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LÜHISELGITUS

Oma seletuskirjas rõhutab komisjon üleujutuste traagilisi tagajärgi (2002. aastal rohkem kui 
700 surma) ning nendest keskkonnale, era- ja avalikule infrastruktuurile ning piirkondade 
majandustegevusele põhjustatud kahju ulatust. Üleujutuste maht on kasvanud vesikondade 
loodusliku suurveemahutavuse olulise vähenemise tõttu. Ohtudele vaatamata on üleujutuste 
ohupiirkondades lubatud nii avaliku kui ka erasektori hoonete ja kommunikatsioonide 
ehitamist. Näitena viitab komisjon kümnele miljonile inimesele, kes elab Reini jõe äärsetes 
piirkondades, kus on eriti ulatuslike üleujutuste oht ja võimalik üleujutuskahju ulatub 165 
miljardi euroni. Kliimamuutused suurendavad tõenäoliselt nii selliste sündmuste sagedust kui 
ka intensiivsust. Seega, et vähendada ja juhtida üleujutustest tulenevaid ohte inimeste 
tervisele, keskkonnale, infrastruktuurile ja varale, teeb komisjon Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule ettepaneku võtta vastu direktiiv üleujutusohu hindamise ja ohjeldamise kohta.

Üleujutusohu hindamine ja ohjeldamine ei ole uus. Enamik liikmesriike, kui mitte kõik, on 
selle nähtuse ohjeldamiseks rakendanud riiklikke poliitikaid. Enamik Euroopa vesikondi 
jaguneb aga kahe või rohkema liikmesriigi vahel ning üleujutusohu ohjeldamine ühes 
piirkonnas võib mõjutada üleujutusohtu ülem- või alamjooksu piirkonnas. Seetõttu annaks 
ühenduse tasemel kooskõlastatud tegevus märkimisväärset lisaväärtust ja parandaks üldist 
üleujutusohu vältimist ning kaitset üleujutuste eest. Lisaks sellele sobib veemajanduse seda 
aspekti puudutav õigusakt hästi kokku veepoliitika raamdirektiiviga1, milles võeti kasutusele 
vesikondades piiriülese koordineerimise põhimõte.

Vastavalt struktuurifonde reguleerivatele uutele õigusaktidele tehakse ettepanek lugeda 
tulvaennetusmeetmeid abikõlblikeks kulutusteks.

Arvamuse koostaja on aga seisukohal, et komisjoni projekti tuleb teha mitmeid muudatusi, 
kui soovitakse:

• sobitada see direktiivi ettepanek tervikliku, jätkusuutliku üleujutuste 
riskijuhtimispoliitikaga;

• rõhutada ennetusmeetmeid, mille eesmärgiks ei ole mitte hädaolukordade 
lahendamine, vaid üleujutusohu kõrvaldamine või vähendamine, sest ennetav 
kohandumine on tõhusam ja odavam kui hädaolukordadele kohandumine või hilisem 
kohandumine;

• piirata kohalike tulvaennetusmeetmete edasikanduvat mõju ülem- või alamjooksu 
piirkondadele või kõrvaldada see mõju, kasutades ühtseid meetmeid vesikonna 
tasandil, sealhulgas piiriülest koostööd vesikondades, kaasates kõik asjaomased 
ametiasutused;

• edendada kõikide asjaomaste poliitikate ja finantsmehhanismide, muuhulgas 
ühtekuuluvuspoliitika integratsiooni, et saavutada jätkusuutlik üleujutuste 
riskijuhtimine;

  
1 23. oktoobri 2000. aasta direktiiv 2000/60/EÜ
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• integreerida käesoleva direktiivi rakendamine alates selle jõustumiskuupäevast direktiivi 
2000/60/EÜ (veepoliitika raamdirektiivi) vesikondade majandamise 
planeerimisprotsessiga, et muuta üleujutuse riskijuhtimiskavad tõhusaks ning edendada 
nende kooskõla veepoliitika raamdirektiivis sõnastatud ökoloogilise jätkusuutlikkuse 
tingimustega;

• tagada jätkusuutlik veemajandus, seades esikohale maakasutuse planeerimise ning 
loodusliku suurveemahutavuse suurendamise kaudu ohu- ja kahjude ennetusmeetmed;

• luua õigusakte selgelt ja täitmisele pööratavalt, kaotades õigusliku ebamäärasuse 
üleujutusohu kaartide ja ohjeldamiskavade ulatuse osas;

• rakendada turg tööle jätkusuutliku üleujutuste riskijuhtimise kasuks, et majandustegevus 
kataks üleujutuse ohupiirkondades tulvakaitsemeetmete kulud, samuti nendest tulenevad 
keskkonna- ja ressursikulud, ning et panna üleujutuse ohupiirkondades elavatele 
inimestele kohustus rakendada nende parimate võimete kohaselt kahju vähendavaid 
ettevaatusabinõusid (nt hoonete kohandamine üleujutusohule).

Seega teeb arvamuse koostaja järgmised muudatusettepanekud:

MUUDATUSETTEPANEKUD

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

(2) Üleujutus on loodusnähtus, mida ei saa 
ära hoida. Inimtegevus aitab kaasa 
üleujutuste tõenäosuse suurenemisele ja 
tagajärgede raskenemisele.

(2) Üleujutus on loodusnähtus, mida ei saa 
ära hoida. Vesikondade loodusliku 
suurveemahutavuse oluline vähenemine, 
inimtegevuse halb korraldus (nagu 
inimasulate ja majanduses kasutava vara 
kasv lammidel) ning globaalne 
soojenemine aitavad kaasa üleujutuste 
tõenäosuse ja tagajärgede raskenemisele.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 2 a (uus)
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(2 a) Traditsioonilised üleujutuste 
riskijuhtimisstrateegiad, millest enamik 
põhineb infrastruktuuride rajamisel 
inimeste, kinnisvara ja kaupade vahetuks 
kaitseks, ei ole taganud vajalikul tasemel 
ohutust.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 3

(3) Üleujutustega seotud ohtu inimeste 
tervisele, keskkonnale ja infrastruktuurile on 
võimalik vähendada ning seda soovitaksegi 
teha, kuid üleujutustest tuleneva kahjuohu 
vähendamise meetmed tuleb nende tõhususe 
tagamiseks kooskõlastada kogu vesikonnas.

(3) Üleujutustega seotud ohtu inimeste 
tervisele, keskkonnale ja infrastruktuurile on 
võimalik vähendada ning seda soovitaksegi 
teha. Kuid üleujutustest tuleneva kahjuohu 
vähendamise meetmed tuleb nende tõhususe 
tagamiseks kooskõlastada kõikides
vesikondades ning suurendada tuleb 
looduslike meetmete tähtsust, et edendada 
eemaldumist traditsioonilisest lühiajalisest 
„kaitseehitiste” paradigmast ning liikumist 
üheujutusohu ökoloogiliselt jätkusuutliku 
ohjeldamise suunas.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Kavandatav vesikondade 
majandamine peab lähtuma a) konkreetse 
keskkonna „kandevõimest”, s.t 
ökosüsteemide õigest ja pikaajalisest 
toimimisest ning bioloogilise mitmekesisuse 
säilitamisest, samuti sellega seonduvast 
sotsiaalmajanduslikust kasust inimestele, b) 
„vee sidusrühmade” vajaduste ja ootuste 
ühisest hindamisest kogu vesikonna 
tasandil ning c) parimast võimalikust 
teabest.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 7 a (uus)

(7 a) Jätkusuutliku üleujutuste 
riskijuhtimise nõuded tuleb lisada 
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liikmesriikide ja ühenduse kõigi teiste 
asjakohaste poliitikate, nagu näiteks 
veetranspordipoliitika, 
põllumajanduspoliitika, 
ühtekuuluvuspoliitika, energeetikapoliitika, 
teaduspoliitika määratlusse ja 
rakendamisse.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 9

(9) Ühenduse teatud piirkondades, näiteks 
hõreda asustusega või asustamata 
piirkondades, vähese majandusliku või 
ökoloogilise väärtusega piirkondades, võib 
üleujutuste ohtu pidada väheoluliseks. Igas 
vesikonnas, alamvesikonnas ja nendega 
seotud rannikualadel tuleks valglapiirkonna 
tasandil korraldada esialgne ohu hindamine, 
et kindlaks teha üleujutusoht igal üksikul 
juhul ning edasise tegutsemise vajadus.

(9) Ühenduse teatud piirkondades, näiteks 
hõreda asustusega või asustamata 
piirkondades, vähese majandusliku või 
ökoloogilise väärtusega piirkondades, võib 
üleujutuste ohtu pidada väheoluliseks.
Sellised piirkonnad võivad olla aga olulised 
üleujutuste leevendamisel. Igas vesikonnas, 
alamvesikonnas ja nendega seotud 
rannikualadel tuleks valglapiirkonna 
tasandil korraldada esialgne ohu hindamine, 
et kindlaks teha üleujutusoht igal üksikul 
juhul, üleujutuse leevendamisvõimalused
ning edasise tegutsemise vajadus.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 14

(14) Direktiivi 2000/60/EÜ kohane 
vesikondade veemajanduskavade 
koostamine ja käesoleva direktiivi kohane 
üleujutusohutuse kavade koostamine on osa 
vesikondade kooskõlastatud majandamisest;
seepärast tuleks ära kasutada nende kahe 
protsessi võimalikku sünergiat. Ressursside 
tõhusaks ja arukaks kasutamiseks tuleb 
käesoleva direktiivi rakendamine hoolikalt 
kooskõlastada direktiivi 2000/60/EÜ 
rakendamisega.

(14) Direktiivi 2000/60/EÜ kohane 
vesikondade veemajanduskavade 
koostamine ja käesoleva direktiivi kohane 
üleujutusohutuse kavade koostamine on osa 
vesikondade kooskõlastatud majandamisest;
seepärast tuleks need kaks protsessi 
täielikult integreerida. Ressursside tõhusaks 
ja arukaks kasutamiseks tuleb käesoleva 
direktiivi rakendamine viivitamatult 
integreerida ja sünkroniseerida direktiivi 
2000/60/EÜ rakendamisega ning see peab 
olema kooskõlas viimase eesmärkidega.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 15
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(15) Direktiiviga 2000/60/EÜ on juhtudel, 
kui veekogu kasutatakse mitmesugusteks 
veekogu mõjutavateks tegevusteks, millel on 
säästev otstarve (näiteks üleujutusohu 
vähendamine, ökoloogia, siseveetee 
laevatamine või hüdroenergeetika), ette 
nähtud selged ja läbipaistvad menetlused 
sellise kasutamise ja mõju käsitlemiseks, 
sealhulgas artikli 4 lõikes 7 sätestatud
erandid hea seisundi säilitamise ja seisundi 
halvenemise vältimise nõuetest.

(15) Direktiiviga 2000/60/EÜ on juhtudel, 
kui veekogu kasutatakse mitmesugusteks 
veekogu mõjutavateks tegevusteks, millel on 
säästev otstarve (näiteks üleujutusohu 
vähendamine ja ökoloogia), ette nähtud 
selged ja läbipaistvad menetlused sellise 
kasutamise ja mõju käsitlemiseks, sealhulgas 
erandid hea seisundi säilitamise või seisundi 
halvenemise vältimise nõuetest.

Muudatusettepanek 9
Artikkel 3

Käesoleva direktiivi kohaldamisel lähtuvad 
liikmesriigid direktiivi 2000/60/EÜ artikli3 
lõigete 1, 2, 3 ja 6 nõuetest.

Käesoleva direktiivi kohaldamisel 
edendavad liikmesriigid jätkusuutliku 
üleujutuste riskijuhtimise poliitikaid ja 
meetmeid kooskõlas direktiivi 2000/60/EÜ 
artiklites 1 ja 4 sätestatud eesmärkidega 
ning lähtuvad direktiivi 2000/60/EÜ artikli 3 
lõigete 1, 2, 3 ja 6 nõuetest.

Liikmesriigid lisavad jätkusuutliku 
üleujutuste riskijuhtimise nõuded kõikide 
teiste asjakohaste poliitikate määratlusse ja 
rakendamisse.

Muudatusettepanek 10
Artikli 4 lõike 2 punkt a

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

a) valglapiirkonna topograafiline ja 
maakasutust kirjeldav kaart, millel on 
vesikondade, alamvesikondade ning nende 
rannikualade piirid;

Muudatusettepanek 11
Artikli 4 lõike 2 punkt f a (uus)

f a) olemasolevate tehislike 
tulvakaitseinfrastruktuuride tõhususe 
hindamine, milles võetakse arvesse nende 
tegelikku kahjuennetusvõimet, samuti 
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nende majanduslikku ja keskkonnaalast 
tõhusust;

Muudatusettepanek 12
Artikli 5 lõike 1 punkt a

a) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, kus ei ole olulist üleujutusohtu 
ja võib põhjendatult arvata, et seda ei teki, 
või kus võimalikud tagajärjed inimeste 
tervisele, keskkonnale või 
majandustegevusele on suhteliselt kerged;

a) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, kus ei ole olulist üleujutusohtu 
või kus võimalikud tagajärjed inimeste 
tervisele, keskkonnale või 
majandustegevusele on suhteliselt kerged;

Muudatusettepanek 13
Artikli 7 lõige 1

1. Liikmesriigid koostavad valglapiirkonna 
tasandil artikli 5 lõike 1 punkti b kategooria 
vesikondade, alamvesikondade ja 
rannikualade kohta üleujutuste kaardid ja 
tõenäolise kahju kaardid, edaspidi 
„üleujutusohu kaardid“.

1. Liikmesriigid koostavad valglapiirkonna 
tasandil artikli 5 lõike 1 punkti b kategooria 
vesikondade, alamvesikondade ja 
rannikualade kohta üleujutuste kaardid ja 
tõenäolise kahju kaardid, edaspidi 
„üleujutusohu kaardid”, ning kasutavad 
üleujutusohu kaarte üleujutusohtu 
suurendavate otseste või kaudsete toetuste 
järkjärguliseks kaotamiseks.

Muudatusettepanek 14
Artikli 7 lõike 2, punkt c a (uus)

c a) looduslikud lammialad ning alad, mis 
kas kohe või tulevikus võivad toimida 
puhveraladena.

Muudatusettepanek 15
Artikli 9 lõige 1

1. Liikmesriigid koostavad ja rakendavad 
valglapiirkonna tasandil artikli 5 lõike 1 
punkti b kohaste kategooriate vesikondade, 
alamvesikondade ja rannikualade 
üleujutusohutuse kavad kooskõlas käesoleva 

1. Liikmesriigid koostavad ja rakendavad 
valglapiirkonna tasandil artikli 5 lõike 1 
punkti b kohaste kategooriate vesikondade, 
alamvesikondade ja rannikualade 
üleujutusohutuse kavad kooskõlas käesoleva 
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artikli lõigetega 2 ja 3. artikli lõigetega 2 ja 3 ning direktiividega 
79/409/EMÜ ja 92/43/EMÜ.

Muudatusettepanek 16
Artikli 9 lõige 2

2. Liikmesriigid kehtestavad iga vesikonna, 
alamvesikonna või rannikuala jaoks 
asjakohase kaitsetaseme, keskendudes 
sellele, et vähendada üleujutuse toimumise 
tõenäosust ja võimalikke tagajärgi inimeste 
tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele, ning võttes arvesse 
vajalikke veemajanduse, pinnasekaitse, 
ruumiplaneerimise, maakasutuse ja 
looduskaitse aspekte.

2. Liikmesriigid kehtestavad iga vesikonna, 
alamvesikonna või rannikuala jaoks 
asjakohase ohtude ennetamise ja 
kaitsetaseme, keskendudes sellele, et 
vähendada üleujutuse toimumise tõenäosust 
ja võimalikke tagajärgi inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele, ning 
võttes arvesse vajalikke veemajanduse, 
pinnasekaitse, ruumiplaneerimise, 
maakasutuse ja looduskaitse aspekte.

Muudatusettepanek 17
Artikli 9 lõike 3 esimene lõik

3. Üleujutusohutuse kavad hõlmavad 
meetmeid, mis on suunatud lõike 2 kohaselt 
kehtestatud kaitsetasemete saavutamisele.

3. Üleujutusohutuse kavad hõlmavad 
meetmeid, mis:
a) on suunatud lõike 2 kohaselt kehtestatud 
ohtude ennetamise ja kaitsetasemete 
saavutamisele;

b) aitavad kaasa üleujutuste ohjeldamisele 
ülem- või alamjooksu piirkonnas või 
vähemalt ei mõjuta üleujutusohtu nii, et 
ülem- või alamjooksu piirkond kannab 
ebaproportsionaalse osa ohtude ennetamise 
ja kaitse vajaliku taseme saavutamise 
kuludest;

c) toimivad koos looduslike protsessidega 
nagu lammialade suurveemahutavus ning 
edendavad kogu valglapiirkonnas sobivat 
maakasutust, põllumajandus- ja 
metsandustavasid.

Muudatusettepanek 18
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Artikli 9 lõike 3 lõik 1 a (uus)

Üleujutuste riskijuhtimismeetmed 
sisaldavad kulude katmise meetmeid, et 
üleujutuste ohupiirkondade 
majandustegevusest kaetaks tulvakaitse ja 
hädaabiteenistuste kulud, samuti 
keskkonna- ja ressursikulud, ning 
kehtestavad üleujutuste ohupiirkondades 
elavate inimeste kohustused rakendada 
oma parimate võimete kohaselt kahju 
vähendavaid ennetusabinõusid.

Muudatusettepanek 19
Artikli 12 lõige 1

1. Liikmesriik tagab, et täies ulatuses tema 
territooriumil asuvate valglapiirkondade 
kohta koostatakse ühtne üleujutusohutuse 
kava.

1. Liikmesriik tagab, et täies ulatuses tema 
territooriumil asuvate valglapiirkondade 
kohta koostatakse ühtne üleujutusohutuse 
kava, millesse on kaasatud kõik 
asjakohased asutused ja milles arvestatakse 
piirkondlikku üleujutuste riskijuhtimise 
kava.

Muudatusettepanek 20
Artikli 13 lõiked 1 ja 2

1. Käesoleva direktiivi artiklis 8 märgitud 
esimeste üleujutusohu kaartide koostamine 
ja nende edasine läbivaatamine on kooskõlas 
ja ühendatakse vajaduse korral direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ettenähtud
analüüside ja ülevaadetega.

1. Käesoleva direktiivi artiklis 8 märgitud 
esimeste üleujutusohu kaartide koostamine 
ja nende edasine läbivaatamine on alates 
käesoleva direktiivi jõustumiskuupäevast 
kooskõlas ja ühendatakse direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikega 2 ette nähtud
analüüside ja ülevaadetega.

2. Käesoleva direktiivi artiklis 10 märgitud 
esimeste üleujutusohutuse kavade 
koostamine ja nende edasine läbivaatamine 
on kooskõlas ja ühendatakse vajaduse 
korral direktiivi 2000/60/EÜ artikli 13 
lõikega 7 ettenähtud vesikondade 
veemajanduskavade läbivaatamisega.

2. Käesoleva direktiivi artiklis 10 märgitud 
esimeste üleujutusohu kaartide koostamine 
ja nende edasine läbivaatamine on alates 
käesoleva direktiivi jõustumiskuupäevast 
kooskõlas ja ühendatakse direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 13 lõikega 7 ette nähtud
analüüside ja ülevaadetega.

Muudatusettepanek 21
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Artikli 14 lõige 2

2. Liikmesriigid tagavad kõikide huvitatud 
poolte kaasamise IV peatükis märgitud 
üleujutusohutuse kavade koostamisse, 
läbivaatamisse ja ajakohastamisse.

2. Liikmesriigid tagavad kõikide huvitatud 
poolte kaasamise IV peatükis märgitud 
üleujutusohutuse kavade koostamisse, 
läbivaatamisse ja ajakohastamisse.

Nõudmise peale tehakse kättesaadavaks 
taustdokumendid ja -teave, mida on 
kasutatud üleujutusohu kaartide projektide 
ja üleujutuste riskijuhtimiskavade 
projektide koostamisel.

Muudatusettepanek 22
Lisa A osa punkt 3

3. artikli 9 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
vajaliku kaitsetaseme kirjeldus;

3. artikli 9 lõike 2 kohaselt kehtestatud 
vajaliku ohtude ennetamise ja kaitsetaseme 
kirjeldus;

Muudatusettepanek 23
Lisa A osa punkt 3 a (uus)

3 a. kõikide asjakohaste poliitikate ja 
finantsmehhanismide kirjeldus, mis tuleb 
jätkusuutliku üleujutuste riskijuhtimise 
tagamiseks integreerida;

Muudatusettepanek 24
Lisa A osa punkt 3 b (uus)

3 b. poliitikavalikutest veekogumite 
ökoloogilisele seisundile avalduva mõju 
hinnang, samuti poliitikavalikute 
majanduslike tagajärgede, sealhulgas 
täielike ressursi- ja keskkonnakulude 
hinnang;

Muudatusettepanek 25
Lisa A osa punkt 3

4. vajaliku kaitsetaseme saavutamise 4. vajaliku ohtude ennetamise ja 
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meetmete kirjeldus, sealhulgas artikli 9 
kohaselt võetud meetmete ja muude 
ühenduse õigusaktide kohaselt üleujutuste 
suhtes võetud meetmete kirjeldus;

kaitsetaseme saavutamise meetmete 
kirjeldus, sealhulgas artikli 9 kohaselt 
võetud meetmete, direktiivi 2000/60/EÜ 
kohaste vesikondade veemajanduskavade 
„meetmeprogrammi” osana välja töötatud, 
sellesse integreeritud ja sellega koos 
aruandekohustuslike meetmete, kulude 
katmise meetmete ja muude ühenduse 
õigusaktide kohaselt üleujutuste suhtes 
võetud meetmete kirjeldus;

Muudatusettepanek 26
Lisa A osa punkt 4 a (uus)

4 a. direktiivi 2000/60/EÜ seisundi 
halvenemise vältimise ja/või hea 
ökoloogilise, keemilise ja kvantitatiivse 
seisundi eesmärkidega kooskõlas oleva 
kahju ennetamist edendavate, näiteks 
järgmiste meetmete esikohale seadmine:
– märgalade ja lammide kaitse;
– halvenenud seisundis märgalade ja 
lammide (sealhulgas jõekäändude), 
eelkõige jõgesid nende lammidega 
ühendavate märgalade ja lammide 
taastamine;
– vananenud tehislike 
tulvakaitseinfrastruktuuride eemaldamine 
jõgedest;
– edasise ehitustegevuse (infrastruktuuri, 
hoonestuse jms) tõkestamine lammialadel;
– valglates säästvate maakasutustavade 
toetamine, et parandada looduslikku 
veemahutavust ja põhjavee toitumist;
– lammialadel toimuva tegevuse eelnev 
heakskiitmine või registreerimine;

Muudatusettepanek 27
Lisa A osa punkt 4 b (uus)

4 b. üleujutuste riskijuhtimismeetmetest 
põhjavee keemilisele koostisele avalduva 
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otsese või kaudse mõju hinnang;

Muudatusettepanek 28
Lisa A osa punkt 4 c (uus)

4 c. kõikide pädevate asutuste kaasatuse 
kirjeldus;

Muudatusettepanek 29
Lisa B osa punkt 2

2. kaitsetaseme saavutamise hinnang; 2. ohtude ennetamise ja kaitsetaseme 
saavutamise hinnang;


