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ĪSS PAMATOJUMS

Priekšlikuma paskaidrojuma rakstā Eiropas Komisija uzsver plūdu traģiskās sekas (vairāk 
nekā 700 nāves gadījumu 2002. gadā) un apjomīgo kaitējumu, kas nodarīts videi, privātajai un 
valsts infrastruktūrai un saimnieciskajai darbībai. Plūdu apjomi ir palielinājušies, jo upju 
baseinos ir ievērojami samazinājusies dabiskā plūdu aizturēšanas spēja. Nepievēršot 
uzmanību draudiem, plūdu riska zonās joprojām ir atļauta gan sabiedrisku ēku, gan 
privātmāju būve. Piemēram, Komisija norāda uz 10 miljoniem iedzīvotāju, kas dzīvo ārkārtīgi 
lielu plūdu riska zonā gar Reinas upi, kur plūdu izraisīto potenciālo zaudējumu kopsumma ir 
EUR 165 miljoni. Ļoti iespējams, ka klimata izmaiņas palielinās gan šādu notikumu biežumu, 
gan intensitāti. Tādēļ, lai samazinātu un novērstu ar plūdiem saistītos draudus cilvēku 
veselībai, videi, infrastruktūrai un īpašumam, Komisija ierosina Eiropas Parlamentam un 
Padomei pieņemt direktīvu par plūdu novērtējumu un pārvaldību.

Plūdu novērtēšana un novēršana nav jauna joma. Vairākumā dalībvalstu, ja ne visās, ir 
ieviestas nacionālās politikas par rīcību ar šo dabas parādību. Tomēr vairākums upju baseinu 
Eiropā atrodas divās vai vairākās dalībvalstīs, un plūdu novēršana vienā reģionā var ietekmēt 
plūdu risku reģionos uz augšu un uz leju pa straumi. Tādēļ Kopienas līmenī saskaņota rīcība
sniegtu ievērojamu pievienoto vērtību un uzlabotu vispārējo plūdu riska novēršanu un 
aizsardzību pret plūdiem. Turklāt tiesību akti, kas attiecas uz šo ūdens jomas aspektu, labi 
atbilst ūdens resursu pamatdirektīvai1, kura ieviesa pārrobežu koordinācijas principu upju 
baseinu robežās. 

Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem, kas nosaka struktūrfondu darbību, tiek ierosināts plūdu 
novēršanas pasākumus uzskatīt par atbilstīgiem izdevumiem.

Atzinuma sagatavotāja tomēr uzskata, ka Komisijas priekšlikumā jāveic virkne izmaiņu, lai:

• šo direktīvas priekšlikumu iekļautu visaptverošā un ilgtspējīgā plūdu riska pārvaldības 
politikā;

• uzsvērtu preventīvās darbības, kas paredzētas, lai likvidētu vai samazinātu plūdu riskus, 
nevis tikai risinātu ārkārtas situācijas, jo savlaicīga un piesardzīga piemērošanās ir 
efektīvāka un lētāka nekā rīcība ārkārtas situācijā un pēc tās;

• ierobežotu vai likvidētu vietējo plūdu aizsardzības pasākumu ietekmi uz reģioniem uz 
augšu vai uz leju pa straumi, veicot integrētus pasākumus upes baseina robežās, tostarp 
pārrobežu sadarbību upju baseinos, iesaistot visas attiecīgās iestādes;

• veicinātu visu attiecīgo politiku un finanšu mehānismu, cita starpā kohēzijas politikas, 
integrāciju nolūkā nodrošināt ilgtspējīgu plūdu riska pārvaldību;

• integrētu šīs direktīvas īstenošanu no tās spēkā stāšanās dienas ar Direktīvā 2000/60/EK 
(ūdens resursu pamatdirektīva) paredzēto upes baseina pārvaldības plānošanas procesu, 

  
1 Direktīva 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris).
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lai uzlabotu plūdu riska pārvaldības plānu izmaksu lietderību un šajā sakarā veicinātu un 
atbalstītu ūdens resursu pamatdirektīvā noteiktos ekoloģiskās ilgtspējības apstākļus;

• nodrošinātu ūdensresursu ilgtspējīgu pārvaldību, padarot par prioritāriem pasākumus, kas 
paredzēti riska un kaitējuma iespējas novēršanai ar zemes izmantojuma plānošanas un 
dabisko aizturēšanas spēju palielināšanas palīdzību;

• jaunais tiesību akts būtu skaidrs un īstenojams, novēršot juridiskās neskaidrības attiecībā 
uz plūdu riska karšu un pārvaldības plānu apjomu;

• liktu tirgum strādāt ilgtspējīgas plūdu riska pārvaldības virzienā, nodrošinot, ka 
ekonomiskās aktivitātes plūdu riska zonās segtu plūdu aizsardzības pasākumu izmaksas 
un izraisītās vides un resursu izmaksas, kā arī padarītu plūdu riska zonu iedzīvotājus 
atbildīgus pēc iespējas pilnīgāk izmantot kaitējuma samazināšanas profilaktiskos 
pasākumus (piemēram, ēku pielāgošanu plūdu riskam).

Tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosina šādus grozījumus.

GROZĪJUMI

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
2. apsvērums

(2) Plūdi ir dabas parādība, kas nav 
novēršama. Tomēr cilvēka rīcība ietekmē 
plūdu rašanās varbūtību un plūdu negatīvās 
sekas.

(2) Plūdi ir dabas parādība, kas nav 
novēršama. Tomēr ievērojamā dabisko 
plūdu aizkavēšanas spēju samazināšana 
upju baseinos, cilvēka nepareiza rīcība 
(tāda kā cilvēku dzīvesvietu un 
saimniecisko vērtību izvietošanas 
turpināšana plūdiem pakļautās vietās) un 
globālā sasilšana ietekmē plūdu rašanās 
varbūtību un plūdu negatīvās sekas.

Grozījums Nr. 2
2.a apsvērums (jauns)

(2.a) Tradicionālās plūdu riska pārvaldības 
stratēģijas, kas pārsvarā pamatojas uz 
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infrastruktūru būvi tiešai cilvēku, 
nekustāmo īpašumu un preču aizsardzībai, 
nav spējušas sniegt gaidīto drošības pakāpi.

Grozījums Nr. 3
3. apsvērums

(3) Ar plūdiem saistīto cilvēka veselības, 
vides un infrastruktūras apdraudējumu ir 
iespējams un vēlams samazināt, tomēr, lai 
šādi pasākumi būtu efektīvi, plūdu radīto 
postījumu samazināšanas pasākumi 
jākoordinē upes baseina mērogā.

(3) Ar plūdiem saistīto cilvēka veselības, 
vides un infrastruktūras apdraudējumu ir 
iespējams un vēlams samazināt. Tomēr, lai 
šādi pasākumi būtu efektīvi, plūdu radīto 
postījumu samazināšanas pasākumi 
jākoordinē upju baseinu mērogā un lielāka 
nozīme jāpiešķir ar dabu saistītiem 
pasākumiem, lai veicinātu pāreju no 
tradicionālās „aizsargbūvniecības” 
īstermiņa pieejas uz ekoloģiski ilgtspējīgu 
plūdu pārvaldību.

Grozījums Nr. 4
3.a apsvērums (jauns)

(3.a) Ierosinātā integrētā upes baseina 
pārvaldība ir jābalsta uz (a) attiecīgās vides 
„nestspējas”, tas ir, ekosistēmu pienācīgas 
un ilgtermiņa darbības un bioloģiskās 
daudzveidības uzturēšanas, kā arī ar to 
saistītajiem sociālekonomiskajiem 
ieguvumiem cilvēkiem, (b) kopīga visu 
ieinteresēto pušu vajadzību un vēlmju 
novērtējuma visa baseina robežās un (c) 
pēc iespējas pilnīgākas informācijas. 

Grozījums Nr. 5
7.a apsvērums (jauns)

(7.a) Ilgtspējīgas plūdu riska pārvaldības 
prasības jāintegrē dalībvalstu un Kopienas 
visu pārējo attiecīgo politiku definīcijās un 
īstenošanā, tādu kā ūdenstransporta 
politika, lauksaimniecības politika, 
kohēzijas politika, enerģētikas politika, 
pētniecības politika.
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Grozījums Nr. 6
9. apsvērums

(9) Noteiktās vietās Kopienā plūdu risks ir 
uzskatāms par nenozīmīgu, piemēram, 
mazapdzīvotos vai neapdzīvotos apgabalos 
vai apgabalos, kuros saimnieciskā darbība ir 
ierobežota vai kuru ekoloģiskā vērtība ir 
neliela. Lai katrā atsevišķā gadījumā 
noteiktu plūdu risku un to, vai ir 
nepieciešama turpmāka rīcība, upes baseina 
apgabalu mērogā jāveic sākotnējs katra upes 
baseina, apakšbaseina un ar tiem saistītās 
piekrastes zonas novērtējums.

(9) Noteiktās vietās Kopienā plūdu risku var 
uzskatīt par nenozīmīgu, piemēram, 
mazapdzīvotos vai neapdzīvotos apgabalos 
vai apgabalos, kuros saimnieciskā darbība ir 
ierobežota vai kuru ekoloģiskā vērtība ir 
neliela. Tomēr šādi apgabali var būt 
nozīmīgi plūdu mazināšanai. Lai katrā 
atsevišķā gadījumā noteiktu plūdu risku, 
plūdu mazināšanas iespēju un to, vai ir 
nepieciešama turpmāka rīcība, upes baseina 
apgabalu mērogā jāveic sākotnējs katra upes 
baseina, apakšbaseina un ar tiem saistītās 
piekrastes zonas novērtējums.

Grozījums Nr. 7
14. apsvērums

(14) 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 to gaitā 
jāizmanto abpusējais sinerģijas potenciāls. 
Lai nodrošinātu saprātīgu un efektīvu 
resursu izmantošanu, šīs direktīvas 
ieviešanai jābūt saskaņotai ar 
Direktīvu 2000/60/EK.

(14) Direktīvā 2000/60/EK paredzēto upes 
baseina apsaimniekošanas plānu un šajā 
direktīvā paredzēto plūdu riska pārvaldības 
plānu izstrāde ir integrētās upju baseinu 
apsaimniekošanas divas sastāvdaļas; tāpēc 
šie abi procesi ir pilnībā jāintegrē. Lai 
nodrošinātu saprātīgu un efektīvu resursu 
izmantošanu, šīs direktīvas īstenošana
uzreiz jāintegrē un jāsinhronizē ar 
Direktīvas 2000/60/EK īstenošanu, un tai 
jābūt saskaņotai ar minētās direktīvas 
mērķiem.

Grozījums Nr. 8
15. apsvērums

(15) Gadījumiem, kad ūdenstilpes tiek
izmantotas daudzfunkcionāliem mērķiem 
dažādās ilgtspējīgās cilvēka darbībās 
(piemēram, plūdu riska pārvaldībā, 
ekoloģisku mērķu īstenošanā, iekšzemes 
kuģošanā vai hidroelektroenerģijas 

(15) Gadījumiem, kad ūdenstilpes tiek 
izmantotas daudzfunkcionāliem mērķiem 
dažādās ilgtspējīgās cilvēka darbībās 
(piemēram, plūdu riska pārvaldībā un
ekoloģisku mērķu īstenošanā) un kad šīs 
darbības ietekmē ūdenstilpes, Direktīvas 
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ražošanā) un kad šīs darbības ietekmē 
ūdenstilpes, Direktīvas 2000/60/EK 4. panta 
7. punktā paredzēts skaidrs un pārskatāms
process rīcībai attiecībā uz šādiem 
izmantojumiem un ietekmi, ieskaitot 
iespējamus izņēmumus „laba stāvokļa” 
un/vai „pasliktināšanās novēršanas” mērķu 
sasniegšanas gaitā.

2000/60/EK 4. panta 7. punktā paredzēts 
skaidrs un pārredzams process rīcībai 
attiecībā uz šādiem izmantojumiem un 
ietekmi, ieskaitot iespējamus izņēmumus 
„laba stāvokļa” vai „pasliktināšanās 
novēršanas” mērķu sasniegšanas gaitā.

Grozījums Nr. 9
3. pants

Šīs direktīvas īstenošanai dalībvalstis 
izmanto pasākumus, kas paredzēti 
Direktīvas 2000/60/EK 3. panta 1., 2., 3. un 
6. punktā.

Šīs direktīvas īstenošanai dalībvalstis 
veicina ilgtspējīgu plūdu riska pārvaldības 
politiku un pasākumus saskaņā ar 
Direktīvas 2000/60/EK 1. un 4. pantā 
noteiktajiem mērķiem un izmanto 
pasākumus, kas paredzēti 
Direktīvas 2000/60/EK 3. panta 1., 2., 3. un 
6. punktā.

Dalībvalstis integrē ilgtspējīgas plūdu riska 
pārvaldības prasības visās atbilstīgajās 
politikās un to īstenošanā.

Grozījums Nr. 10
4. panta 2. punkta a) apakšpunkts

(a) upes baseina apgabala karte ar upju 
baseinu, apakšbaseinu un, attiecīgā 
gadījumā, piekrastes zonu robežām, norādot 
topogrāfiskos elementus un zemes lietojuma 
veidus;

(a) upes baseina apgabala karte ar upju 
baseinu, apakšbaseinu un piekrastes zonu 
robežām, norādot topogrāfiskos elementus 
un zemes lietojuma veidus;

Grozījums Nr. 11
4. panta 2. punkta fa) apakšpunkts (jauns)

fa) plūdu aizsardzībai izveidotās mākslīgās 
infrastruktūras efektivitātes novērtējums, 
ņemot vērā tās reālās spējas novērst 
kaitējumu, kā arī ekonomisko un ar vidi 
saistīto efektivitāti;



PE 370.110v02-00 8/13 PA\605043LV.doc

LV

Grozījums Nr. 12
5. panta 1. punkta a) apakšpunkts 

(a) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas josla, par kuru pieņemts lēmums, ka 
nepastāv vai ka nevarētu rasties būtisks 
plūdu risks, vai arī uzskata, ka iespējamā 
plūdu ietekme uz cilvēka veselību, vidi vai
saimniecisko darbību ir pieļaujami maza;

(a) upes baseins, apakšbaseins vai piekrastes 
zonas joslas, par kuru pieņemts lēmums, ka 
nepastāv būtisks plūdu risks, vai arī uzskata, 
ka iespējamā plūdu ietekme uz cilvēka 
veselību, vidi vai saimniecisko darbību ir 
pieļaujami maza;

Grozījums Nr. 13
7. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis upes baseina apgabalu 
mērogā sagatavo plūdu kartes un indikatīvās 
plūdu nodarīto postījumu kartes (turpmāk —
„plūdu riska kartes”) upju baseiniem, 
apakšbaseiniem un piekrastes zonas joslām, 
kas atbilst 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktam.

1. Dalībvalstis upes baseina apgabalu 
mērogā sagatavo plūdu kartes un indikatīvās 
plūdu nodarīto postījumu kartes (turpmāk —
„plūdu riska kartes”) upju baseiniem, 
apakšbaseiniem un piekrastes zonas joslām, 
kas atbilst 5. panta 1. punkta 
b) apakšpunktam, un lieto plūdu riska 
kartes, lai pakāpeniski likvidētu tiešas vai 
netiešas subsīdijas, kuru ietekmē palielinās 
plūdu risks.

Grozījums Nr. 14
7. panta 2. punkta ca) apakšpunkts (jauns)

ca) dabisko palieņu uzkrājošās zonas un 
zonas, kas var kalpot kā buferzonas vai nu 
uzreiz, vai nākotnē. 

Grozījums Nr. 15
9. panta 1. punkts 

1. Dalībvalstis upju baseinu apgabalu 
mērogā izstrādā un īsteno plūdu riska 
pārvaldības plānus upju baseiniem, 
apakšbaseiniem un piekrastes zonas joslām, 
kas atbilst 5. panta 1. punkta b) 
apakšpunktam, saskaņā ar šī panta 2. un 3. 

1. Dalībvalstis upju baseinu apgabalu 
mērogā izstrādā un īsteno plūdu riska 
pārvaldības plānus upju baseiniem, 
apakšbaseiniem un piekrastes zonas joslām, 
kas atbilst 5. panta 1. punkta b) 
apakšpunktam, saskaņā ar šī panta 2. un 
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punktu. 3. punktu, kā arī Direktīvu 79/409/EEK un 
Direktīvu 92/43/EEK.

Grozījums Nr. 16
9. panta 2. punkts 

2. Dalībvalstis nosaka konkrētu atbilstošu 
aizsardzības līmeni katram upes baseinam, 
apakšbaseinam vai piekrastes zonas joslai, 
koncentrējoties uz plūdu rašanās varbūtības 
un iespējamās ietekmes uz cilvēka veselību, 
vidi un saimniecisko darbību samazināšanu, 
ņemot vērā ar to saistītos aspektus: ūdens 
resursu apsaimniekošanu, augsnes 
izmantošanu, teritoriālplānošanu, zemes 
lietojumu un dabas saglabāšanu.

2. Dalībvalstis nosaka konkrētu atbilstošu 
riska novēršanas un aizsardzības līmeni 
katram upes baseinam, apakšbaseinam vai 
piekrastes zonas joslai, koncentrējoties uz 
plūdu rašanās varbūtības un iespējamās 
ietekmes uz cilvēka veselību, vidi un 
saimniecisko darbību samazināšanu, ņemot 
vērā ar to saistītos aspektus: ūdens resursu 
apsaimniekošanu, augsnes izmantošanu, 
teritoriālplānošanu, zemes lietojumu un 
dabas saglabāšanu.

Grozījums Nr. 17
9. panta 3. punkta 1. apakšpunkts 

3. Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj 
pasākumus, kuru mērķis ir sasniegt atbilstīgi 
2. punktam noteikto aizsardzības līmeni. 

3. Plūdu riska pārvaldības plānos iekļauj 
pasākumus:
a) kuru mērķis ir sasniegt atbilstīgi 
2. punktam noteikto riska novēršanas un 
aizsardzības līmeni;

b) kas veicina plūdu novēršanu reģionos uz 
augšu vai uz leju pa straumi vai vismaz 
neietekmē plūdu risku tādā veidā, ka 
reģionos uz augšu vai uz leju pa straumi 
jāveic neproporcionāli izdevumi, lai 
sasniegtu riska novēršanas un aizsardzības 
pienācīgu līmeni;
c) kas izmanto dabiskus procesus, tādus kā 
palieņu uzkrāšanas spējas, un veicina 
piemērota zemes izmantojuma, 
lauksaimniecības un mežsaimniecības 
praksi visā upes baseina apgabalā.

Grozījums Nr. 18
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9. panta 3. punkta 1.a apakšpunkts (jauns) 

Plūdu riska pārvaldības pasākumi iekļauj 
izdevumu atgūšanas pasākumus, lai 
saimnieciskā darbība plūdu riska zonās 
segtu izdevumus par ārkārtas dienestiem 
un aizsardzību pret plūdiem, kā arī vides un 
resursu izmaksas, un nosaka pienākumu 
cilvēkiem, kas dzīvo plūdu riska zonās, 
veikt pēc iespējas pilnīgākus piesardzības 
pasākumus kaitējuma samazināšanai. 

Grozījums Nr. 19
12. panta 1. punkts 

1. Upes baseina apgabaliem, kas pilnībā 
ietilpst vienas dalībvalsts teritorijā, šī 
dalībvalsts nodrošina viena vienota plūdu 
riska pārvaldības plāna izstrādi. 

1. Upes baseina apgabaliem, kas pilnībā 
ietilpst vienas dalībvalsts teritorijā, šī 
dalībvalsts nodrošina viena vienota plūdu 
riska pārvaldības plāna izstrādi, iesaistot 
visas attiecīgās iestādes un ņemot vērā 
reģionālo plūdu riska pārvaldības 
plānošanu. 

Grozījums Nr. 20
13. panta 1. un 2. punkts 

1. Pirmo plūdu riska karšu sagatavošanu un 
to turpmāku atjaunināšanu, kā minēts šīs 
direktīvas 8. pantā, veic saskanīgi ar 
Direktīvas 2000/60/EK 5. panta 2. punktā 
paredzēto pārskatu izstrādi, un vajadzības 
gadījumā tās integrē minētajos pārskatos.

1. Pirmo plūdu riska karšu sagatavošanu un 
to turpmāku atjaunināšanu, kā minēts šīs 
direktīvas 8. pantā, no šīs direktīvas spēkā 
stāšanās dienas veic saskanīgi ar 
Direktīvas 2000/60/EK 5. panta 2. punktā 
paredzēto pārskatu izstrādi, un tās integrē 
minētajos pārskatos.

Pirmo plūdu riska pārvaldības plānu 
sagatavošanu un to turpmāku atjaunināšanu, 
kā minēts šīs direktīvas 10. pantā, veic 
saskanīgi ar Direktīvas 2000/60/EK 
13. panta 7. punktā paredzēto upes baseina 
apsaimniekošanas plānu pārskatu izstrādi, un 
vajadzības gadījumā tos integrē minētajos 
pārskatos.

Pirmo plūdu riska pārvaldības plānu 
sagatavošanu un to turpmāku atjaunināšanu, 
kā minēts šīs direktīvas 10. pantā, no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas veic 
saskanīgi ar Direktīvas 2000/60/EK 
13. panta 7. punktā paredzēto upes baseina 
apsaimniekošanas plānu pārskatu izstrādi, un 
tos integrē minētajos pārskatos.

Grozījums Nr. 21
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14. panta 2. punkts 

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka ieinteresētās 
personas aktīvi iesaistās IV nodaļā minēto 
plūdu riska pārvaldības plānu izstrādē, 
pārskatīšanā un atjaunināšanā.

2. Dalībvalstis nodrošina to, ka ieinteresētās 
personas aktīvi iesaistās IV nodaļā minēto 
plūdu riska pārvaldības plānu izstrādē, 
pārskatīšanā un atjaunināšanā.

Pēc pieprasījuma tiek darīti pieejami 
papilddokumenti un informācija, kas 
izmantota plūdu riska karšu projekta un 
plūdu riska pārvaldības plānu projekta 
izstrādē. 

Grozījums Nr. 22
Pielikuma A sadaļas 3. punkts 

3. Saskaņā ar 9. panta 2. punktu noteiktā 
atbilstošā aizsardzības līmeņa apraksts.

3. Saskaņā ar 9. panta 2. punktu noteiktā 
atbilstošā riska novēršanas un aizsardzības 
līmeņa apraksts.

Grozījums Nr. 23
Pielikuma A sadaļas 3.a punkts (jauns) 

3.a Visu atbilstīgo politiku un finanšu 
mehānismu, kas jāintegrē, lai nodrošinātu 
ilgtspējīgu plūdu riska pārvaldību, 
identifikācija.

Grozījums Nr. 24
Pielikuma A sadaļas 3.b punkts (jauns) 

3.b Novērtējums par politikas iespēju 
ietekmi uz attiecīgo ūdenstilpju ekoloģisko 
statusu, kā arī to ekonomiskās sekas, 
tostarp visas resursu un vides izmaksas.

Grozījums Nr. 25
Pielikuma A sadaļas 4. punkts 

4. Atbilstošā aizsardzības līmeņa 
sasniegšanai nepieciešamo pasākumu 

4. Atbilstošā riska novēršanas un
aizsardzības līmeņa sasniegšanai 
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apraksts, tai skaitā to pasākumu apraksts, kas 
veicami saskaņā ar 9. pantu, un to ar 
plūdiem saistīto pasākumu apraksts, kas 
veikti saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem.

nepieciešamo pasākumu apraksts, tai skaitā 
to pasākumu apraksts, kas veicami saskaņā 
ar 9. pantu, pasākumi, kuri jāveic kā daļa 
no Direktīvā 2000/60/EK paredzēto upes 
baseina pārvaldības plānu „Pasākumu 
programmas”, kuri jāintegrē tajā un par 
kuriem jāziņo līdz ar minēto programmu, 
kā arī izdevumu atgūšanas pasākumi un to 
ar plūdiem saistīto pasākumu apraksts, kas 
veikti saskaņā ar citiem Kopienas tiesību 
aktiem.

Grozījums Nr. 26
Pielikuma A sadaļas 4.a punkts (jauns)

4.a Prioritātes noteikšana pasākumiem, kas 
veicina kaitējuma iespējas novēršanu 
saskaņā ar Direktīvā 2000/60/EK 
„nepasliktināšanas” un/vai „labu 
ekoloģisko, ķīmisko un kvantitatīvo 
rādītāju” mērķiem, tādiem kā:
– mitrzemju un palieņu aizsardzība,
– degradētu mitrzemju un palieņu (tostarp 
upju līkumu) atjaunošana, it īpaši vietās, 
kas savieno upes ar to palienēm,
– novecojušos plūdu aizsardzības mākslīgo 
infrastruktūru aizvākšana no upēm,
– jaunas (infrastruktūras, ēku utt.) 
būvniecības nepieļaušana palienēs,
– atbalsts ilgtspējīgai zemes izmantošanas 
praksei ūdens sateces vietās, lai uzlabotu 
dabisko ūdens aizturēšanu un gruntsūdeņu 
atjaunošanos,
– iepriekšēja apstiprināšana vai reģistrācija 
darbībām, kas tiek veiktas palienēs. 

Grozījums Nr. 27
Pielikuma A sadaļas 4.b punkts (jauns)

4.b Novērtējums par plūdu riska 
pārvaldības pasākumu tiešo vai netiešo 
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ietekmi uz gruntsūdeņu ķīmisko sastāvu.

Grozījums Nr. 28
Pielikuma A sadaļas 4.c punkts (jauns)

4.c Visu kompetento iestāžu iesaistīšanas 
apraksts.

Grozījums Nr. 29
Pielikuma B sadaļas 2. punkts

2. Atbilstošā aizsardzības līmeņa 
sasniegšanai veikto pasākumu virzības 
novērtējums.

2. Atbilstošā riska novēršanas un
aizsardzības līmeņa sasniegšanai veikto 
pasākumu virzības novērtējums.
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