūru.

Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plānos ņem vērā būtiskus aspektus, 
piemēram, izmaksas un ieguvumus, plūdu 
apmēru un palieņu apgabalu kā dabiskas 
plūdu aiztures/buferzonas nozīmi un plūdu 
izplatīšanās pašreizējos un turpmākos 
ceļus, Direktīvas 2000/60/EK 1. un 4. pantā 
noteiktos vides aizsardzības mērķus, 
Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvas 
79/409/EEK par savvaļas putnu 
aizsardzību1 un Padomes 1992. gada 
21. maija Direktīvas 92/43/EEK par 
dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras 
aizsardzību2 mērķus, augsnes un ūdens 
apsaimniekošanu, telpisko plānošanu, zemes 
izmantojumu, dabas aizsardzību, navigācijas 
un ostu infrastruktūru.
1 OV L 103, 25.4.1979., 1. lpp. Direktīvā pēdējie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 
(OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp. Direktīvā pēdējie 
grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 
31.10.2003., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi arī ūdens pamatdirektīvas 1. pantā minētie noteikumi un noteiktie mērķi direktīvās 
par savvaļas putnu un dabisko dzīvotņu aizsardzību.
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Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 48
7. panta 3. punkta 1. daļa

3. Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plāni ietver pasākumus, kas paredzēti, lai 
panāktu mērķus, kas noteikti saskaņā ar 
2. punktu, kā arī pielikuma A daļā 
izklāstītos elementus.

3. Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plāniem ir jānodrošina aizsardzības līmeņi, 
kas noteikti saskaņā ar 2. punktu, kā arī 
jāiekļauj pasākumi, kuri ir saistīti ar 
dabiskiem procesiem, piemēram, palieņu 
saglabāšanu un/vai atjaunošanu nolūkā 
atdot upēm teritoriju, kur vien tas ir 
iespējams, un veicināt piemērotu zemes 
izmantošanu, lauksaimniecisko un 
mežsaimniecisko darbību visā upes 
baseinā.

Or. en

Pamatojums

Atkārtots Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 57. Skatīt 
pamatojumu 7. panta 2. punktam (Lienemann).

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 49
7. panta 3. punkta 2. daļa

Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plānos ņem vērā būtiskus aspektus, 
piemēram, izmaksas un ieguvumus, plūdu 
apmēru un plūdu izplatīšanās ceļus un 
teritorijas, kas spēj aizturēt plūdus,
Direktīvas 2000/60/EK 4. panta vides 
aizsardzības mērķus, augsnes un ūdens 
apsaimniekošanu, telpisko plānošanu, zemes 
izmantojumu, dabas aizsardzību, navigācijas 
un ostu infrastruktūru.

Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plānos ņem vērā būtiskus aspektus, 
piemēram, izmaksas un ieguvumus, plūdu 
apmēru un palieņu apgabalu kā dabiskas 
plūdu aiztures/buferzonas nozīmi un plūdu 
izplatīšanās pašreizējos un turpmākos 
ceļus, Direktīvas 2000/60/EK 1. un 4. pantā 
noteiktos mērķus, Padomes 1979. gada 
2. aprīļa Direktīvas 79/409/EEK par 
savvaļas putnu aizsardzību1 un Padomes 
1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK 
par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un 
floras aizsardzību2 mērķus, augsnes un 
ūdens apsaimniekošanu, telpisko plānošanu, 
zemes izmantojumu, dabas aizsardzību, 
navigācijas un ostu infrastruktūru
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1 OV L 103, , 25.4.1979., 1. lpp. Direktīvā pēdējie 
grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 807/2003 
(OV L 122, 16.5.2003., 36. lpp.).
2 OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp. Direktīvā pēdējie 
grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 
31.10.2003., 1. lpp.).

Or. en

Pamatojums

Atkārtoti Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtie grozījumi Nr. 53 un 54. 
Neapstrādātas zemes platības, kas var applūst dabiskā veidā (piemēram, palienes), veic 
nozīmīgu ūdens aizturēšanas funkciju. Ja tās netiek iekļautas plūdu riska kartēs un 
pārvaldības plānos, tās var kļūt par apstrādāšanas objektu. Tādā gadījumā tiktu zaudēta vai 
pavājināta to svarīgā loma plūdu riska mazināšanā un tiktu apdraudēti tur izvietotie jaunie 
līdzekļi. Ir svarīgi arī ūdens pamatdirektīvas 1. pantā minētie noteikumi un noteiktie mērķi 
direktīvās par savvaļas putnu un dabisko dzīvotņu aizsardzību.

Grozījumu iesniedza Edite Estrela

Grozījums Nr. 50
7. panta 3. punkta 3. daļa

Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plānos pievēršas visiem plūdu radītu 
apdraudējumu pārvaldības aspektiem, īpaši 
koncentrējoties uz novēršanu, aizsardzību un 
gatavību, tostarp uz plūdu prognozēm un 
agrās brīdināšanas sistēmām, kā arī ņemot 
vērā konkrētā upes baseina vai apakšbaseina 
raksturlielumus. Plūdu radītu apdraudējumu 
pārvaldības plānos var arī paredzēt plūdu 
gadījumā veikt kontrolētu konkrētu teritoriju 
appludināšanu.

Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plānos pievēršas visiem plūdu radītu 
apdraudējumu pārvaldības aspektiem, īpaši 
koncentrējoties uz novēršanu, aizsardzību,
gatavību un reaģēšanu avārijas situācijās, 
tostarp uz plūdu prognozēm un agrās 
brīdināšanas sistēmām, kā arī ņemot vērā 
konkrētā upes baseina vai apakšbaseina 
raksturlielumus. Plūdu radītu apdraudējumu 
pārvaldības plānos var arī paredzēt plūdu 
gadījumā veikt kontrolētu konkrētu teritoriju 
appludināšanu.

Or. pt
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Pamatojums

Plūdu riska pārvaldības plānos ir jāiekļauj arī pasākumi, kas saistīti ar atbilstīgiem ātras 
reaģēšanas plāniem saskaņā ar civilās aizsardzības dienestu darbību.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 51
7. panta 3.a punkts (jauns)

3.a Plūdu riska pārvaldības pasākumi, it 
īpaši tie, kas saistīti ar infrastruktūras 
būvniecību, jāpakļauj rūpīgam un 
pārredzamam novērtējumam no 
ekonomikas un vides viedokļa, lai 
iedzīvotājiem un uzņēmumiem nodrošinātu 
šo pasākumu ilgtermiņa raksturu, ņemot 
vērā izmaksu, tai skaitā vides un resursu 
izmaksu, segšanas principu.

Or. en

Pamatojums

Atkārtots Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 60. Palielinoties 
plūdu līmenim, ierastie infrastruktūras pasākumi nespēj nodrošināt pretplūdu aizsardzību un 
pat rada vēl lielāku risku, nespējot pildīt savas funkcijas. Tādēļ esošās infrastruktūras 
efektivitāte ir visaptveroši jāizvērtē, ņemot vērā arī ar vidi saistītās un resursu izmaksas. 
Jauni plūdu riska pārvaldības pasākumi, ja tie sniedz labumu sabiedrībai, ir jāpakļauj 
rūpīgam novērtējumam no ekonomiskā viedokļa, kurā ir jāiekļauj arī ar vidi saistītās un 
resursu izmaksas.

Grozījumu iesniedza Johannes Blokland

Grozījums Nr. 52
7. panta 4. punkts

4. Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plāni, kas izstrādāti vienā dalībvalstī, 
neietver pasākumus, kas – ņemot vērā to 
apjomu un ietekmi – būtiski palielina plūdu 
radītus apdraudējumus upes augštecē vai 
lejtecē no citām valstīm tajā pašā upes 
baseinā vai apakšbaseinā, ja vien šie 
pasākumi nav koordinēti un attiecīgās 
dalībvalstis nav savstarpēji vienojušās par 

4. Solidaritātes interesēs plūdu riska plānos 
vajadzības gadījumā ir jāņem vērā 
pasākumi upes augšteces vai lejteces 
apgabalos. Plūdu radītu apdraudējumu 
pārvaldības plāni, kas izstrādāti vienā 
dalībvalstī, neietver pasākumus, kas – ņemot 
vērā to apjomu un ietekmi – būtiski palielina 
plūdu radītus apdraudējumus upes augštecē 
vai lejtecē no citām valstīm tajā pašā upes 
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risinājumu saskaņā ar 8. pantu. baseinā vai apakšbaseinā, ja vien šie 
pasākumi nav koordinēti un attiecīgās 
dalībvalstis nav savstarpēji vienojušās par 
risinājumu saskaņā ar 8. pantu.

Or. nl

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir uzsvērt solidaritātes principu saskaņā ar pirmajā lasījumā pieņemto 
grozījumu Nr. 61. Tas ir saistīts ar šī paša autora iesniegto 14. apsvēruma grozījumu Nr. 1.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 53
8. panta 1. punkts

1. Attiecībā uz upju baseinu apgabaliem vai 
3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto 
pārvaldības vienību, kas pilnībā atrodas 
dalībvalstu teritorijā, dalībvalstis nodrošina, 
ka izstrādā vienu plūdu radītu apdraudējumu 
pārvaldības plānu vai upju baseinu apgabala 
mērogā savstarpēji saskaņotu plūdu radītu 
apdraudējumu pārvaldības plānu kopumu. 

1. Attiecībā uz upju baseinu apgabaliem vai 
3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto 
pārvaldības vienību, kas pilnībā atrodas 
dalībvalstu teritorijā, dalībvalstis nodrošina, 
ka izstrādā vienu plūdu radītu apdraudējumu 
pārvaldības plānu vai upju baseinu apgabala
mērogā savstarpēji saskaņotu plūdu radītu 
apdraudējumu pārvaldības plānu kopumu. 
Tādā veidā un piemērojot 4., 5., 6. un 
7. pantu dalībvalstis var izmantot esošos 
plānus un instrumentus, ja ar to palīdzību 
var nodrošināt līdzvērtīgu pretplūdu 
aizsardzību.

Or. nl

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir izvairīties no lieliem papildu pasākumiem dalībvalstīs, kas jau ir 
izstrādājušas plānus un īstenojušas pasākumus. Tas ir saistīts ar kopējo nostāju, it īpaši 
21. apsvērumu.

Grozījumu iesniedza Dorette Corbey

Grozījums Nr. 54
8. panta 2. punkts

2. Attiecībā uz starptautisku upju baseinu 2. Attiecībā uz starptautisku upju baseinu 
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apgabalu vai 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto pārvaldības vienību, 
kas pilnībā atrodas Kopienas teritorijā, 
dalībvalstis nodrošina koordināciju, lai 
izstrādātu vienu starptautisku plūdu radītu 
apdraudējumu pārvaldības plānu vai 
starptautiska upju baseinu apgabala mērogā 
savstarpēji saskaņotu plūdu radītu 
apdraudējumu pārvaldības plānu kopumu. Ja 
šādus plānus neizstrādā, dalībvalstis izstrādā 
starptautiskā upju baseinu apgabala mērogā 
cik vien iespējams savstarpēji saskaņotus 
plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plānus, kas attiecas vismaz uz tām 
starptautiskā upju baseinu apgabala daļām, 
kas ir to teritorijā.

apgabalu vai 3. panta 2. punkta 
b) apakšpunktā minēto pārvaldības vienību, 
kas pilnībā atrodas Kopienas teritorijā, 
dalībvalstis nodrošina koordināciju, lai 
izstrādātu vienu starptautisku plūdu radītu 
apdraudējumu pārvaldības plānu vai 
starptautiska upju baseinu apgabala mērogā 
savstarpēji saskaņotu plūdu radītu 
apdraudējumu pārvaldības plānu kopumu. Ja 
šādus plānus neizstrādā, dalībvalstis izstrādā 
starptautiskā upju baseinu apgabala mērogā 
cik vien iespējams savstarpēji saskaņotus 
plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plānus, kas attiecas vismaz uz tām 
starptautiskā upju baseinu apgabala daļām, 
kas ir to teritorijā. Dalībvalstis atturas no 
pasākumiem vai darbībām, kuras palielina 
plūdu risku upes augšteces vai lejteces 
apgabalos, ja vien šādas darbības nav daļa 
no kopīgā rīcības plāna plūdu riska 
samazināšanai.

Or. nl

Pamatojums

Saskaņā ar kopējo nostāju.

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 55
V nodaļas virsraksts

Saskaņošana ar Direktīvu 2000/60/EK, 
sabiedrības informēšana un sabiedriskā 
apspriešana

Saskaņošana ar Direktīvu 2000/60/EK, 
sabiedrības līdzdalība un sabiedriskā 
apspriešana

Or. en

Pamatojums

Visu ieinteresēto pušu aktīva iesaistīšana ir plūdu riska pārvaldības centrālais punkts, jo tādā 
veidā var iekļaut un ņemt vērā ūdens patērētāju un plūdos cietušo dažādos viedokļus, 
vajadzības un intereses. Ar informētību vien nepietiek.
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Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 56
9. panta 1. punkts

1) Iespējamu pirmo plūdu postījumu karšu 
un plūdu riska karšu izstrādi un šo karšu 
turpmāku pārskatīšanu, kā minēts šīs 
direktīvas 6. un 14. pantā, veic tā, lai tajās 
ietvertā informācija būtu saskanīga ar 
attiecīgo informāciju, kas sniegta saskaņā ar 
Direktīvu 2000/60/EK. Vajadzības 
gadījumā tās var plašāk saskaņot ar 
Direktīvas 2000/60/EK 5. panta 2. punktā 
paredzētajiem pārskatiem un iekļaut tajos.

1) Iespējamu pirmo plūdu postījumu karšu 
un plūdu riska karšu izstrādi un šo karšu 
turpmāku pārskatīšanu, kā minēts šīs
direktīvas 6. un 14. pantā, veic tā, lai tajās 
ietvertā informācija būtu saskanīga ar 
attiecīgo informāciju, kas sniegta saskaņā ar 
Direktīvu 2000/60/EK. Tās plašāk saskaņos
ar Direktīvas 2000/60/EK 5. panta 2. punktā 
paredzētajiem pārskatiem un var tikt 
iekļautas tajos.

Or. en

Pamatojums

Plūdu riska pirmās kartes tiek izstrādātas un pārskatītas saskaņā ar spēkā esošās direktīvas 
6. un 14. pantu tādā veidā, ka tajās ietvertā informācija ir saskaņota ar atbilstīgām norādēm 
direktīvā 2000/60/EK. 

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 57
9. panta 2. punkts

2) Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
pirmo plānu izstrādi un šo plānu turpmāku 
pārskatīšanu, kā minēts šīs direktīvas 7. un 
14. pantā, veic – ja to uzskata par lietderīgu 
–, saskaņojot ar Direktīvas 2000/60/EK 13. 
panta 7. punktā paredzētajiem upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu pārskatiem un 
vajadzības gadījumā šos plānus iekļaujot 
tajos.

2) Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
pirmo plānu izstrādi un šo plānu turpmāku 
pārskatīšanu, kā minēts šīs direktīvas 7. un 
14. pantā, veic, saskaņojot ar Direktīvas 
2000/60/EK 13. panta 7. punktā 
paredzētajiem upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu pārskatiem un 
vajadzības gadījumā šos plānus iekļaujot 
tajos.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2000/60/EK paredzēto upes baseina apsaimniekošanas plānu un šajā direktīvā 
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paredzēto plūdu riska pārvaldības plānu izstrāde ir integrētās upju baseinu 
apsaimniekošanas pasākumi; tāpēc to gaitā jāizmanto abpusējais sinerģijas potenciāls un 
ieguvums. Vislietderīgākais un noturīgākais veids, kā izstrādāt plūdu riska pārvaldības 
pasākumus, ir iekļaut abus plānošanas un informēšanas procesus, lai novērstu pārvaldes 
resursu un valsts līdzekļu izšķērdēšanu. 

Grozījumu iesniedza Jill Evans

Grozījums Nr. 58
9. panta 2. punkts

2) Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
pirmo plānu izstrādi un šo plānu turpmāku 
pārskatīšanu, kā minēts šīs direktīvas 7. un 
14. pantā, veic – ja to uzskata par lietderīgu 
–, saskaņojot ar Direktīvas 2000/60/EK 13. 
panta 7. punktā paredzētajiem upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu pārskatiem un 
vajadzības gadījumā šos plānus iekļaujot 
tajos.

2) Plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
pirmo plānu izstrādi un šo plānu turpmāku 
pārskatīšanu, kā minēts šīs direktīvas 7. un 
14. pantā, veic, saskaņojot ar Direktīvas 
2000/60/EK 13. panta 7. punktā 
paredzētajiem upju baseinu 
apsaimniekošanas plānu pārskatiem un 
vajadzības gadījumā šos plānus iekļaujot 
tajos.

Or. en

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 59
9. panta 3. punkts

3) Visu ieinteresēto pušu aktīvu iesaisti 
atbilstīgi šīs direktīvas 10. pantam attiecīgā 
gadījumā saskaņo ar ieinteresēto pušu 
aktīvu iesaisti atbilstīgi Direktīvas 
2000/60/EK 14. pantam.

3) Visu ieinteresēto pušu aktīvu iesaisti 
atbilstīgi šīs direktīvas 10. pantam saskaņo 
ar ieinteresēto pušu aktīvu iesaisti atbilstīgi 
Direktīvas 2000/60/EK 14. pantam.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2000/60/EK paredzēto upes baseina apsaimniekošanas plānu un šajā direktīvā 
paredzēto plūdu riska pārvaldības plānu izstrāde ir integrētās upju baseinu 
apsaimniekošanas pasākumi; tāpēc abu procesu gaitā jāizmanto abpusējais sinerģijas un 
ieguvuma potenciāls. Vislietderīgākais un noturīgākais veids, kā izstrādāt plūdu riska 
pārvaldības pasākumus, ir iekļaut abus plānošanas un informēšanas procesus, lai novērstu 
pārvaldes resursu un valsts līdzekļu izšķērdēšanu; tas attiecas arī uz prasību pēc sabiedrības 
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līdzdalības. 

Grozījumu iesniedza Péter Olajos

Grozījums Nr. 60
10. panta 2. punkts

2. Dalībvalstis mudina ieinteresētās 
personas aktīvi iesaistīties IV nodaļā minēto 
plūdu radītu apdraudējumu pārvaldības 
plānu izstrādē, pārskatīšanā un 
atjaunināšanā.

2. Dalībvalstis nodrošina ieinteresēto 
personu aktīvu iesaistīšanos IV nodaļā 
minēto plūdu radītu apdraudējumu 
pārvaldības plānu izstrādē, pārskatīšanā un 
atjaunināšanā.

Or. en

Pamatojums

Visu ieinteresēto pušu aktīva iesaistīšana ir plūdu riska pārvaldības centrālais punkts, jo tādā 
veidā var iekļaut un ņemt vērā ūdens patērētāju un plūdos cietušo dažādos viedokļus, 
vajadzības un intereses. Ar informētību vien nepietiek.

Grozījumu iesniedza Marie-Noëlle Lienemann

Grozījums Nr. 61
Pielikuma A daļas I iedaļas 4.a punkts (jauns)

4a) prioritātes noteikšana pasākumiem, kas 
veicina kaitējuma novēršanu saskaņā ar 
Direktīvā 2000/60/EK minētajiem 
„nepasliktināšanās” un/vai „labu 
ekoloģiskās un ķīmiskās kvalitātes un 
kvantitatīvo rādītāju” mērķiem, tādiem kā:
– mitrzemju un palieņu aizsardzība,
– degradētu mitrzemju un palieņu (tostarp 
upju līkumu), it īpaši to, kas savieno upes 
ar to palienēm, atjaunošana,
– novecojušu pretplūdu aizsardzības 
infrastruktūras iekārtu aizvākšana no 
upēm,
– jaunas (infrastruktūras, ēku utt.) 
būvniecības nepieļaušana palienēs,
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– esošo ēku uzlabošanas būvpasākumu 
veicināšana (piemēram, pāļu pamatu 
likšana),
– atbalsts pastāvīgai zemes izmantošanas 
praksei sateces apgabalos, piemēram, mežu 
atjaunošanai, lai uzlabotu dabisko 
ūdensaizturi un gruntsūdeņu atjaunošanos,
– iepriekšēja apstiprināšana vai reģistrācija 
pastāvīgām darbībām palienēs, tādām kā 
būvniecība un rūpnieciskā attīstība.

Or. en

Pamatojums

Atkārtots Eiropas Parlamenta pirmajā lasījumā pieņemtais grozījums Nr. 37. Skatīt 
pamatojumu 7. panta 2.punktam (Lienemann).

Grozījumu iesniedza Jill Evans

Grozījums Nr. 62
Pielikuma A daļas I iedaļas 4.a punkts (jauns)

4a) Prioritātes noteikšana pasākumiem, kas 
veicina kaitējuma novēršanu saskaņā ar 
Direktīvā 2000/60/EK minētajiem 
„nepasliktināšanās” un/vai „labu 
ekoloģiskās un ķīmiskās kvalitātes un 
kvantitatīvo rādītāju” mērķiem, tādiem kā:
– mitrzemju un palieņu aizsardzība,
– degradētu mitrzemju un palieņu (tostarp 
upju līkumu), it īpaši to, kas savieno upes 
ar to palienēm, atjaunošana,
– novecojušu pretplūdu aizsardzības 
infrastruktūras iekārtu aizvākšana no 
upēm,
– jaunas (infrastruktūras, ēku utt.) 
būvniecības nepieļaušana palienēs,
– esošo ēku uzlabošanas būvpasākumu 
veicināšana (piemēram, pāļu pamatu 
likšana),
– atbalsts pastāvīgai zemes izmantošanas 
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praksei sateces apgabalos, piemēram, mežu 
atjaunošanai, lai uzlabotu dabisko 
ūdensaizturi un gruntsūdeņu atjaunošanos,
– iepriekšēja apstiprināšana vai reģistrācija 
pastāvīgām darbībām palienēs, tādām kā 
būvniecība un rūpnieciskā attīstība.

Or. en

Pamatojums

Plūdu riska pārvaldības plānos pasākumi ir jāizvērtē un jānosaka to secība, ņemot vērā šo 
pasākumu ietekmi uz vidi. 


