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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl potvynių vertinimo ir 
rizikos valdymo

(KOM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2006)0015)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0020/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos 
komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto bei Regioninės plėtros 
komiteto pozicijas (A6-0000/2006),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Antraštinė dalis

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl potvynių vertinimo 
ir rizikos valdymo.

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl potvynių rizikos 
vertinimo ir valdymo.

(Šis pakeitimas galioja visame teisės akte;
priėmus šį pakeitimą yra būtinas viso 
teksto techninis suderinimas.)

Pagrindimas

Teisės aktas iš esmės nagrinėja rizikas, o ne konkrečius potvynius.

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiame leidinyje.
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Pakeitimas 2
1 konstatuojamoji dalis

(1) Per potvynius gali žūti žmonių, jie gali 
sąlygoti žmonių persikėlimą, stipriai 
žlugdyti ekonominę plėtrą ir pakenkti 
ekonominei veiklai Bendrijoje.

(1) Per potvynius gali žūti žmonių, jie gali 
sąlygoti žmonių persikėlimą, padaryti 
žalos aplinkai, stipriai žlugdyti ekonominę 
plėtrą ir pakenkti ekonominei veiklai 
Bendrijoje.

Pagrindimas

Suderinus su Komisijos pasiūlymo 1 straipsniu (objektas), čia taip pat reikėtų paminėti 
aplinką.

Pakeitimas 3
3 konstatuojamoji dalis

(3) Potvynių sąlygojamos žalos rizikos
žmonių sveikatai, aplinkai ir infrastruktūrai 
sumažinimas yra įmanomas ir 
pageidautinas, tačiau atitinkamos 
priemonės gali būti veiksmingos tik tada, 
kai jos yra koordinuojamos upių baseinų 
rajonų viduje.

(3) Potvynių rizikos žmonių sveikatai, 
aplinkai ir infrastruktūrai sumažinimas yra 
įmanomas ir pageidautinas, tačiau 
atitinkamos priemonės gali būti 
veiksmingos tik tada, kai jos yra 
koordinuojamos upių baseinų rajonų 
viduje.

Pakeitimas 4
3a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Mokslininkai vienbalsiai atkreipia 
dėmesį į tai, kad per praėjusius metus 
padažnėjo ekstremalių kritulių.

Pakeitimas 5
3b konstatuojamoji dalis (nauja)

(3b) Taryba (aplinkos ministrų) savo 2004 
m. spalio 14 d. išvadose pripažino, „kad 
žmonių veikla didina potvynių tikimybę ir 
neigiamus (ekstremalius) padarinius ir 
kad klimato kaita taip pat pagausins 
potvynių procesus“. Kadangi pagal 
tvaraus vystymosi principą, kaip nustatyta 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
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chartijos 37 straipsnyje, į Bendrijos 
politiką turi būti integruota aukšto lygio
aplinkos apsauga, Komisija ir valstybės 
narės turi imtis priemonių pagerinti 
potvynių prevenciją, apsaugą nuo 
potvynių rizikos ir žalos sumažinimą.

Pagrindimas

Kaip konstatavo Taryba savo 2004 m. spalio 14 d. išvadose, yra ryšys tarp klimato kaitos ir 
padažnėjusių potvynių. Kadangi ši mintis yra neginčijama, reikia imtis priemonių, siekiant 
sumažinti tokių potvynių poveikį.

Pakeitimas 6
4 konstatuojamoji dalis

(4) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatančia Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus1, siekiant užtikrinti gerą 
ekologinę ir cheminę būklę, reikalaujama 
kiekvienam upės baseinui parengti 
integruotus valdymo planus; taip pat šia 
direktyva bus prisidėta prie potvynių 
padarinių sušvelninimo. Tačiau potvynių 
rizikos sumažinimas nėra vienas 
pagrindinių tos direktyvos tikslų, joje taip 
pat neatsižvelgiama į būsimus klimato 
pokyčių sąlygotus pavojus.

(4) Lig šiol Europos lygmeniu nėra jokio 
teisės instrumento, užtikrinančio apsaugą 
nuo potvynių rizikos. 2000 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatančia Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus2, siekiant užtikrinti gerą 
ekologinę ir cheminę būklę, reikalaujama 
kiekvienam upės baseinui parengti 
integruotus valdymo planus; taip pat šia 
direktyva bus prisidėta prie potvynių 
padarinių sušvelninimo. Tačiau potvynių 
rizikos sumažinimas nėra vienas 
pagrindinių tos direktyvos tikslų, joje taip 
pat neatsižvelgiama į būsimus klimato 
pokyčių sąlygotus pavojus.

Pakeitimas 7
9 konstatuojamoji dalis

(9) Kai kuriose Bendrijos vietose, 
pavyzdžiui, mažai gyvenamose arba 
negyvenamose teritorijose arba teritorijose, 
kuriose nedaug ekonomiškai vertingo turto 

(9) Kai kuriose Bendrijos vietose, 
pavyzdžiui, mažai gyvenamose arba 
negyvenamose teritorijose arba teritorijose, 
kuriose nedaug ekonomiškai vertingo turto 

  
1OL L 327, 2000 12 22, p. Direktyva, su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2455/2001/EB (OL L 331, 2001 
12 15, p. 1)
2OL L 327, 2000 12 22, p. Direktyva, su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 2455/2001/EB (OL L 331, 2001 
12 15, p. 1)
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ar kurios nėra labai vertingos ekologiniu 
požiūriu, potvynių pavojus gali būti 
laikomas nedideliu. Kiekvieno upės 
baseino, pabaseinio ir susijusių pakrantės 
teritorijų preliminarus potvynių rizikos 
vertinimas turėtų būti atliekamas upės 
baseino rajono lygiu, siekiant nustatyti 
potvynių riziką kiekvienu atveju bei 
nuspręsti, ar reikalingos tolesnės 
priemonės.

ar kurios nėra labai vertingos ekologiniu 
požiūriu, potvynių pavojus gali būti 
laikomas nedideliu. Kiekvieno upės 
baseino, pabaseinio ir susijusių pakrantės 
teritorijų negalutinis potvynių rizikos 
vertinimas turėtų būti atliekamas upės 
baseino rajono arba atitinkamų valstybių
narių teritorijoms tenkančių tarptautinių 
upių baseinų rajonų lygiu, siekiant 
nustatyti potvynių riziką kiekvienu atveju 
bei nuspręsti, ar reikalingos tolesnės 
priemonės.
(Žodžio „preliminarus“ pakeitimas 
„negalutiniu“ galioja visame teisės akte;
priėmus šį pakeitimą yra būtinas viso 
teksto techninis suderinimas.)

Pagrindimas

Žodžio „preliminarus“ pakeitimas „negalutiniu“ taikomas tik vokiškam tekstui.

Pakeitimas 8
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

(10a) Atsižvelgiant į esamas valstybių 
narių galimybes, reikėtų pagal 
subsidiarumo principą užtikrinti didelį 
lankstumą lokaliniu ir regioniniu lygiu, 
ypač susijusį su įstaigų organizuotumu ir 
atsakomybe, potvynių rizikos valdymo 
planais ir rizikos žemėlapiais, apsaugos 
lygiu ir priemonėmis bei tvarkaraščiais, 
siekiant įgyvendinti nustatytus tikslus.

Pagrindimas

Žr. 2004 m. spalio 14 d. Tarybos (aplinkos ministrų) išvadas.

Pakeitimas 9
11 konstatuojamoji dalis

(11) Siekiant išvengti neigiamų potvynių 
padarinių ir juos sumažinti atitinkamoje 
teritorijoje, būtina sudaryti potvynių rizikos 

(11) Siekiant išvengti neigiamų potvynių 
padarinių ir juos sumažinti atitinkamoje 
teritorijoje, būtina sudaryti potvynių rizikos 
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valdymo planus. Potvynių priežastys ir 
padariniai skirtingose Bendrijos valstybėse 
ir regionuose gali būti skirtingi. Todėl 
potvynių rizikos valdymo planuose turi 
būti atsižvelgiama į ypatingas geografines, 
hidrologines ir kitas atitinkamas upių 
baseinų, pabaseinių arba pakrančių ruožų 
aplinkybes, bei turi būti numatyti atskiri 
sprendimai pagal upių baseinų, pabaseinių 
arba pakrančių ruožų poreikius ir 
prioritetus, užtikrinant derinimą su upių 
baseinų rajonais.

valdymo planus. Potvynių priežastys ir 
padariniai skirtingose Bendrijos valstybėse 
ir regionuose gali būti skirtingi. Todėl 
potvynių rizikos valdymo planuose turi 
būti atsižvelgiama į ypatingas geografines, 
geologines, hidrologines, topografines ir 
kitas atitinkamas upių baseinų, pabaseinių 
arba pakrančių ruožų aplinkybes, taip pat
turi būti numatyti atskiri sprendimai pagal 
upių baseinų, pabaseinių arba pakrančių 
ruožų poreikius ir prioritetus, užtikrinant 
derinimą su upių baseinų rajonais.
.

Pakeitimas 10
15 konstatuojamoji dalis

(15) Jei vandens telkiniai naudojami 
keliomis paskirtimis skirtingoms tvarioms 
žmogaus veiklos rūšims (pvz., potvynių 
rizikos valdymui, ekologijai, vidaus
navigacijai ir hidroelektrinėms) ir šis 
naudojimas turi poveikį vandens 
telkiniams, Direktyvoje 2000/60/EB 
numatyti aiškūs ir skaidrūs procesai 
tokiam poveikiui sušvelninti, įskaitant 
galimas „geros būklės“ ir „negadinimo“ 
tikslų išimtis pagal 4 straipsnio 7 dalį.

Išbraukta.

Pagrindimas

Minėtas principas netaikomas potvynių rizikos valdymui, todėl ši nuoroda netikslinga.

Pakeitimas 11
17 konstatuojamoji dalis 

(17) Šioje direktyvoje gerbiamos 
pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 
pripažįstamų visų pirma Europos
Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. 
Visų pirma direktyvoje siekiama skatinti į 
Bendrijos politiką integruoti aukšto lygio 
aplinkos apsaugą pagal tvaraus vystymosi 

Išbraukta.
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principą, kaip nustatyta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 37 
straipsnyje.

Pagrindimas

Žr. 3b konstatuojamąją dalį (nauja).

Pakeitimas 12
18 konstatuojamoji dalis

(18) Kadangi veiksmų, kurių reikia imtis, 
tikslų valstybės narės negali tinkamai 
pasiekti, ir dėl veiksmų masto bei poveikio 
juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygiu, 
Bendrija gali priimti priemones pagal 
Sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo principą. Laikantis minėtame 
straipsnyje nustatyto proporcingumo 
principo, šiame sprendime nenumatoma 
nieko, kas nėra būtina šiems tikslams 
pasiekti.

(18) Kadangi veiksmų, kurių reikia imtis, 
tikslų valstybės narės negali tinkamai 
pasiekti, ir dėl veiksmų masto bei poveikio 
juos galima geriau pasiekti Bendrijos lygiu, 
Bendrija gali priimti priemones pagal 
Sutarties 5 straipsnyje nustatytą 
subsidiarumo principą. Laikantis minėtame 
straipsnyje nustatyto proporcingumo 
principo, šiame sprendime nenumatoma 
nieko, kas nėra būtina šiems tikslams 
pasiekti. Taigi valstybės narės pirmame 
rengimo etape iki 6 straipsnio 2 dalyje 
numatyto termino gali remtis savo 
parengtais planais, jeigu tai atitinka 4 
straipsnyje minimus minimalius 
kriterijus.

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo principą atlikti valstybių narių darbai iki pirmo potvynių rizikos 
preliminaraus vertinimo patikrinimo laikomi neprieštaraujančiais šiai direktyvai, jeigu jie 
atitinka minimalius kriterijus.

Pakeitimas 13
18a konstatuojamoji dalis (nauja)

(18a) Rengiant šią direktyvą, buvo 
visapusiškai atsižvelgiama į Europos 
bendrijos steigimo sutarties protokolo (Nr. 
30) nuostatas dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo. 
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Pakeitimas 14
1 straipsnis

Šia direktyva nustatoma su potvyniais 
susijusio pavojaus žmonių sveikatai, 
aplinkai ir ekonominei veiklai Bendrijoje 
mažinimo sistema.

Šia direktyva siekiama nustatyti su 
potvyniais susijusio pavojaus žmonių 
sveikatai, aplinkai ir ekonominei veiklai 
Bendrijoje vertinimo ir valdymo sistemą.

Pakeitimas 15
2 straipsnio 2 dalis

2. „Potvynių rizika“ reiškia atitinkamo 
masto potvynio tikimybę kartu su 
numatoma žala žmonių gyvybei, aplinkai ir 
ekonominei veiklai, padaroma dėl tokio 
masto potvynio.

2. „Potvynių rizika“ reiškia potvynio 
tikimybę kartu su numatoma žala žmonių 
gyvybei, aplinkai ir ekonominei veiklai, 
padaroma dėl tokio potvynio.

Pagrindimas

Papildymas „atitinkamo masto“ sukelia neaiškumų kalbos požiūriu.

Pakeitimas 16
3 straipsnio 1a punktas (naujas)

Jeigu valstybės narės šiai direktyvai 
įgyvendinti skiria kitą atsakingą 
instituciją, taikomos Direktyvos 
2000/60/EB 3 straipsnio 6, 8 ir 9 dalių 
nuostatos.

Pagrindimas

Taip valstybėms narėms turėtų būti užtikrinamas tam tikras lankstumas.

Pakeitimas 17
4 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės kiekvienam upės 
baseino rajonui arba tarptautinio upės 
baseino rajono daliai, kuri yra jų 
teritorijoje, atlieka preliminarų potvynių 
rizikos vertinimą pagal 2 dalį. 

1. Valstybės narės kiekvienam upės 
baseino rajonui arba tarptautinio upės 
baseino rajono daliai, kuri yra jų 
teritorijoje, atlieka preliminarų potvynių 
rizikos vertinimą pagal 2 dalį. Tai 
darydamos jos remiasi sukauptomis 
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žiniomis ir pasinaudoja atliktais tyrimais.

Pagrindimas

Valstybės narės, jau atlikusios tam tikrus darbus šioje srityje, turi turėti galimybę panaudoti 
juos.

Pakeitimas 18
4 straipsnio 2 dalies b punktas

b) ankstesnių potvynių apibūdinimą; b) potvynių, kilusių per 30 praėjusių metų,
apibūdinimą;

Pagrindimas

Mokslininkai sutaria šiuo požiūriu, kad potvynių kils dažniau ir jie stiprės. Todėl potvynių, 
kilusių anksčiau nei prieš 30 metų, apibūdinimas neturi jokios reikšmės pridėtinei vertei.

Pakeitimas 19
4 straipsnio 2 dalies c punktas

c) potvynio procesų ir jų intensyvumo 
apibūdinimą bei jų jautrumą pokyčiams, 
įskaitant lygių teritorijų, kaip potvynius 
sulaikančių natūralių ar buferinių zonų, 
vaidmenį ir vandens pasišalinimo kryptis 
dabar ir ateityje;

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis kriterijus preliminariam vertinimui yra pernelyg moksliškas. Jis turėtų būti paminėtas tik 
sudarant potvynių rizikos valdymo planus.

Pakeitimas 20
4 straipsnio 2 dalies d punktas

d) plėtros planų, pagal kuriuos 
keičiama žemės naudojimo paskirtis 
arba gyventojų ir ekonominės veiklos 
pasiskirstymas, sąlygojantis potvynių 
rizikos padidėjimą toje teritorijoje arba 
žemupio ar aukštupio regionuose, 

Išbraukta.
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apibūdinimą;

Pagrindimas

Šis kriterijus preliminariam vertinimui yra pernelyg moksliškas. Jis turėtų būti paminėtas tik 
sudarant potvynių rizikos valdymo planus.

Pakeitimas 21
4 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

2a. Valstybės narės gali nuspręsti upės 
baseino, pabaseinio rajonams ir 
pakrantėms, kurioms yra pakankamai 
aktuali potenciali rizika, atsisakyti 1 
dalyje minimo negalutinio potvynių 
rizikos vertinimo, jeigu
a ) iki 6 straipsnio 1 dalyje nustatyto 
termino yra parengti potvynių rizikos 
žemėlapiai ar potvynių rizikos valdymo 
planai;
b) valstybės narės iki 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatyto termino informuoja Komisiją 
apie tai, kad jos pasinaudoja šia išimtimi 
ir
c) kad iki 2 straipsnio 2 dalyje, 8 
straipsnio 2 dalyje ar 10 straipsnio 2 
dalyje nustatyto termino bus atlikta 
negalutinio potvynių rizikos vertinimo, 
potvynių rizikos žemėlapių ir potvynių 
rizikos valdymo planų patikra pagal II, III 
ir IV skyrius.

Pagrindimas

Žr. 15 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 22
5 straipsnis

1. Remiantis 4 straipsnyje numatytu 
vertinimu, kiekvienas upės baseinas, 
pabaseinis ir pakrantės ruožas, kuris 

1. Remiantis 4 straipsnyje numatytu 
vertinimu, kiekvienas upės baseinas, 
pabaseinis, pakrantės ruožas ir jo dalys, 
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priklauso upės baseino rajonui, 
priskiriamas vienai iš šių kategorijų:

kurie priklauso upės baseino rajonui, 
priskiriamas vienai iš šių kategorijų:

a) upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, nėra 
didelio potvynių pavojaus arba pagrįstos 
tikimybės, kad gali kilti potvynis, arba 
galimi padariniai žmonių sveikatai, 
aplinkai ar ekonominei veiklai laikomi 
pakankamai nedideliais;

a) upės baseinas, pabaseinis, pakrantės 
ruožas arba jų dalys, kuriuose, kaip 
nustatyta, nėra didelio potvynių pavojaus
arba galimi padariniai aplinkai ar 
ekonominei veiklai laikomi pakankamai 
nedideliais;

b) upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, yra didelis 
potvynių pavojus arba yra pagrįsta 
tikimybė, kad gali kilti potvynis.

b) upės baseinas, pabaseinis, pakrantės 
ruožas ar jo dalys, kuriuose, kaip nustatyta, 
yra didelis potvynių pavojus arba yra 
pagrįsta tikimybė, kad gali kilti potvynis.

2. Tarptautinio upės baseino, pabaseinio 
arba tarptautinio upės baseino rajono 
pakrantės ruožo priskyrimas kuriai nors 
kategorijai pagal 1 dalį derinamas su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

2. Tarptautinio upės baseino, pabaseinio,
tarptautinio upės baseino rajono pakrantės 
ar jos dalių priskyrimas kuriai nors 
kategorijai pagal 1 dalį derinamas su 
atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Pagrindimas

Padariniai žmonių sveikatai niekada netoleruotini.

Pakeitimas 23
5 straipsnio 1 dalies b punktas

b) upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, yra didelis 
potvynių pavojus arba yra pagrįsta 
tikimybė, kad gali kilti potvynis. 

b) upės baseinas, pabaseinis arba pakrantės 
ruožas, kuriuose, kaip nustatyta, yra didelis 
potvynių pavojus.

Pakeitimas 24
7 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės upės baseino rajono 
lygiu rengia 5 straipsnio 1 dalies b punkte 
apibūdintų upių baseinų, pabaseinių ir 
pakrantės ruožų potvynių žemėlapius ir 
orientacinius potvynių žalos žemėlapius 
(toliau – potvynių rizikos žemėlapius).

1. Valstybės narės upės baseino rajono ar 
jų teritorijoje esančių tarptautinio upės 
baseino rajono lygiu rengia 5 straipsnio 1 
dalies b punkte apibūdintų upių baseinų, 
pabaseinių ir pakrantės ruožų potvynių 
žemėlapius ir orientacinius potvynių žalos 
žemėlapius (toliau – potvynių rizikos 
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žemėlapius).

Pakeitimas 25
7 straipsnio 2 dalies a punktas

a) potvyniais su didele pasikartojimo
tikimybe (tikėtinas pasikartojimas kartą per 
10 metų);

a) potvyniais su tikėtinu pasikartojimu 
kartą per 10 metų; 

Pagrindimas

Tokių sąvokų kaip „didelė/vidutinė tikimybė“ vandens tvarkybos terminologijoje neturi būti.

Pakeitimas 26
7 straipsnio 2 dalies b punktas

b) potvyniais su vidutine pasikartojimo
tikimybe (tikėtinas pasikartojimas kartą per 
100 metų);

b) potvyniais su tikėtinu pasikartojimu 
kartą per 100 metų;

Pagrindimas

Tokių sąvokų kaip „didelė/vidutinė tikimybė“ vandens tvarkybos terminologijoje neturi būti.

Pakeitimas 27
7 straipsnio 2 dalies 2c punktas 

c) teritorijos, kurioms gresia krantų erozija 
ir teršalų sankaupos.

c) teritorijos, kurioms gresia krantų erozija 
ir degalų sankaupos.

Pagrindimas

Tai susiję tik su vokiečių kalbos tekstu.

Pagrindimas 28
9 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

1a. Tokiems žemėlapiams sudaryti 
valstybės narės apibūdina potvynių 
procesus ir jų jautrumą pokyčiams, 
įskaitant potvynių rajonų, kaip potvynius 
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sulaikančių natūralių ar buferinių zonų, 
vaidmenį ir vandens pasišalinimo kryptis 
dabar ir ateityje. Taip pat jos apibūdina 
plėtros planus, pagal kuriuos keičiama 
žemės naudojimo paskirtis arba gyventojų 
ir ekonominės veiklos pasiskirstymas, 
lemiantis potvynių rizikos padidėjimą toje 
teritorijoje arba žemupio ar aukštupio 
regionuose.

Pakeitimas 29
9 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

1b. Jeigu jau yra parengti upės baseino 
rajonų ar jų dalių žemėlapiai ar planai, 
atitinkantys šios direktyvos reikalavimus, 
valstybės narės esamus žemėlapius ar 
planus gali naudoti šios direktyvos 
tikslais. Jie gali būti peržiūrėti ir 
atnaujinti.

Pagrindimas

Valstybės narės, atlikusios darbus šioje srityje, turi turėti galimybę juos panaudoti.

Pakeitimas 30
9 straipsnio 4 dalis

4. Potvynių rizikos valdymo priemonės, 
kurių imamasi vienoje valstybėje narėje, 
negali didinti potvynių rizikos 
kaimyninėse šalyse.

4. Potvynių rizikos valdymo priemonės, 
kurių imamasi vienoje valstybėje narėje, ar 
kitokios paskirties veikla negali didinti 
potvynių rizikos visose žemupio ar 
aukštupio regionuose esančiose šalyse.

Pagrindimas

Nepakanka nurodyti vien tik kaimynines šalis, reikia atsižvelgti į visus padarinius žemupio ar 
aukštupio regionuose.

Pakeitimas 31
12 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)
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2a. Valstybės narės siekia koordinuoti šios 
direktyvos reikalavimų laikymąsi visame 
upės baseino rajone. Tarptautinių upės 
baseino rajonų atveju atitinkamos 
valstybės narės bendrai siekia tokio 
koordinavimo ir gali naudotis šiuo tikslu 
sukurtomis struktūromis, kurios remiasi 
tarptautiniais susitarimais.

Pagrindimas

Suderinimas su Vandens pagrindų direktyvos 3 straipsnio 4 dalimi.

Pakeitimas 32
12 straipsnio 3 dalis

3. Jei tarptautinis upės baseino rajonas 
driekiasi ir už Bendrijos sienų, su 
atitinkama trečiąja šalimi neparengus vieno 
tarptautinio potvynių rizikos valdymo 
plano, valstybės narės parengia potvynių 
rizikos valdymo planus, apimančius ne 
mažiau kaip tas tarptautinio upės baseino 
rajono dalis, kurios yra atitinkamų 
valstybių narių teritorijose. 

3. Jei tarptautinis upės baseino rajonas 
driekiasi ir už Bendrijos sienų, su 
atitinkama trečiąja šalimi neparengus vieno 
tarptautinio potvynių rizikos valdymo 
plano, atitinkamos valstybės narės ar
valstybė narė, siekdamos įgyvendinti šios 
direktyvos tikslus visame upės baseino 
rajone, rūpinasi deramu koordinavimu su 
atitinkamomis ne valstybėmis narėmis. 

Pagrindimas

Suderinimas su Vandens pagrindų direktyvos 3 straipsnio 5 dalimi.

Pakeitimas 33
12 straipsnio 3 dalies a punktas (naujas)

3a. Dėl galimų problemų, kurios turi 
padarinių potvynių rizikos valdymui 
valstybėje narėje ir kurios sprendžiamos 
ne valstybių narių lygiu, nurodomas 
Direktyvos 2000/60/EB 12 straipsnis.

Pagrindimas

Suderinimas su Vandens pagrindų direktyva.
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Pakeitimas 34
14 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
visuomenė galėtų naudotis preliminariais 
potvynių rizikos valdymo vertinimais, 
potvynių rizikos žemėlapiais ir potvynių 
rizikos valdymo planais.

1. Valstybės narės užtikrina, kad pagal 
Direktyvą 2003/4/EB dėl aplinkos 
informacijos pateikimo visuomenei
visuomenė galėtų naudotis preliminariais 
potvynių rizikos valdymo vertinimais, 
potvynių rizikos žemėlapiais ir potvynių 
rizikos valdymo planais.

Pakeitimas 35
18 straipsnis

Iki 2018 m. gruodžio 22 d., o vėliau – ne 
rečiau kaip kas šešerius metus, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą apie šios direktyvos 
įgyvendinimą.

Iki 2018 m. gruodžio 22 d., o vėliau – ne 
rečiau kaip kas šešerius metus, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą apie šios direktyvos 
įgyvendinimą. Sudarant šią ataskaitą, 
atsižvelgiama į klimato pokyčių nulemtus 
padarinius.
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PAGRINDIMAS

Potvyniai yra dažniausios gamtos katastrofos Europoje. 2002―2005 m. potvyniai Europoje 
daugelyje nukentėjusių regionų turėjo pražūtingų padarinių: žmonių aukos, žmonių 
evakuacija, smarkiai nukentėję gyvenamieji namai ir infrastruktūros. Be to, iš dalies sukelta 
ilgalaikė aplinkos tarša ir padaryta didžiulė ekonominė žala. Vien 2005 m. rugpjūčio mėn. 
liūtys nusinešė daugiau nei 70 žmonių gyvybių. 

Moksliškai patvirtinta, kad liūčių dažnumas ir intensyvumas didėja dėl daugelio veiksnių, 
susijusių su žmogaus veikla:

² intensyvaus urbanizavimo, pirmiausia rizikos regionuose (urbanizuotų plotų ir gatvių 
plėtra, upių tėkmių krypčių pakeitimai, neapgalvotas vandens sutekėjimo plotų 
apdirbimas); 

²miškų kirtimas, ypač nedraudžiamas miškų kirtimas slėniuose poilsio namų statybai ir 
prieš tai buvusiose miškingose kalnų upių pakrantėse esančiuose pramonės rajonuose bei 
prekybos centruose;

² intensyvios žemdirbystės, kuri kritikuojama dėl viršutinių žemės sluoksnių sutankinimo, 
ištekėjimo ir sutekėjimo plotų sumažinimo, ganyklų apdirbimo ar pavasarinių kultūrų 
plėtros;

² žemės erozijos.

Po 2002 m. kilusių potvynių Europos Komisija pateikė ES potvynių valdymo veiksmų 
programą, kurioje inter alia turėtų būti patobulintos mokslinių tyrimų ir informavimo sritys. 
Vėliau Komisija pateikė pranešimą dėl potvynių valdymo (KOM(2004) 472), kuriame 
atliekama analizė ir siūlomos konkrečios priemonės. Viena tokių priemonių yra šis pateiktas 
direktyvos pasiūlymas, kuris iš esmės siekia sumažinti ir įveikti potvynių nulemtus pavojus 
žmonių sveikatai, aplinkai, infrastruktūroms ir ekonomikai.

Pranešėjas sveikina Komisijos iniciatyvą. Dėl didėjančio žalos, kurią sukelia potvyniai, 
pavojaus jis mato bendros reguliavimo sistemos Europos lygiu sukūrimo svarbą. Be to, jis 
pažymi, kad didžioji Europos upių baseinų regionų dalis yra tarp 2 ar keleto valstybių (žr. 
žemėlapį kitame puslapyje) ir, atsižvelgiant į šį faktą, vien nacionalinės potvynių valdymo 
koncepcijos nepakanka.

Tokia reguliavimo sistema Europos lygiu, anot pranešėjo, turėtų būti sukurta griežtai laikantis 
subsidiarumo principo, o kitus svarbius sprendimus, pvz., dėl apsaugos lygio ir apsaugos 
priemonių atrankos, gali ir turėtų priimti pačios valstybės narės.
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Su šia direktyva susiję įsipareigojimai apima tik šiuos veiksmus: laikiną potvynių rizikos 
vertinimą, potvynių rizikos žemėlapių ir potvynių rizikos valdymo planų sudarymą. Prieš tai 
atliktas pagrįstumo įvertinimas (4 straipsnis) užtikrina, kad nebus įtraukiami regionai, 
kuriuose nėra potvynių rizikos pavojaus, ir taip sutaupoma išlaidų, pvz., sudarant žemėlapius.

Be to, direktyvos įgyvendinimas iš valstybių narių turėtų pareikalauti kuo mažesnių 
administracinių ir techninių sąnaudų. Todėl vienas svarbiausių aspektų – teisyno apsaugos
užtikrinamas, t. y. kad valstybės narės galėtų pasinaudoti jau atliktais potvynių prevencijos 
darbais. Be to, reikia užtikrinti visapusišką suderinimą su Vandens pagrindų direktyva 
(2000/60/EB), nes tai papildys jos tikslus.

Pranešėjas siūlo teisyno apsaugos principą aiškiai paminėti įstatymų tekste. Jis taip pat pritaria 
laikino vertinimo apribojimui keliais pagrindiniais elementais. Šiame etape dar neturėtų būti 
kalbama apie labai mokslinį potvynių rizikos vertinimą, turėtų pakakti pasitelkti potvynių 
procesus per praėjusius 30 metų.

Be to, kilus konfliktams tarp valstybių narių, jis norėtų Komisijai priskirti tarpininkės
vaidmenį, kaip tai yra Vandens pagrindų direktyvoje. Kituose pakeitimuose siekiama 
valstybėms narėms suteikti daugiau lankstumo arba patikslinti tekstą kalbos požiūriu.


