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PR_COD_1am

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely) 
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistukset merkitään lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään teknisten yksiköiden huomio sellaisiin 
säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä 
(esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet 
kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asianomaiset tekniset 
yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tulvien arvioinnista ja 
hallinnasta
(KOM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2006)0015)1

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 
175 artiklan 1 kohdan, joiden mukaan komissio on antanut ehdotuksen parlamentille 
(C6-0020/2006),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan ja 
aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2006),

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission ehdotus Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Otsikko

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi tulvien arvioinnista ja 
hallinnasta

Ehdotus: Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi tulvariskien
arvioinnista ja hallinnasta
(Tämä muutos koskee koko 
lainsäädäntötekstiä; jos tarkistus 
hyväksytään, on koko tekstiin tehtävä 
teknisiä mukautuksia.)

  
1 Ei ole vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Lainsäädäntötekstissä käsitellään varsinaisesti riskejä, ei konkreettisia tulvia.

Tarkistus 2
Johdanto-osan 1 kappale

(1) Tulvat voivat aiheuttaa 
kuolemantapauksia, ja tulvien vuoksi 
ihmiset voivat menettää kotinsa, 
taloudellinen kehitys voi vaarantua 
merkittävästi ja yhteisön taloudelliset 
toiminnot voivat heikentyä.

(1) Tulvat voivat aiheuttaa 
kuolemantapauksia sekä 
ympäristövahinkoja, ja tulvien vuoksi 
ihmiset voivat menettää kotinsa, 
taloudellinen kehitys voi vaarantua 
merkittävästi ja yhteisön taloudelliset 
toiminnot voivat heikentyä.

Perustelu

Komission ehdotuksen 1 artiklan (aihe) mukaisesti ympäristö olisi mainittava myös tässä 
kappaleessa.

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 
tulvien ihmisten terveydelle, ympäristölle 
ja infrastruktuurille aiheuttamaa riskiä; 
tulvavahinkojen riskien vähentämistoimet 
on kuitenkin sovitettava yhteen koko 
vesistöalueella, jotta ne olisivat tehokkaita.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

(3 a) Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että 
epätavallisen voimakkaita sateita on 
esiintynyt viime vuosina aiempaa 
useammin.

Tarkistus 5
Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)
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(3 b) Ympäristöneuvosto tunnustaa 
päätelmissään 14. lokakuuta 2004, 
että ”Ihmisen toiminta lisää osaltaan 
(epätavallisen voimakkaiden) tulvien 
todennäköisyyttä ja haittavaikutuksia. 
Ilmastonmuutos lisää myös tulvia.” Koska 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
37 artiklassa mainitun kestävän 
kehityksen periaatteen mukaan 
ympäristönsuojelun korkea taso on 
sisällytettävä unionin politiikkoihin, 
komission ja jäsenvaltioiden on 
ryhdyttävä toimiin tulvien 
ennaltaehkäisyn, tulvariskeiltä 
suojautumisen ja vahinkojen 
rajoittaminen parantamiseksi.

Perustelu

Kuten neuvosto totesi päätelmissään 14. lokakuuta 2004, ilmastonmuutoksen ja tulvien 
yleistymisen välillä on yhteys. Koska tämä havainto on kiistaton, on ryhdyttävä toimiin 
tällaisten tulvien vaikutusten rajoittamiseksi.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 4 kappale

(4) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 23 
päivänä lokakuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/60/EY edellytetään, että 
jokaiselle vesistöalueelle laaditaan 
yhdennetty hoitosuunnitelma hyvän 
ekologisen ja kemiallisen tilan 
saavuttamiseksi; tällä voidaan edistää 
tulvien vaikutusten lieventämistä. 
Tulvariskin vähentäminen ei kuitenkaan 
ole yksi edellä mainitun direktiivin 
päätavoitteista, eikä tässä direktiivissä 
myöskään oteta huomioon 
ilmastonmuutoksen aiheuttamia tulevia 
riskejä.

(4) Tähän mennessä EU:n tasolla ei ole 
ollut oikeudellista välinettä tulvariskeiltä 
suojautumiseksi. Yhteisön vesipolitiikan 
puitteista 23 päivänä lokakuuta 2000 
annetussa Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 2000/60/EY
edellytetään, että jokaiselle vesistöalueelle 
laaditaan yhdennetty hoitosuunnitelma 
hyvän ekologisen ja kemiallisen tilan 
saavuttamiseksi; tällä voidaan edistää 
tulvien vaikutusten lieventämistä. 
Tulvariskin vähentäminen ei kuitenkaan 
ole yksi edellä mainitun direktiivin 
päätavoitteista, eikä tässä direktiivissä 
myöskään oteta huomioon 
ilmastonmuutoksen aiheuttamia tulevia 
riskejä.

Tarkistus 7
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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. 
Kunkin vesistöalueen, vesistöalueen osan 
ja niihin liittyvien rannikkoalueiden 
tulvariskit olisi arvioitava alustavasti 
vesipiirin tai kyseisen jäsenvaltion 
alueella sijaitsevan kansainvälisen 
vesipiirin osan tasolla tapauskohtaisen 
tulvariskin ja mahdollisten tarvittavien 
toimien määrittämiseksi.

Tarkistus 8
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

(10 a) Koska jäsenvaltioilla on olemassa 
olevia mahdollisuuksia, 
toissijaisuusperiaatteen mukaan olisi
taattava huomattava joustavuus 
paikallisella ja alueellisella tasolla, 
erityisesti viranomaisten organisoinnissa 
ja vastuussa, tulvien hallintaa koskevissa 
suunnitelmissa ja riskikartoissa, suojelun 
tasossa sekä tavoitteiden saavuttamiseksi 
suunnitelluissa toimissa ja aikatauluissa.

Perustelu

Katso ympäristöneuvoston 14. lokakuuta 2004 tekemät päätelmät.

Tarkistus 9
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Jotta kyseessä olevalla alueella 
voitaisiin välttää tai vähentää tulvien 
kielteisiä vaikutuksia, on tarpeen säätää 
tulvariskien hallintasuunnitelmista. Tulvien 
syyt ja seuraukset vaihtelevat yhteisön eri 
maissa ja alueilla. Tulvariskien 

(11) Jotta kyseessä olevalla alueella 
voitaisiin välttää tai vähentää tulvien 
kielteisiä vaikutuksia, on tarpeen säätää 
tulvariskien hallintasuunnitelmista. Tulvien 
syyt ja seuraukset vaihtelevat yhteisön eri 
maissa ja alueilla. Tulvariskien 
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hallintasuunnitelmissa olisi näin ollen 
otettava huomioon erityisesti 
vesistöalueen, vesistöalueen osan tai 
rantakaistaleen maantieteelliset, 
hydrologiset tai muut asiaankuuluvat 
olosuhteet ja säädettävä räätälöidyistä 
ratkaisuista vesistöalueen, vesistöalueen 
osan tai rantakaistaleen tarpeiden tai 
prioriteettien perusteella siten, että toimet 
sovitetaan yhteen vesipiirissä.

hallintasuunnitelmissa olisi näin ollen 
otettava huomioon erityisesti 
vesistöalueen, vesistöalueen osan tai 
rantakaistaleen maantieteelliset, geologiset,
hydrologiset, topografiset tai muut 
asiaankuuluvat olosuhteet ja säädettävä 
räätälöidyistä ratkaisuista vesistöalueen, 
vesistöalueen osan tai rantakaistaleen 
tarpeiden tai prioriteettien perusteella siten, 
että toimet sovitetaan yhteen vesipiirissä.

Tarkistus 10
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”.

Poistetaan.

Perustelu

Tässä mainittua periaatetta ei voida soveltaa tulvien hallintaan, ja siksi tämä viite ei ole 
tarkoituksenmukainen.

Tarkistus 11
Johdanto-osan 17 kappale

(17) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustetut 
periaatteet. Erityisesti direktiivillä 
pyritään Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 37 artiklan mukaisesti 
edistämään sitä, että ympäristönsuojelun 
korkea taso sisällytetään unionin 

Poistetaan.
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politiikkoihin ja varmistetaan kestävän 
kehityksen periaatteen mukaisesti.

Perustelu

Katso johdanto-osan 3 b kappale (uusi).

Tarkistus 12
Johdanto-osan 18 kappale

(18) Tavoitteita ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, ja koska 
ne voidaan toimien laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi toteuttaa paremmin 
yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(18) Tavoitteita ei voida riittävällä tavalla 
saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, ja koska 
ne voidaan toimien laajuuden ja 
vaikutusten vuoksi toteuttaa paremmin 
yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa 
toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 
artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. 
Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä 
päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Jäsenvaltiot voivat siis ensimmäisessä 
työskentelyvaiheessa 6 artiklan 
2 kohdassa mainittuun määräaikaan 
saakka käyttää olemassa olevia 
suunnitelmiaan, jos 4 artiklassa mainitut 
vähimmäisvaatimukset on täytetty.

Perustelu

Toissijaisuusperiaatteen mukaan jäsenvaltioiden olemassa olevat työt pätevät tulvariskien 
alustavan arvioinnin ensimmäiseen tarkastukseen saakka tämän direktiivin mukaisesti, jos ne 
täyttävät vähimmäisvaatimukset.

Tarkistus 13
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

(18 a) Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen pöytäkirjan 
(N:o 30) määräykset toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta on 
otettu kattavasti huomioon tämän 
direktiivin valmistelussa. 
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Tarkistus 14
1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään kehyksestä, 
jolla vähennetään yhteisössä esiintyvien 
tulvien ihmisten terveydelle, ympäristölle 
ja taloudelliselle toiminnalle aiheuttamia 
riskejä.

Tällä direktiivillä pyritään luomaan 
kehys, jonka avulla arvioidaan ja 
hallitaan yhteisössä esiintyvien tulvien 
ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
taloudelliselle toiminnalle aiheuttamia 
riskejä.

Tarkistus 15
2 artiklan 2 kohta

2. ’tulvariskillä’ vakavuudeltaan tietyn 
tasoisen tulvan esiintymisen 
mahdollisuutta ja arviota ihmisten 
terveydelle, ympäristölle ja taloudelliselle 
toiminnalle tällaisesta tulvasta aiheutuvista 
vahingoista.

2. ’tulvariskillä’ vakavuudeltaan tulvan 
esiintymisen mahdollisuutta ja arviota 
ihmisten terveydelle, ympäristölle ja 
taloudelliselle toiminnalle tällaisesta 
tulvasta aiheutuvista vahingoista.

Perustelu

Tarkennus ”tietyn tasoisesta” aiheuttaa kielellistä epäselvyyttä.

Tarkistus 16
3 artiklan 1 a kohta (uusi)

Jos jäsenvaltiot nimittävät tämän 
direktiivin täytäntöönpanoon muun 
toimivaltaisen viranomaisen, direktiivin 
2000/60/EY 3 artiklan 6, 8 ja 9 kohta tulee 
voimaan.

Perustelu

Tässä kohdassa jäsenvaltioille olisi taattava joustavuutta.

Tarkistus 17
4 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on 2 kohdan mukaisesti 
arvioitava alustavasti tulvariskit kunkin 
vesipiirin tai niiden alueella sijaitsevan 

1. Jäsenvaltioiden on 2 kohdan mukaisesti 
arvioitava alustavasti tulvariskit kunkin 
vesipiirin tai niiden alueella sijaitsevan
kansainvälisen vesipiirin osalta. 
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kansainvälisen vesipiirin osalta. Arvioinnissa ne tukeutuvat olemassa 
oleviin tietoihin ja käyttävät hyväkseen jo 
tehtyjä tutkimuksia.

Perustelu

Jäsenvaltioilla, jotka ovat jo työskennelleet tällä alalla, on oltava mahdollisuus hyödyntää 
työnsä tuloksia.

Tarkistus 18
4 artiklan 2 kohdan b alakohta

(b) alueella aikaisemmin esiintyneiden 
tulvien kuvaus;

(b) alueella 30 viime vuoden aikana 
esiintyneiden tulvien kuvaus;

Perustelu

Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että tulevaisuudessa tulvat laajenevat ja niitä esiintyy entistä 
useammin. Yli 30 vuotta sitten esiintyneiden tulvien kuvauksilla ei siksi ole lisäarvoa.

Tarkistus 19
4 artiklan 2 kohdan c alakohta

(c) tulvaprosessien ja niiden 
muutosherkkyyden kuvaus, mukaan 
luettuna tulva-alueiden merkitys tulvien 
luonnonmukaisessa pidättämisessä, ja 
nykyiset ja tulevat tulvareitit;

Poistetaan.

Perustelu

Tämä peruste on liian tieteellinen alustavaa arviointia varten; se olisi mainittava vasta siinä 
vaiheessa, kun laaditaan suunnitelmia tulvariskien hallintaa varten.

Tarkistus 20
4 artiklan 2 kohdan d alakohta

(d) sellaisten kehityssuunnitelmien 
kuvaus, joihin liittyisi maankäytön, 
väestön jakautumisen tai taloudellisten 
toimien jakautumisen muutoksia ja jotka 
lisäisivät siten tulvariskiä alueella tai ylä-
tai alajuoksun alueilla;

Poistetaan.



PR\605639FI.doc 13/21 PE 370.124v03-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Perustelu

Tämä peruste on liian tieteellinen alustavaa arviointia varten; se olisi mainittava vasta siinä 
vaiheessa, kun laaditaan suunnitelmia tulvariskien hallintaa varten.

Tarkistus 21
4 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a. Jäsenvaltiot voivat päättää luopua 
1 kohdassa mainitusta alustavasta 
tulvariskien arvioinnista sellaisten 
vesistöalueiden, vesistöalueiden osien ja 
rannikkokaistaleiden osalta, joiden 
mahdollinen tulvariski on jo riittävä ja jos
a) 6 artiklan 1 kohdassa mainittuun 
määräaikaan mennessä on jo olemassa 
tulvariskikarttoja tai -suunnitelmia 
tulvariskien hallitsemiseksi;
b) jäsenvaltiot ilmoittavat komissiolle 
6 artiklan 1 kohdassa mainittuun 
määräaikaan mennessä siitä, että ne 
soveltavat tätä poikkeusjärjestelyä; ja
c) II, III ja IV luvuissa mainitut 
tulvariskien alustava arviointi, 
tulvariskikartat ja -suunnitelmat 
tulvariskien hallitsemiseksi on tarkastettu 
6 artiklan 2 kohdassa, 8 artiklan 
2 kohdassa tai 10 artiklan 2 kohdassa 
mainittuihin määräaikoihin mennessä.

Perustelu

Katso tarkistuksen 15 perustelu.

Tarkistus 22
5 artikla

1. Edellä olevassa 4 artiklassa vahvistetun 
arvion perusteella vesipiiriin kuuluvat 
vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet luokitellaan johonkin 
seuraavista luokista:

1. Edellä olevassa 4 artiklassa vahvistetun 
arvion perusteella vesipiiriin kuuluvat 
vesistöalueet, vesistöalueiden osat, 
rannikkokaistaleet tai niiden osat
luokitellaan johonkin seuraavista luokista:

a) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai a) vesistöalueet, vesistöalueiden osat,
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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;

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

b) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai
rannikkokaistaleet, joiden osalta on 
päätelty, että mahdollinen merkittävä 
tulvariski on olemassa tai sellaisen voidaan 
kohtuudella olettaa esiintyvän.

b) vesistöalueet, vesistöalueiden osat,
rannikkokaistaleet tai niiden osat, joiden 
osalta on päätelty, että mahdollinen 
merkittävä tulvariski on olemassa tai 
sellaisen voidaan kohtuudella olettaa 
esiintyvän.

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
sovitettava yhteen kansainvälisen 
vesistöalueen tai vesistöalueen osan taikka
kansainväliseen vesipiiriin kuuluvan 
rannikkokaistaleen luokittelu 1 kohdan 
mukaisesti.

2. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
sovitettava yhteen kansainvälisen 
vesistöalueen tai vesistöalueen osan,
kansainväliseen vesipiiriin kuuluvan 
rannikkokaistaleen tai sen osien luokittelu 
1 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Ihmisten terveyteen kohdistuvia vaikutuksia ei voida koskaan hyväksyä.

Tarkistus 23
5 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on 
päätelty, että mahdollinen merkittävä 
tulvariski on olemassa tai sellaisen 
voidaan kohtuudella olettaa esiintyvän.

(b) vesistöalueet, vesistöalueiden osat tai 
rannikkokaistaleet, joiden osalta on 
päätelty, että mahdollinen merkittävä 
tulvariski on olemassa.

Tarkistus 24
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 

1. Jäsenvaltioiden on laadittava vesipiirin
tai kyseisen jäsenvaltion alueella 
sijaitsevan kansainvälisen vesipiirin osan 
tasolla tulvakarttoja ja suuntaa-antavia 
tulvavahinkokarttoja 
(jäljempänä ’tulvariskikartat’) 5 artiklan 1 
kohdan b alakohdan mukaisesti 
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osalta. luokiteltujen vesistöalueiden, 
vesistöalueiden osien ja rantakaistaleiden 
osalta.

Tarkistus 25
7 artiklan 2 kohdan a alakohta

a) tulvan esiintymisen todennäköisyys on 
korkea (todennäköinen toistumisaika 
10 vuotta);

a) tulvan todennäköinen toistumisaika on
10 vuotta;

Perustelu

”Korkean/keskimääräisen todennäköisyyden” kaltaisille käsitteille ei ole käyttöä vesien 
hallinnan terminologiassa.

Tarkistus 26
7 artiklan 2 kohdan b alakohta

b) tulvan esiintymisen todennäköisyys on 
keskimääräinen (todennäköinen
toistumisaika 100 vuotta);

a) tulvan todennäköinen toistumisaika on
100 vuotta;

Perustelu

”Korkean/keskimääräisen todennäköisyyden” kaltaisille käsitteille ei ole käyttöä vesien 
hallinnan terminologiassa.

Tarkistus 27
7 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan c alakohta

(c) alueet, jotka mahdollisesti kärsisivät 
rantaeroosiosta ja murevirran aiheuttamista 
saostumista.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 28
9 artiklan 1 a kohta (uusi)
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1 a Kyseisten suunnitelmien laatimiseksi 
jäsenvaltiot kuvaavat tulvaprosesseja ja 
niiden muutosherkkyyttä, myös tulva-
alueiden roolia luonnollisina tulvien 
suoja-alueina/puskurivyöhykkeinä, ja 
nykyisiä sekä tulevia tulvareittejä. Ne 
kuvaavat myös kehityssuunnitelmia, jotka 
johtavat maankäytön, väestön 
jakautumisen tai taloudellisten toimien 
muutoksiin ja vaikuttaisivat siten 
tulvariskin kasvuun itse alueella tai ylä-
tai alajuoksulla sijaitsevilla alueilla.

Tarkistus 29
9 artiklan 1 b kohta (uusi)

1 b Jos vesipiiristä tai sen osista on jo 
olemassa karttoja tai suunnitelmia, jotka 
vastaavat tämän direktiivin vaatimuksia, 
jäsenvaltiot voivat käyttää olemassa olevia 
karttoja tai suunnitelmia tämän 
direktiivin tarkoituksiin. Tarkistus ja 
päivitys voidaan toteuttaa.

Perustelu

Jäsenvaltioilla, jotka ovat jo työskennelleet tällä alalla, on oltava mahdollisuus hyödyntää 
työnsä tuloksia.

Tarkistus 30
9 artiklan 4 kohta

4. Yhdessä jäsenvaltiossa toteutetut 
tulvariskin hallintatoimenpiteet eivät saa 
lisätä naapurimaiden tulvariskiä.

4. Yhdessä jäsenvaltiossa toteutetut 
tulvariskin hallintatoimenpiteet tai muut 
toimenpiteet eivät saa lisätä minkään ylä-
ja alajuoksulla sijaitsevan maan 
tulvariskiä.

Perustelu

Ei riitä, että mainitaan vain naapurimaat, vaan kaikki vaikutukset ylä- tai alajuoksulle on 
otettava huomioon.
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Tarkistus 31
12 artiklan 2 a kohta (uusi)

2 a Jäsenvaltiot huolehtivat siitä, että 
tämän direktiivin vaatimuksia 
koordinoidaan koko vesipiirin osalta. Jos 
vesipiiri on kansainvälinen, kyseiset 
jäsenvaltiot huolehtivat yhdessä 
koordinoinnista ja voivat käyttää tähän 
tarkoitukseen käytössä olevia rakenteita, 
jotka perustuvat kansainvälisiin 
sopimuksiin.

Perustelu

Sopeutus vesipuitedirektiivin 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 32
12 artiklan 3 kohta

3. Sellaisten yhteisön rajojen ulkopuolelle 
ulottuvien kansainvälisten vesipiirien 
osalta, joista ei ole laadittu yhtä 
kansainvälistä tulvariskien 
hallintasuunnitelmaa, jonka 
soveltamisalaan kuuluisivat myös kyseessä 
olevat kolmannet maat, on jäsenvaltioiden 
laadittava tulvariskien 
hallintasuunnitelmat, joiden 
soveltamisalaan kuuluvat vähintään 
kansainvälisen vesipiirin kyseessä olevien 
jäsenvaltioiden alueeseen kuluvat osat.

3. Sellaisten yhteisön rajojen ulkopuolelle 
ulottuvien kansainvälisten vesipiirien 
osalta, joista ei ole laadittu yhtä 
kansainvälistä tulvariskien 
hallintasuunnitelmaa, jonka 
soveltamisalaan kuuluisivat myös kyseessä 
olevat kolmannet maat, on kyseisen 
jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden 
toteutettava asianmukainen koordinointi 
EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tämän 
direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi 
koko vesipiirissä. 

Perustelu

Sopeutus vesipuitedirektiivin 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Tarkistus 33
12 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Siinä tapauksessa, että syntyy 
ongelmia, jotka vaikuttavat tulvariskien 
hallintaan yhdessä jäsenvaltiossa ja joita 
ei voida käsitellä jäsenvaltioiden tasolla, 
viitataan direktiivin 2000/60/EY 
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12 artiklaan.

Perustelu

Sopeutus vesipuitedirektiivin mukaisesti.

Tarkistus 34
14 artiklan 1 kohta

1. Jäsenvaltioiden on asetettava 
tulvariskien alustavat arvioinnit, 
tulvariskikartat ja tulvariskien 
hallintasuunnitelmat yleisön saataville.

1. Jäsenvaltioiden on asetettava 
tulvariskien alustavat arvioinnit, 
tulvariskikartat ja tulvariskien 
hallintasuunnitelmat yleisön saataville 
ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta 
annetun direktiivin 2003/4/EY mukaisesti.

Tarkistus 35
18 artikla

Komissio toimittaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 22 päivänä joulukuuta 2018 ja 
sen jälkeen joka kuudes vuosi.

Komissio toimittaa tämän direktiivin 
täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
viimeistään 22 päivänä joulukuuta 2018 ja 
sen jälkeen joka kuudes vuosi. 
Kertomuksen laatimisessa otetaan 
huomioon ilmastonmuutoksen 
vaikutukset.
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PERUSTELUT

Tulvat ovat yleisimpiä luonnonkatastrofeja Euroopassa. Vuosina 2002 ja 2005 Euroopassa 
esiintyneillä tulvilla oli tuhoisia vaikutuksia useimmilla tulva-alueilla: ihmisiä kuoli, heitä oli 
evakuoitava, asuintalot ja infrastruktuurit vahingoittuivat vakavasti. Lisäksi syntyi osittain 
pitkäaikaisia ympäristökuormituksia ja suunnattomia taloudellisia vahinkoja. Elokuun 2005 
sateet vaativat yksin yli 70 kuolonuhria. 

Pidetään tieteellisesti todistettuna, että voimakkaiden sateiden esiintymistiheys ja voimakkuus 
vahvistuvat monien tekijöiden tuloksena, ja tekijöillä on yhteys ihmisen toimintaan:

² voimakas kaupungistuminen, ennen kaikkea riskialueilla (kaupunkialueiden ja katujen 
rakentaminen, jokien juoksun muuttuminen, tulva-alueiden harkitsematon rakentaminen);

²metsänhakkuut, erityisesti luvalliset hakkuut laaksoissa, loma-asuntojen, 
pienteollisuusalueiden ja kauppakeskusten rakentaminen aikaisemmin metsää kasvaneille 
vuoristojokien rannoille;

² tehomaatalous, jota arvostellaan ylempien maakerrosten tukkimisen, joenrantaniittyjen ja 
tulva-alueiden kutistumisen, laidunmaan rakentamisen tai kevätviljelyn kehittämisen takia;

²maan eroosio.

Euroopan komissio on esittänyt vuoden 2002 tulvien jälkeen tulvia koskevaa EU:n 
toimintaohjelmaa, jonka puitteissa muun muassa kehitetään tutkimusta ja tiedotusta. Sen 
jälkeen komission antoi tiedonannon tulviin liittyvästä riskienhallinnasta (KOM(2004)0472), 
jossa tehtiin analyysi ja ehdotettiin keskitettyjä toimia. Yksi kyseisistä toimista on tämä 
direktiiviehdotus, jolla pyritään pääasiassa pienentämään ja hallitsemaan ihmisten terveyteen, 
ympäristöön, infrastruktuuriin ja talouteen kohdistuvia tulvista aiheutuvia riskejä.

Esittelijä pitää komission aloitetta myönteisenä. Hän pitää tulvavahinkojen kasvavien riskien 
takia sääntelykehyksen laatimista EU:lle erittäin tärkeänä. Esittelijä viittaa myös siihen, että 
koska suurin osa Euroopan jokialueista sijaitsee kahden tai useamman valtion alueella (katso 
kuva seuraavalla sivulla), pelkkä kansallinen suunnitelma tulvien hallitsemiseksi ei riitä.

EU:n sääntelykehys olisi esittelijän näkemyksen mukaan luotava noudattaen tiukasti 
toissijaisuusperiaatetta; lukuisat tärkeät päätökset kuten suojataso sekä suojatoimenpiteiden 
valinta voidaan ja pitää jättää jäsenvaltioille.
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Tähän direktiiviin liittyvät velvoitteet on rajoitettu seuraaviin toimiin: tulvariskin alustava 
arviointi, tulvariskikarttojen ja tulvariskien hallintaa koskevien suunnitelmien laatiminen. 
Alustava arviointi (4 artikla) takaa, että alueet, joilla ei ole tulvariskiä, suljetaan pois, ja siten 
voidaan säästää esimerkiksi kartoituskustannuksissa.

Lisäksi direktiivin täytäntöönpanosta on aiheuduttava jäsenvaltiolle mahdollisimman vähän 
hallinnollisia ja teknisiä kuluja. Yksi tärkeimmistä näkökohdista tässä yhteydessä on 
jatkuvuuden takaaminen, eli se että jäsenvaltiot voivat käyttää hyväkseen tulvasuojelun 
alalla jo tehtyä työtä. Olisi myös taattava perusteellinen yhteensopivuus vesipuitedirektiivin 
(2000/60/EY) kanssa, sillä direktiivit täydentävät toistensa tavoitteita.

Esittelijä ehdottaa jatkuvuuden takaamisen selkeää mainitsemista lainsäädäntötekstissä. 
Esittelijä kannattaa myös alustavan arvioinnin rajoittamista muutamiin perustekijöihin; tässä 
vaiheessa kyseessä ei saisi olla tulvariskin tieteellinen arviointi. Tässä yhteydessä riittäisi 
30 viime vuoden tulvien käsittely.

Esittelijä haluaisi myös – samoin kuin vesipuitedirektiivin osalta – antaa komissiolle 
välittäjän roolin jäsenvaltioiden välisissä riidoissa. Muilla tarkistuksilla tähdätään 
joustavuuden lisäämiseen jäsenvaltioiden osalta tai tekstin kielelliseen selkiyttämiseen.
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