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Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus 
antud häälte enamus

**I koostöömenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

**II koostöömenetlus (teine lugemine)
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

*** nõusolekumenetlus 
parlamendi liikmete häälteenamus, v.a EÜ asutamislepingu 
artiklites 105, 107, 161 ja 300 ning ELi lepingu artiklis 7 toodud 
juhtudel

***I kaasotsustamismenetlus (esimene lugemine) 
antud häälte enamus

***II kaasotsustamismenetlus (teine lugemine) 
antud häälte enamus ühise seisukoha heakskiitmiseks, parlamendi 
liikmete häälteenamus ühise seisukoha tagasilükkamiseks või 
muutmiseks

***III kaasotsustamismenetlus (kolmas lugemine) 
antud häälte enamus ühise teksti heakskiitmiseks

(Antud menetlus põhineb komisjoni esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusloomega seotud tekstide kohta esitatud 
muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes tõstetakse muudetud tekst esile
paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas märgistus on mõeldud asjaomastele 
osakondadele abiks lõpliku teksti ettevalmistamisel ja tähistab neid õigusakti 
osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti vormistamiseks 
(nt ilmselged vead või puudused antud tõlkeversioonis). Selliste 
parandusettepanekute puhul tuleb saada vastavate osakondade nõusolek.
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EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI 
PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb 
üleujutusohu hindamist ja ohjeldamist
(KOM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(KOM(2006)0015)1;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel 
komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C6-0020/2006);

– võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja 
põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni ning regionaalarengukomisjon arvamusi 
(A6-0000/2006),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamenti saata, kui ta kavatseb seda 
oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile.

Komisjoni ettepanek Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Pealkiri

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv üleujutusohu
hindamise ja ohjeldamise kohta

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv üleujutusriskide
hindamise ja ohjeldamise kohta
(Antud muudatus kehtib terves õigusaktis; 
muudatusettepaneku vastuvõtmise tõttu on 
vajalik teha tehnilisi kohandusi terves 
tekstis.)

Selgitus

Õigusakt käsitleb peamiselt riske, mitte konkreetseid üleujutusi.

  
1 ELTs seni avaldamata.
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Muudatusettepanek 2
Põhjendus 1

(1) Üleujutused võivad põhjustada inimeste 
hukkumist ja ümberasumist, tõsiselt 
ohustada majanduse arengut ning 
kahjustada ühenduse majandustegevust;

(1) Üleujutused võivad põhjustada inimeste 
hukkumist ja ümberasumist, 
keskkonnakahjustusi, tõsiselt ohustada 
majanduse arengut ning kahjustada 
ühenduse majandustegevust;

Selgitus

Vastavalt komisjoni ettepaneku artiklile 1 (eesmärk) tuleks ka siinkohal mainida keskkonda.

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) Üleujutusriski inimeste tervisele, 
keskkonnale ja infrastruktuurile on 
võimalik vähendada ning seda soovitaksegi 
teha, kuid vastavad meetmed tuleb nende 
tõhususe tagamiseks kooskõlastada kogu 
vesikonnas.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 3 a (uus)

(3a) Teadlased juhivad ühehäälselt 
tähelepanu asjaolule, et sademete hulk on 
viimastel aastatel tohutult suurenenud.

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 3 b (uus)

(3b) Nõukogu (keskkonnanõukogu) 
tunnistas oma 14. oktoobri 2004. aasta 
järelduses, et „inimtegevus aitab kaasa 
(ekstreemsete) üleujutuste tõenäosuse 
suurenemisele ja negatiivsele mõjule ning 
et kliimamuutused põhjustavad samuti 
üleujutuste sagenemist”. Kuna kooskõlas 
jätkusuutliku arengu põhimõttega 
vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
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artiklile 37 tuleb Euroopa Liidu 
poliitikasse kaasata keskkonnakaitse 
kõrge tase, peavad komisjon ja 
liikmesriigid võtma meetmeid üleujutuste 
ennetamiseks, üleujutusohu eest 
kaitsmiseks ning tagajärgede 
leevendamiseks.

Selgitus

Nagu nõukogu oma 14. oktoobri 2004. aasta järeldustes täheldas, on kliimamuutused ja 
üleujutuste sagenemine omavahel seotud. Kuna see arusaam on vaieldamatu, tuleb võtta 
meetmed leevendamaks selliste üleujutuste tagajärgi.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 4

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiiviga 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, on ette nähtud 
kooskõlastatud veemajanduskavade 
koostamine kõikide vesikondade hea 
ökoloogilise ja keemilise seisundi 
saavutamiseks, et aidata kaasa üleujutuste 
tagajärgede leevendamisele. Siiski ei ole 
üleujutusohu vähendamine nimetatud 
direktiivi peaeesmärk, samuti ei ole selles 
arvestatud kliimamuutustest tingitud ohte 
tulevikus.

(4) Seni ei ole Euroopa tasandil 
õiguslikku vahendit kaitseks üleujutusohu 
eest. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiiviga 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik on ette nähtud 
kooskõlastatud veemajanduskavade 
koostamine kõikide vesikondade hea 
ökoloogilise ja keemilise seisundi 
saavutamiseks, et aidata kaasa üleujutuste 
tagajärgede leevendamisele. Siiski ei ole 
üleujutusohu vähendamine nimetatud 
direktiivi peaeesmärk, samuti ei ole selles 
arvestatud kliimamuutustest tingitud ohte 
tulevikus.

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 9

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

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

(Muudatus, milles sõna „vorausschauend” 
asendatakse sõnaga „vorläufig”, kehtib 
terves saksakeelses õigusaktis; 
muudatusettepaneku vastuvõtmise tõttu on 
vajalik teha tehnilisi kohandusi terves 
tekstis.)

Selgitus

Muudatus, milles sõna „vorausschauend” asendatakse sõnaga „vorläufig”, puudutab vaid 
saksakeelset versiooni.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 10 a (uus)

(10a) Liikmesriikidel olemasolevate 
võimaluste tõttu tuleks vastavalt 
subsidiaarsuse põhimõttele tagada 
kohalikul ja piirkondlikul tasandil 
suurem paindlikkus, eelkõige seoses 
korralduse ja vastutusega, 
üleujutusohutuse kavade ja üleujutusohu 
kaartidega, kaitse tasemega ning 
meetmete ja ajakavaga kinnitatud 
eesmärkide saavutamiseks.

Selgitus

Vt nõukogu (keskkonnanõukogu) 14. oktoobri 2004. aasta järeldusi.

Muudatusettepanek 9
Põhjendus 11

(11) Selleks, et vältida ja vähendada 
üleujutuste negatiivseid tagajärgi 
asjaomases piirkonnas, on vaja koostada 
üleujutusohutuse kavad. Üleujutuste 
põhjused ja tagajärjed erinevad ühenduses
riigiti ja regiooniti. Seega tuleks 
üleujutusohutuse kavades arvestada 
vesikonna, alamvesikonna või rannikuala 
geograafiliste, hüdroloogiliste ja muude 
asjakohaste tingimustega ning esitada 
vesikonna, alamvesikonna või rannikuala 
vajadustele ja prioriteetidele vastavad 

(11) Selleks, et vältida ja vähendada 
üleujutuste negatiivseid tagajärgi 
asjaomases piirkonnas, on vaja koostada 
üleujutusohutuse kavad. Üleujutuste 
põhjused ja tagajärjed erinevad ühenduses 
riigiti ja regiooniti. Seega tuleks 
üleujutusohutuse kavades arvestada 
vesikonna, alamvesikonna või rannikuala 
geograafiliste, geoloogiliste, 
hüdroloogiliste, topograafiliste ja muude 
asjakohaste tingimustega ning esitada 
vesikonna, alamvesikonna või rannikuala 
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lahendused, mis on valglapiirkondade 
piires kooskõlas.

vajadustele ja prioriteetidele vastavad 
lahendused, mis on valglapiirkondade 
piires kooskõlas.

Muudatusettepanek 10
Põhjendus 15

(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.

(välja jäetud)

Selgitus

Siinkohal toodud üleujutuste riskijuhtimise põhimõte ei ole rakendatav, seega ei ole nimetatud 
viide sihipärane.

Muudatusettepanek 11
Põhjendus 17

(17) Käesolevas direktiivis austatakse 
põhiõigusi ja peetakse kinni Euroopa 
Liidu põhiõiguste hartas tunnustatud 
põhimõtetest. Eriti püütakse direktiiviga 
toetada kõrgetasemelise keskkonnakaitse 
lõimumist ühenduse poliitikaga kooskõlas 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
artiklis 37 sätestatud säästva arengu 
põhimõttega.

(välja jäetud)

Selgitus

Vt põhjendust 3b (uus).

Muudatusettepanek 12
Põhjendus 18

(18) Kuna liikmesriigid ei ole võimelised (18) Kuna liikmesriigid ei ole võimelised 
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täielikult saavutama võetavate meetmete 
eesmärke, mida on nende ulatuse ja mõju 
tõttu parem saavutada ühenduse tasandil, 
võib ühendus vastu võtta meetmeid 
kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.

täielikult saavutama võetavate meetmete 
eesmärke, mida on nende ulatuse ja mõju 
tõttu parem saavutada ühenduse tasandil, 
võib ühendus vastu võtta meetmeid 
kooskõlas asutamislepingu artiklis 5 
sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega.
Kõnealuses artiklis sätestatud 
proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei 
lähe käesolev otsus nimetatud eesmärkide 
saavutamiseks vajalikust kaugemale.
Liikmesriigid võivad seega esimesel 
läbivaatamisel kuni artikli 6 lõikes 2 
nimetatud tähtajani kasutada oma 
olemasolevaid kavasid, kui on täidetud 
artiklis 4 osutatud miinimumnõuded.

Selgitus

Vastavalt subsidiaarsuse põhimõttele on liikmesriikide olemasolevad tööd kuni üleujutusohu 
esialgse hindamise esmakordse kontrollini kooskõlas käesoleva direktiiviga, kui nad vastavad 
miinimumnõuetele.

Muudatusettepanek 13
Põhjendus 18 a (uus)

(18a) Käesoleva direktiivi väljatöötamisel 
arvestati Euroopa Ühenduse 
asutamislepingu protokolli (nr 30) sätteid 
subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse 
põhimõtte kohaldamise kohta.

Muudatusettepanek 14
Artikkel 1

Direktiiviga luuakse raamistik ühenduses 
toimuvatest üleujutustest inimeste 
tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele tuleneva ohu 
vähendamiseks.

Direktiivi eesmärgiks on luua raamistik 
üleujutustest inimeste tervisele, 
keskkonnale ja majandustegevusele 
tuleneva ohu hindamiseks ja juhtimiseks.

Muudatusettepanek 15
Artikli 2 lõige 2

2. üleujutusoht – teatud raskusastmega
üleujutuse tõenäosus ning sellise 

2. üleujutusoht – üleujutuse tõenäosus ning 
sellise üleujutuse hinnanguline kahju 
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raskusastmega üleujutuse hinnanguline 
kahju inimeste tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele.

inimeste tervisele, keskkonnale ja 
majandustegevusele.

Selgitus

Väljendi „teatud raskusastmega” kasutamine põhjustab keelelist ebaselgust.

Muudatusettepanek 16
Artikli 3 lõige 1 a (uus)

Kui liikmesriigid määravad käesoleva 
direktiivi rakendamiseks mõne muu 
pädeva asutuse, kehtivad direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 3 lõigete 6, 8 ja 9 
sätted.

Selgitus

Siinkohal tuleb tagada liikmesriikidele teatud paindlikkus.

Muudatusettepanek 17
Artikli 4 lõige 1 

1. Liikmesriigid korraldavad igas nende 
territooriumil paiknevas valglapiirkonnas 
või piiriülese valglapiirkonna osas esialgse 
üleujutusohu hindamise lõike 2 kohaselt.

1. Liikmesriigid korraldavad igas nende 
territooriumil paiknevas valglapiirkonnas 
või piiriülese valglapiirkonna osas esialgse 
üleujutusohu hindamise lõike 2 kohaselt.
Sealjuures toetuvad nad olemasolevatele 
teadmistele ja kasutavad juba tehtud 
uuringuid.

Selgitus

Liikmesriikidel, kes on juba teinud tööd nimetatud valdkonnas, peab olema võimalik neid töid 
kasutada.

Muudatusettepanek 18
Artikli 4 lõike 2 punkt b

b) toimunud üleujutuste kirjeldus; b) viimase 30 aasta üleujutuste kirjeldus;

Selgitus

Teadlased on ühel nõul, et üleujutuste ulatus ja sagedus suurenevad. Enam kui 30 aastat 
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tagasi toimunud üleujutuste kirjeldusel ei ole seega lisandväärtust.

Muudatusettepanek 19
Artikli 4 lõike 2 punkt c

c) üleujutuste kulu ja selle muutlikkuse 
kirjeldus, sealhulgas lammide kui 
looduslike vee kogunemis- või 
puhveralade rolli ja üleujutuste seniste või 
tulevaste kulgemisteede kirjeldus;

(välja jäetud)

Selgitus

Nimetatud kriteerium on esialgse hindamise jaoks liiga teaduslik; seda tuleks nimetada alles 
üleujutusohutuse kavade koostamisel.

Muudatusettepanek 20
Artikli 4 lõigu 2 punkt d

d) selliste arengukavade kirjeldus, milles 
kavandatud maakasutuse või 
asustusstruktuuri ja majandustegevuse 
paigutuse muudatused suurendaksid 
piirkonnas või ülem- või alamjooksu 
piirkonnas üleujutusohtu;

(välja jäetud)

Selgitus

Nimetatud kriteerium on esialgse hindamise jaoks liiga teaduslik; seda tuleks nimetada alles 
üleujutusohutuse kavade koostamisel.

Muudatusettepanek 21
Artikli 4 lõige 2 a (uus)

2a. Liikmesriigid võivad vesikondade, 
alamvesikondade ja rannikuvööndite 
puhul, kus võib eeldada piisavat 
potentsiaalset riski, otsustada loobuda 
lõikes 1 nimetatud esialgse üleujutusohu 
hindamise läbiviimisest, kui:
a) üleujutusohu kaardid või 
üleujutusohutuse kavad on olemas artikli 
6 lõikes 1 nimetatud tähtajaks;
b) liikmesriigid teavitavad komisjoni 
artikli 6 lõikes 1 nimetatud tähtajaks, et 
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nad kasutavad nimetatud erandit; ning
c) üleujutusohu esialgse hindamise, 
üleujutusohu kaartide ja 
üleujutusohutuse kavade kontrollimine 
viiakse läbi vastavalt II, III ja IV 
peatükile artikli 6 lõikes 2, artikli 8 lõikes 
2 või artikli 10 lõikes 2 nimetatud 
tähtaegadeks.

Selgitus

Vt muudatusettepaneku 15 põhjendust.

Muudatusettepanek 22
Artikkel 5

1. Artiklis 4 kirjeldatud hindamise 
tulemuste põhjal liigitatakse 
valglapiirkonna iga vesikond, 
alamvesikond või rannikuala ühte 
järgmistest kategooriatest:

1. Artiklis 4 kirjeldatud hindamise 
tulemuste põhjal liigitatakse 
valglapiirkonna iga vesikond, 
alamvesikond, rannikuala või nende osad 
ühte järgmistest kategooriatest:

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, 
rannikualad või nende osad, kus ei ole 
olulist üleujutusohtu või kus võimalikud 
tagajärjed keskkonnale või 
majandustegevusele on suhteliselt kerged;

b) vesikonnad, alamvesikonnad või
rannikualad, kus juba on või võib 
põhjendatult arvata, et tekib oluline 
üleujutusoht.

b) vesikonnad, alamvesikonnad, 
rannikualad või nende osad, kus juba on 
või võib põhjendatult arvata, et tekib 
oluline üleujutusoht.

2. Rahvusvahelisse valglapiirkonda 
kuuluvate rahvusvaheliste vesikondade, 
alamvesikondade või rannikualade 
liigitamine lõike 1 kohaselt 
kooskõlastatakse asjaomaste liikmesriikide 
vahel.

2. Rahvusvahelisse valglapiirkonda 
kuuluvate rahvusvaheliste vesikondade, 
alamvesikondade, rannikualade või nende 
osade liigitamine lõike 1 kohaselt 
kooskõlastatakse asjaomaste liikmesriikide 
vahel.

Selgitus

Mõju inimeste tervisele ei ole mitte kunagi vastuvõetav.

Muudatusettepanek 23
Artikli 5 lõike 1 punkt b
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b) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, kus juba on või võib 
põhjendatult arvata, et tekib oluline 
üleujutusoht.

b) vesikonnad, alamvesikonnad või 
rannikualad, kus juba on oluline 
üleujutusoht.

Muudatusettepanek 24
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 
või nende territooriumile jääva 
rahvusvahelise valglapiirkonna osade
tasandil artikli 5 lõike 1 punkti b 
kategooria vesikondade, alamvesikondade 
ja rannikualade kohta üleujutuste kaardid ja 
tõenäolise kahju kaardid, edaspidi 
„üleujutusohu kaardid“.

Muudatusettepanek 25
Artikli 7 lõike 2 punkt a

a) suure tõenäosusega üleujutused 
(toimuvad tõenäoliselt kord kümne aasta 
jooksul);

a) üleujutused, mis toimuvad tõenäoliselt
kord kümne aasta jooksul;

Selgitus

Mõistetele nagu "suur/keskmine tõenäosus” ei ole veemajanduse terminoloogias kohta.

Muudatusettepanek 26
Artikli 7 lõike 2 punkt b

a) üleujutused, mis toimuvad tõenäoliselt
kord saja aasta jooksul;

Selgitus

Mõistetele nagu "suur/keskmine tõenäosus” ei ole veemajanduse terminoloogias kohta.

Muudatusettepanek 27
Artikli 7 lõike 2 lõigu 2 punkt c

c) piirkonnad, kus võivad tekkida 
kaldauuristused ja kuhjuda setted.

c) piirkonnad, kus võivad tekkida 
kaldauuristused ja kuhjuda setted.
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Selgitus

Ei puuduta eestikeelset versiooni.

Muudatusettepanek 28
Artikli 9 lõige 1 a (uus)

1a. Nimetatud kaartide koostamiseks 
kirjeldavad liikmesriigid üleujutuste 
kulgemist ja oma tundlikkust, sealhulgas 
lammide kui looduslike üleujutuste kaitse-
või puhveralade rolli ja üleujutuste 
seniseid või tulevasi kulgemisteid. Lisaks 
kirjeldavad nad arengukavasid, milles 
kavandatud maakasutuse või 
asustusstruktuuri ja majandustegevuse 
paigutuse muudatused suurendaksid 
piirkonnas või ülem- või alamjooksu 
piirkonnas üleujutusohtu.

Muudatusettepanek 29
Artikli 9 lõige 1 b (uus)

1b. Kui valglapiirkondade või nende 
osade kohta, mis vastavad käesoleva 
direktiivi nõuetele, on juba olemas 
kaardid või kavad, võivad liikmesriigid 
kasutada olemasolevaid kaarte või 
kavasid direktiivi eesmärkidel. Kontroll ja 
ajakohastamine peab siiski aset leidma.

Selgitus

Liikmesriikidel, kes on juba teinud tööd nimetatud valdkonnas, peab olema võimalik neid töid 
kasutada.

Muudatusettepanek 30
Artikli 9 lõige 4

4. Ühes liikmesriigis võetud üleujutusohu 
ohjeldamise meetmed ei tohi suurendada 
üleujutusohtu naaberriikides.

4. Ühes liikmesriigis võetud üleujutusohu 
ohjeldamise meetmed või muu eesmärgi 
nimel võetavad meetmed ei tohi 
suurendada üleujutusohtu kõikides ülem-
või alamjooksu piirkondades asuvates 
riikides.
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Selgitus

Siinkohal ei piisa ainult naaberriikide käsitlemisest, vaid tuleb arvesse võtta kõiki mõjusid 
ülem- või alamjooksu piirkondades.

Muudatusettepanek 31
Artikli 12 lõige 2 a (uus)

2a. Liikmesriigid kannavad hoolt selle 
eest, et käesoleva direktiivi nõuded 
kooskõlastatakse tervele 
valglapiirkonnale. Rahvusvaheliste 
valglapiirkondade puhul kannavad 
asjaomased liikmesriigid ühiselt hoolt 
nimetatud kooskõlastamise eest ning 
võivad kasutada selleks eesmärgiks 
olemasolevaid struktuure, mis pärinevad 
rahvusvahelistest kokkulepetest.

Selgitus

Kohandamine vee raamdirektiivi artikli 3 lõikega 4.

Muudatusettepanek 32
Artikli 12 lõige 3

3. Ühenduse piire ületava valglapiirkonna 
puhul, mille kohta pole koostatud ühtset 
rahvusvahelist üleujutusohutuse kava 
koostöös asjaomase kolmanda riigiga, 
koostavad liikmesriigid sellise
üleujutusohutuse kava, mis hõlmab 
vähemalt neid rahvusvahelise 
valglapiirkonna osi, mis asuvad 
asjaomaste liikmesriikide territooriumil.

3. Ühenduse piire ületava valglapiirkonna 
puhul, mille kohta pole koostatud ühtset 
rahvusvahelist üleujutusohutuse kava 
koostöös asjaomase kolmanda riigiga, 
püüavad liikmesriik või asjaomased
liikmesriigid saavutada asjakohast 
kooskõla vastavate mitteliikmesriikidega, 
et saavutada käesoleva direktiivi eesmärke 
terve valglapiirkonna osas.

Selgitus

Kohandamine vee raamdirektiivi artikli 3 lõikega 5.

Muudatusettepanek 33
Artikli 12 lõige 3 a (uus)

3a. Seoses võimalike probleemidega, mis 
võivad mõjutada teatud liikmesriigi 
üleujutuste riskijuhtimist ning mida ei saa 
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käsitleda liikmesriikide tasandil, 
viidatakse direktiivi 2000/60/EÜ artiklile 
12.

Selgitus

Kohandamine vee raamdirektiiviga.

Muudatusettepanek 34
Artikli 14 lõige 1

1. Liikmesriigid avalikustavad esialgsed 
üleujutusohu hinnangud, üleujutusohu 
kaardid ja üleujutusohutuse kavad.

1. Liikmesriigid avalikustavad vastavalt 
direktiivile 2003/4/EÜ keskkonnateabele 
avaliku juurdepääsu kohta esialgsed 
üleujutusohu hinnangud, üleujutusohu 
kaardid ja üleujutusohutuse kavad.

Muudatusettepanek 35
Artikkel 18

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva direktiivi 
rakendamise aruande hiljemalt 
22. detsembriks 2018 ning seejärel iga 
kuue aasta järel.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva direktiivi 
rakendamise aruande hiljemalt 
22. detsembriks 2018 ning seejärel iga 
kuue aasta järel. Aruande koostamisel 
võetakse arvesse kliimamuutuste mõju.
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SELETUSKIRI

Üleujutused on kõige sagedasemad looduskatastroofid Euroopas. Üleujutustel Euroopas 
aastatel 2002–2005 oli enamikes asjaomastes piirkondades laastav mõju: oli hukkunuid, 
inimesi tuli evakueerida, majad ja infrastruktuurid said tõsiseid kahjustusi. Lisaks tõid 
üleujutused kaasa kohati pikaajalisi keskkonnakahjustusi ja ilmseid majanduslikke kahjusid.
2005. aasta augusti vihmad nõudsid enam kui 70 inimelu.

Teaduslikult on tõestatud, et vihmade sagedust ja intensiivsust soodustavad mitmed 
inimtegevusega seotud tegurid:

² intensiivne linnastumine, eelkõige riskipiirkondades (linnade ja teede areng, 
jõevoolusuuna muutmine, läbimõtlematu ehitamine ülevoolualadele);

²metsade hävitamine, eelkõige lubatud metsaraie orgudes suvilate, tööstuspiirkondade ja 
kaubanduskeskuste ehitamiseks mäestike jõgede varem metsadega kaetud kallastele;

² intensiivne põllumajandus, mida kritiseeritakse ülemiste pinnasekihtide tihendamise, 
jõeniitude ja ülevoolualade vähendamise, aasadele ehitamise või kevadtaimede 
arendamise tõttu;

² pinnase erosioon.

Euroopa Komisjon esitas pärast 2002. aasta üleujutusi ELi üleujutuste tegevuskava, mille 
raames muu hulgas oleks tulnud parendada teadustegevust ja teavet. Sellele järgnes komisjoni 
teatis üleujutuste riskijuhtimise kohta (KOM(2004) 472), mille raames viidi läbi analüüs ning 
esitati kooskõlastatud meetmeid. Üheks meetmeks on praeguseks olemas olev ettepanek võtta 
vastu direktiiv, mille eesmärgiks on peamiselt vähendada üleujutustest tingitud ohte inimeste 
tervisele, keskkonnale, infrastruktuuridele ja majandusele ning nendega toime tulla.

Raportöör tervitab komisjoni algatust. Ta peab üleujutusest põhjustatud kahjustuste riski 
suurenemise tõttu oluliseks luua Euroopa eeskirjade raamistik. Samuti juhib ta tähelepanu 
asjaolule, et kuna enamik Euroopa jõgedest voolab kahes või enamas riigis (vt joonist 
järgmisel leheküljel), ei piisa siseriiklikust üleujutuste riskijuhtimise põhimõttest.

Nimetatud Euroopa eeskirjade raamistik tuleks raportööri arvates luua, võttes rangelt arvesse 
subsidiaarsuse põhimõtet; mitmed tähtsad otsused – nagu näiteks kaitse taseme ja 
kaitsemeetmete valiku kohta – võivad ja peaksid liikmesriigid ise vastu võtma.
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Käesoleva direktiiviga seotud kohustused on piiratud järgmistele sammudele: esialgne 
üleujutusohu hindamine, üleujutusohu kaartide koostamine ning üleujutusohutuse kavade 
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koostamine. Esialgne hindamine (artikkel 4) tagab, et piirkonnad, kus ei ole üleujutusohtu, 
jäetakse välja ning nii on võimalik säästa kulusid nt kaartide koostamisel.

Lisaks peavad direktiivi rakendamisega kaasnema liikmesriikide jaoks võimalikult väikesed 
administratiivsed ja tehnoloogilised kulutused. Üks tähtsaimaid aspekte on sealjuures, et 
tagatakse meetmete kaitsev mõju, st et liikmesriikidel oleks võimalik kasutada üleujutuste 
kaitse valdkonnas juba tehtud töid. Samuti peab olema tagatud täiendav ühtlustamine vee 
raamdirektiiviga (2000/60/EÜ), kuna nende eesmärgipüstitused täiendavad üksteist.

Raportöör teeb ettepaneku tuua õigusaktis selgelt välja meetmete kaitsva mõju põhimõte.
Raportöör avaldab oma poolehoidu esialgse hindamise piiramisele teatud põhielementidele; 
nimetatud olukorras ei peaks tegu olema üleujutusohu teadusliku hindamisega. Peab piisama 
ka viimase 30 aasta üleujutuste kaasamisest.

Lisaks soovib ta – nagu juba ka vee raamdirektiivi puhul – omistada komisjonile vahendaja 
roll liikmesriikidevahelistes konfliktides. Täiendavate muudatusettepanekute eesmärgiks on 
anda liikmesriikidele suurem paindlikkus ning saavutada keeleline selgus.


