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LYHYET PERUSTELUT

Komissio korostaa perusteluissaan tulvien traagisia seurauksia (yli 700 kuollutta vuonna 
2002) sekä tulvista kärsivien alueiden ympäristölle, yksityiselle ja julkiselle infrastruktuurille 
sekä taloudelliselle toiminnalle aiheutuvien vahinkojen laajuutta. Tulvien voima on kasvanut 
vesistöalueiden luonnonmukaisen pidättämiskapasiteetin huomattavan vähentymisen vuoksi. 
Vaaroista huolimatta on sallittu sekä julkisten että yksityisten rakennusten ja palvelujen 
rakentaminen tulvariskialueille. Komissio toteaa, että esimerkiksi 10 miljoonaa ihmistä asuu 
epätavallisen voimakkaiden tulvien riskialueilla Reinin varrella, jossa tulvien aiheuttamat 
mahdolliset vahingot voivat nousta 165 miljoonaan euroon. Ilmastonmuutos todennäköisesti 
lisää tulevaisuudessa sekä tällaisten tapahtumien esiintymistiheyttä että voimakkuutta. 
Komissio ehdottaa näin ollen tulvista ihmisten terveydelle, ympäristölle, infrastruktuurille ja 
omaisuudelle aiheutuvien riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi, että Euroopan parlamentti 
ja neuvosto hyväksyisivät tulvien arviointia ja hallintaa koskevan direktiivin.

Tulvien arviointi ja hallinta eivät ole mikään uusi aihe. Useimmissa jollei kaikissa 
jäsenvaltioissa on toteutettu kansallisia politiikkoja tulvien hallitsemiseksi. Useimmat 
vesistöalueet Euroopassa sijaitsevat kuitenkin kahden tai useamman jäsenvaltion alueella, ja 
tulvien hallinta yhdellä alueella voi vaikuttaa tulvariskiin ylä- tai alajuoksulla sijaitsevilla 
seuduilla. Näin ollen yhteisön tason toiminta tarjoaisi merkittävää lisäarvoa ja kehittäisi 
kokonaisvaltaista tulvien ehkäisyä ja torjuntaa. Lisäksi vesitalouden tätä näkökohtaa koskeva 
lainsäädäntö sopii hyvin yhteen vesipolitiikan puitedirektiivin1 kanssa, jossa otettiin käyttöön 
valtioiden rajat ylittävän koordinoinnin periaate vesistöalueiden hoidossa. 

Rakennerahastoja koskevassa uudessa lainsäädännössä ehdotetaan, että tulvantorjuntatoimet 
laskettaisiin tukikelpoisiksi menoiksi.

Valmistelijan mielestä komission luonnokseen on kuitenkin tarpeen tehdä useita muutoksia, 
jos aiotaan

– liittää tämä direktiiviehdotus osaksi kokonaisvaltaista ja kestävää tulvariskien 
hallintapolitiikkaa;

– asettaa etusijalle sellaiset ennaltaehkäisevät toimet, joilla pyritään poistamaan 
tulvariski tai vähentämään sitä, pikemminkin kuin hätätoimenpiteet, koska ennakoiva 
muutosten tekeminen on tehokkaampaa ja halvempaa kuin hätätilanteiden hallinta tai 
tuhojen korjaaminen jälkikäteen;

– rajoittaa paikallisten tulvantorjuntatoimien seurannaisvaikutuksia ylä- tai alajuoksulla 
sijaitsevilla seuduilla tai poistaa ne vesistöaluetason yhdennetyillä toimilla mukaan 
luettuna valtioiden rajat ylittävä vesistöalueyhteistyö, johon osallistuisivat kaikki 
asiaankuuluvat viranomaiset;

  
1 23. lokakuuta 2000 annettu direktiivi 2000/60/EY.
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– edistää kaikkien kyseessä olevien politiikkojen ja rahoitusmekanismien yhdentymistä 
koheesiopolitiikka mukaan luettuna, jotta voidaan tarjota kestävää tulvariskien 
hallintaa;

– sisällyttää tämän direktiivin täytäntöönpano sen voimaantulopäivästä alkaen 
direktiiviin 2000/60/EY (vesipolitiikan puitedirektiivi) sisältyvään vesistöalueiden 
hoitosuunnitelmaprosessiin, jotta tulvariskien hallintasuunnitelmista voidaan tehdä 
kustannustehokkaampia ja jotta voidaan edistää niiden noudattamista ja vesipolitiikan 
puitedirektiiviin sisältyvien, ekologista kestävyyttä koskevien edellytysten tukemista; 

– varmistaa kestävä vesitalous priorisoimalla toimia riskien ja vahinkojen 
ennaltaehkäisemiseksi maankäyttösuunnittelun avulla ja lisäämällä luonnonmukaista 
pidättämiskapasiteettia;

– laatia selkeä ja helposti täytäntöönpantava lainsäädäntö poistamalla oikeudellinen 
epäselvyys, mitä tulee tulvariskikarttojen ja tulvariskien hallintasuunnitelmien 
soveltamisalaan;

– saada markkinat toimimaan kestävän tulvariskien hallinnan hyväksi maksattamalla 
tulvantorjuntatoimien kustannukset sekä niistä aiheutuvat ympäristö- ja 
resurssikustannukset tulvariskialueiden taloudellisilla toimijoilla ja velvoittamalla 
tulvariskialueiden asukkaat toteuttamaan parhaan kykynsä mukaan vahinkoja 
vähentäviä varotoimenpiteitä (esimerkiksi rakennusten mukauttaminen tulvariskeihin).

Valmistelija ehdottaa näin ollen jäljempänä esitettyjä tarkistuksia.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

(2) Tulvat ovat luonnonilmiöitä, joita ei voi 
estää. Ihmisen toiminta lisää kuitenkin 
tulvien todennäköisyyttä ja 
haittavaikutuksia.

(2) Tulvat ovat luonnonilmiöitä, joita ei voi 
estää. Vesistöalueiden luonnonmukaisen 
pidättämiskapasiteetin huomattava 
vähentyminen, ihmisen toiminnan huono 
hallinta (kuten ihmisasutuksen ja 

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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taloudellisten resurssien määrän kasvu 
tulvatasanteilla) sekä maailmanlaajuinen 
lämpeneminen lisäävät kuitenkin tulvien 
todennäköisyyttä ja haittavaikutuksia.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Perinteiset tulvariskien 
hallintastrategiat, jotka perustuvat 
useimmiten infrastruktuurien 
rakentamiseen ihmisten, kiinteistöjen ja 
irtaimiston välitöntä suojelua varten, eivät 
ole taanneet yhtä tehokasta suojaa, kuin 
niiden arveltiin takaavan.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 3 kappale

(3) On mahdollista ja toivottavaa vähentää 
ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
infrastruktuurille tulvista aiheutuvien 
vahinkojen riskiä; tulvavahinkojen riskien 
vähentämistoimet on kuitenkin sovitettava 
yhteen koko vesistöalueella, jotta ne olisivat 
tehokkaita.

(3) On mahdollista ja toivottavaa vähentää 
ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
infrastruktuurille tulvista aiheutuvien 
vahinkojen riskiä. Tulvavahinkojen riskien 
vähentämistoimet on kuitenkin sovitettava 
yhteen koko vesistöalueella, jotta ne olisivat 
tehokkaita, ja niissä on kiinnitettävä 
enemmän huomiota luontoon liittyviin 
toimiin, jotta voidaan edistää siirtymistä 
pois perinteisestä rakentamalla 
suojaamisen lyhyen aikavälin periaatteesta 
kohti ekologisesti kestävää tulvien 
hallintaa.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Ehdotetun yhtenäisen vesistöalueiden 
hoidon on perustuttava (a) kyseessä olevan 
ympäristön kantokykyyn eli ekosysteemien 
asianmukaiseen ja pitkän aikavälin 
toimintaan ja biologisen 
monimuotoisuuden ylläpitämiseen sekä 
niihin liittyviin, ihmisille koituviin 



PE 370.110v01-00 6/14 PA\605043FI.doc

FI

sosioekonomisiin hyötyihin, (b) kaikkien 
veteen liittyvien sidosryhmien tarpeiden ja 
odotusten yhteiseen arviointiin 
vesistökohtaisesti sekä (c) parhaaseen 
mahdolliseen tietoon. 

Tarkistus 5
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

(7 a) Kestävää tulvariskien hallintaa 
koskevat vaatimukset on sisällytettävä 
jäsenvaltioiden ja yhteisön kaikkien 
muiden asiaan liittyvien politiikkojen, 
kuten vesiliikenne-, maatalous-, koheesio-, 
energia- sekä tutkimuspolitiikan, 
laadintaan ja toteuttamiseen.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Tulvariskit eivät ole merkittäviä tietyillä 
yhteisön alueilla, kuten harvaan asutuilla tai 
asumattomilla alueilla taikka alueilla, joiden 
taloudelliset resurssit ovat pienet tai 
ekologinen arvo vähäinen. Kunkin 
vesistöalueen, vesistöalueen osan ja niihin 
liittyvien rannikkoalueiden tulvariskit olisi 
arvioitava alustavasti vesipiirin tasolla 
tapauskohtaisen tulvariskin ja mahdollisten 
tarvittavien toimien määrittämiseksi.

(9) Tulvariskit eivät ole merkittäviä tietyillä 
yhteisön alueilla, kuten harvaan asutuilla tai 
asumattomilla alueilla taikka alueilla, joiden 
taloudelliset resurssit ovat pienet tai 
ekologinen arvo vähäinen. Tällaisilla 
alueilla saattaa kuitenkin olla merkitystä 
tulvien lieventämisessä. Kunkin 
vesistöalueen, vesistöalueen osan ja niihin 
liittyvien rannikkoalueiden tulvariskit olisi 
arvioitava alustavasti vesipiirin tasolla 
tapauskohtaisen tulvariskin, tulvien 
lieventämispotentiaalin ja mahdollisten 
tarvittavien toimien määrittämiseksi.

Tarkistus 7
Johdanto-osan 14 kappale

(14) Direktiivin 2000/60/EY mukaisten 
vesipiirin hoitosuunnitelmien ja tämän 
direktiivin mukaisten tulvariskien 
hallintasuunnitelmien laatiminen ovat 
vesipiirin yhdennetyn hoidon osatekijöitä;
näiden kahden prosessin olisi näin ollen 

(14) Direktiivin 2000/60/EY mukaisten 
vesipiirin hoitosuunnitelmien ja tämän 
direktiivin mukaisten tulvariskien 
hallintasuunnitelmien laatiminen ovat 
kumpikin vesipiirin yhdennetyn hoidon 
osatekijöitä; näiden kahden prosessin olisi 
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hyödynnettävä keskinäistä synergiaansa.
Tehokkuuden ja resurssien järkevän käytön 
varmistamiseksi on tämän direktiivin 
täytäntöönpano sovitettava tiiviisti yhteen
direktiivin 2000/60/EY täytäntöönpanon 
kanssa.

näin ollen oltava täysin integroidut. 
Tehokkuuden ja resurssien järkevän käytön 
varmistamiseksi on tämän direktiivin 
täytäntöönpano integroitava välittömästi ja 
toteutettava samanaikaisesti direktiivin 
2000/60/EY täytäntöönpanon kanssa, ja sen 
on sovittava yhteen viimeksi mainitun 
tavoitteiden kanssa.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 15 kappale

(15) Sellaisten tapausten osalta, joissa 
vesistöjä käytetään monimuotoisesti 
kestävän kehityksen mukaisissa ihmisen 
toimissa (esimerkiksi tulvariskien hallinta, 
ekologia, sisävesiliikenne tai vesivoima) ja 
jos nämä toimet vaikuttavat vesistön tilaan, 
säädetään direktiivin 2000/60/EY 4 artiklan 
7 kohdassa selkeästä ja avoimesta 
prosessista näiden käyttötarkoitusten ja 
vaikutusten käsittelemiseksi, mukaan 
luettuna poikkeukset tavoitteista ”hyvä tila” 
ja ”tila ei huonone entisestään”.

(15) Sellaisten tapausten osalta, joissa 
vesistöjä käytetään monimuotoisesti 
kestävän kehityksen mukaisissa ihmisen 
toimissa (esimerkiksi tulvariskien hallinta ja
ekologia) ja jos nämä toimet vaikuttavat 
vesistön tilaan, säädetään direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklan 7 kohdassa selkeästä 
ja avoimesta prosessista näiden 
käyttötarkoitusten ja vaikutusten 
käsittelemiseksi, mukaan luettuna 
poikkeukset tavoitteista ”hyvä tila” tai ”tila 
ei huonone entisestään”.

Tarkistus 9
3 artikla

Tämän direktiivin soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on hyödynnettävä direktiivin 
2000/60/EY 3 artiklan 1, 2, 3 ja 6 kohdassa 
säädettyjä järjestelyjä

Tämän direktiivin soveltamiseksi 
jäsenvaltioiden on edistettävä kestävää 
tulvariskien hallintapolitiikkaa ja toimia 
direktiivin 2000/60/EY 1 ja 4 artiklassa 
vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti ja 
hyödynnettävä direktiivin 2000/60/EY 
3 artiklan 1, 2, 3 ja 6 kohdassa säädettyjä 
järjestelyjä

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä kestävää 
tulvariskien hallintaa koskevat vaatimukset 
kaikkien muiden asiaan liittyvien 
politiikkojen laadintaan ja toteuttamiseen. 

Tarkistus 10
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4 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) vesipiirin kartta, jossa on kuvattu myös 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
tarvittaessa niihin liittyvien 
rannikkoalueiden rajat ja josta käy ilmi 
alueen topografia ja maankäyttö;

a) vesipiirin kartta, jossa on kuvattu myös 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
niihin liittyvien rannikkoalueiden rajat ja 
josta käy ilmi alueen topografia ja 
maankäyttö;

Tarkistus 11
4 artiklan 2 kohdan f a alakohta (uusi)

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

Tarkistus 12
5 artiklan 1 kohdan a alakohta

a) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollista merkittävää tulvariskiä ei 
ole tai että tällaista riskiä ei voida 
kohtuudella olettaa esiintyvän tai että 
mahdollisten ihmisten terveydelle, 
ympäristölle tai taloudellisille toimille 
aiheutuneiden vaikutusten katsotaan olevan 
niin vähäiset, että ne voidaan hyväksyä;

a) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on päätelty, 
että mahdollista merkittävää tulvariskiä ei 
ole tai että mahdollisten ihmisten
terveydelle, ympäristölle tai taloudellisille 
toimille aiheutuneiden vaikutusten katsotaan 
olevan niin vähäiset, että ne voidaan 
hyväksyä;

Tarkistus 13
7 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
vesipiirikohtaisia tulvakarttoja ja suuntaa-
antavia tulvavahinkokarttoja (jäljempänä 
’tulvariskikartat’) 5 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti luokiteltujen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rantakaistaleiden osalta.

1. Jäsenvaltioiden on laadittava 
vesipiirikohtaisia tulvakarttoja ja suuntaa-
antavia tulvavahinkokarttoja (jäljempänä 
’tulvariskikartat’) 5 artiklan 1 kohdan b 
alakohdan mukaisesti luokiteltujen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rantakaistaleiden osalta ja käytettävä 
tulvariskikarttoja sellaisten suorien tai 
epäsuorien tukien poistamiseksi vähitellen, 
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joilla on tulvariskiä lisäävä vaikutus.

Tarkistus 14
7 artiklan 2 kohdan c a alakohta (uusi)

c a) alueet, joilla tapahtuu luonnollista 
tulvatasanteille kerääntymistä, sekä alueet, 
jotka voivat toimia pidätysesteinä joko heti 
tai tulevaisuudessa. 

Tarkistus 15
9 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on tämän artiklan 2 ja 
3 kohdan mukaisesti laadittava ja pantava 
täytäntöön vesipiirikohtaiset tulvariskien 
hallintasuunnitelmat 5 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti luokiteltujen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rannikkokaistaleiden osalta.

1. Jäsenvaltioiden on tämän artiklan 2 ja 
3 kohdan sekä direktiivien 79/409/ETY ja 
92/43/ETY mukaisesti laadittava ja pantava 
täytäntöön vesipiirikohtaiset tulvariskien 
hallintasuunnitelmat 5 artiklan 1 kohdan 
b alakohdan mukaisesti luokiteltujen 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rannikkokaistaleiden osalta.

Tarkistus 16
9 artiklan 2 kohta

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
asianmukaiset suojelun tasot jokaiselle 
vesistöalueelle, vesistöalueen osalle tai 
rantakaistaleelle siten, että keskeisenä 
tekijänä on tulvien todennäköisyyden ja 
tulvista mahdollisesti ihmisten terveydelle, 
ympäristölle ja taloudellisille toimille 
aiheutuvien vaikutusten vähentäminen 
ottaen huomioon seuraavat tekijät:
vesitalous, maaperän käyttö ja hoito,
aluesuunnittelu, maankäyttö ja 
luonnonsuojelu.

2. Jäsenvaltioiden on vahvistettava 
asianmukaiset riskien ehkäisyn ja suojelun 
tasot jokaiselle vesistöalueelle, vesistöalueen 
osalle tai rantakaistaleelle siten, että 
keskeisenä tekijänä on tulvien 
todennäköisyyden ja tulvista mahdollisesti 
ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
taloudellisille toimille aiheutuvien 
vaikutusten vähentäminen ottaen huomioon 
seuraavat tekijät: vesitalous, maaperän 
käyttö ja hoito, aluesuunnittelu, maankäyttö 
ja luonnonsuojelu.
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Tarkistus 17
9 artiklan 3 kohdan 1 alakohta

3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on saavuttaa 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetut suojelun tasot.

3. Tulvariskien hallintasuunnitelmien on 
sisällettävä toimenpiteitä, joiden tavoitteena 
on

(a) saavuttaa 2 kohdan mukaisesti 
vahvistetut riskien ehkäisyn ja suojelun 
tasot;

(b) myötävaikuttaa tulvien hallintaan ylä-
tai alajuoksulla sijaitsevilla seuduilla tai 
ainakin olla vaikuttamatta tulvariskiin 
siten, että ylä- tai alajuoksulla sijaitseville 
seuduille koituu suhteettomia kustannuksia 
asianmukaisen riskien ehkäisyn ja suojelun 
tason saavuttamiseksi;

(c) hyödyntää luonnollisia prosesseja, 
kuten tulvatasanteille kerääntymistä, ja 
edistää asianmukaista maankäyttöä sekä 
asianmukaisia maatalous- ja 
metsätalouskäytäntöjä koko vesipiirin 
alueella.

Tarkistus 18
9 artiklan 3 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Tulvariskien hallintatoimenpiteisiin on 
sisällyttävä toimenpiteitä kustannusten 
perimiseksi, jotta tulvariskialueiden 
taloudelliset toimijat maksavat 
tulvantorjuntatoimien ja hätäpalvelujen 
kustannukset sekä ympäristö- ja 
resurssikustannukset, ja niissä on 
velvoitettava tulvariskialueiden asukkaat 
toteuttamaan parhaan kykynsä mukaan 
varotoimenpiteitä vahinkojen 
vähentämiseksi. 

Tarkistus 19
12 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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niiden alueella kokonaisuudessaan 
sijaitsevien vesipiirien osalta laaditaan 
ainoastaan yksi tulvariskien 
hallintasuunnitelma.

niiden alueella kokonaisuudessaan 
sijaitsevien vesipiirien osalta laaditaan 
ainoastaan yksi tulvariskien 
hallintasuunnitelma, johon osallistuvat 
kaikki asiaankuuluvat viranomaiset ja 
jossa otetaan huomioon alueelliset 
tulvariskien hallintasuunnitelmat. 

Tarkistus 20
13 artiklan 1–2 kohta

1. Tämän direktiivin 8 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskikarttojen ja niiden 
myöhempien tarkistusten laatiminen on 
sovitettava tiiviisti yhteen ja tulvariskikartat 
on tarvittaessa sisällytettävä direktiivin 
2000/60/EY 5 artiklan 2 kohdassa 
säädettyihin tarkistuksiin.

1. Tämän direktiivin 8 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskikarttojen ja niiden 
myöhempien tarkistusten laatiminen on 
tämän direktiivin voimaantulopäivästä 
alkaen sovitettava tiiviisti yhteen ja 
tulvariskikartat on sisällytettävä direktiivin 
2000/60/EY 5 artiklan 2 kohdassa 
säädettyihin tarkistuksiin.

2. Tämän direktiivin 10 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskien 
hallintasuunnitelmien ja niiden myöhempien 
tarkistusten laatiminen on sovitettava tiiviisti 
yhteen ja suunnitelmat on tarvittaessa 
sisällytettävä direktiivin 2000/60/EY 
13 artiklan 7 kohdassa säädettyihin 
vesipiirin hoitosuunnitelmien tarkistuksiin.

2. Tämän direktiivin 10 artiklassa 
tarkoitettujen tulvariskien 
hallintasuunnitelmien ja niiden myöhempien 
tarkistusten laatiminen on tämän direktiivin 
voimaantulopäivästä alkaen sovitettava 
tiiviisti yhteen ja suunnitelmat on 
sisällytettävä direktiivin 2000/60/EY 
13 artiklan 7 kohdassa säädettyihin 
vesipiirin hoitosuunnitelmien tarkistuksiin.

Tarkistus 21
14 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (uusi)

Pyydettäessä on annettava mahdollisuus 
tutustua tausta-asiakirjoihin ja tietoihin, 
joita on käytetty tulvariskikarttaluonnosten 
ja tulvariskien 
hallintasuunnitelmaluonnosten 
laatimiseen. 

Tarkistus 22
Liite, osa A, 3 kohta

3. kuvaus 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 3. kuvaus 9 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
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vahvistetusta asianmukaisesta suojelun 
tasosta;

vahvistetusta asianmukaisesta riskien 
ehkäisyn ja suojelun tasosta;

Tarkistus 23
Liite, osa A, 3 a kohta (uusi)

3 a. kaikkien sellaisten kyseistä asiaa 
koskevien politiikkojen ja 
rahoitusmekanismien määrittely, jotka on 
integroitava, jotta voidaan varmistaa 
kestävä tulvariskien hallinta;

Tarkistus 24
Liite, osa A, 3 b kohta (uusi)

3 b. niiden vaikutusten arviointi, joita 
erilaisilla politiikoilla on tulvista 
kärsineiden vesistöjen ekologiseen tilaan, 
sekä niiden taloudellisten seurausten 
arviointi täydet resurssi- ja 
ympäristökustannukset mukaan luettuna;

Tarkistus 25
Liite, osa A, 4 kohta

4. kuvaus toimenpiteistä, mukaan luettuina 
9 artiklan mukaisesti toteutetut toimenpiteet, 
joita edellytetään tarvittavien suojelun 
tasojen saavuttamiseksi, ja muiden yhteisön 
säädösten nojalla toteutetuista tulviin 
liittyvistä toimenpiteistä;

4. kuvaus toimenpiteistä, mukaan luettuina 
9 artiklan mukaisesti toteutetut toimenpiteet, 
joita edellytetään tarvittavien riskien 
ehkäisyn ja suojelun tasojen 
saavuttamiseksi, toimenpiteistä, jotka 
laaditaan osana direktiivin 2000/60/EY 
mukaisiin vesipiirien hoitosuunnitelmiin 
sisältyvää "toimenpideohjelmaa", jotka 
sisällytetään siihen ja joista raportoidaan 
sen yhteydessä, toimenpiteistä 
kustannusten perimiseksi ja muiden 
yhteisön säädösten nojalla toteutetuista 
tulviin liittyvistä toimenpiteistä;
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Tarkistus 26
Liite, osa A, 4 a kohta (uusi)

4 a. sellaisten toimien priorisointi, jotka 
edistävät vahinkojen ennaltaehkäisyä 
direktiivin 2000/60/EY tavoitteiden 
mukaisesti, jotka koskevat sitä, ettei tila 
huonone entisestään ja/tai sitä, että 
vallitsee hyvä ekologinen, kemiallinen ja 
määrällinen tila, kuten

– kosteikkoalueiden ja tulvatasanteiden 
suojelu,

– pilaantuneiden kosteikkoalueiden ja 
tulvatasanteiden (mukaan lukien 
joenmutkat) ja erityisesti niiden, jotka 
yhdistävät joet uudelleen 
tulvatasanteisiinsa, tilan palauttaminen 
entiselleen,
– vanhanaikaisten, ihmisten rakentamien 
tulvantorjuntainfrastruktuurien 
poistaminen joista,
– lisärakentamisen (infrastruktuurit, 
asunnot jne.) estäminen tulvatasanteilla,
– kestävien maankäyttökäytäntöjen 
tukeminen vedenkeruualueilla 
luonnonmukaisen pidättämiskapasiteetin ja 
pohjaveden muodostumisen 
parantamiseksi,
– luvan hankkiminen etukäteen tai 
rekisteröinti tulvatasanteilla toteutettavaa 
toimintaa silmällä pitäen; 

Tarkistus 27
Liite, osa A, 4 b kohta (uusi)

4 b. niiden suorien tai epäsuorien 
vaikutusten arviointi, joita tulvariskien 
hallintatoimilla on pohjaveden 
kemialliseen koostumukseen;
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Tarkistus 28
Liite, osa A, 4 c kohta (uusi)

4 c. kuvaus kaikkien toimivaltaisten 
viranomaisten osallistumisesta;

Tarkistus 29
Liite, osa B, 2 kohta (uusi)

2. arvio suojelun tason saavuttamisessa 
saavutetusta edistymisestä;

2. arvio riskien ehkäisyn ja suojelun tason 
saavuttamisessa saavutetusta edistymisestä;


