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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā 

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknā slīprakstā. Teksts parastā 
slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās normatīvā teksta daļas, kurās ir 
ierosināti labojumi galīgajam teksta variantam (piemēram, nepārprotami 
kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šie labojumu 
ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par plūdu riska 
novērtējumu un pārvaldību
(KOM(2006)0015 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(KOM(2006)0015)1,

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem 
Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0020/2006),

– pamatojoties uz Reglamenta 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā 
arī Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas un Reģionālās attīstības komitejas 
atzinumus (A6-0000/2006),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo 
priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
Nosaukums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un 
Padomes direktīvai par plūdu riska
novērtējumu un pārvaldību

Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.

Grozījums Nr. 2
1. apsvērums

(1) Plūdi var radīt cilvēku upurus, 
piespiest cilvēkus mainīt dzīvesvietu, 
būtiski apdraudēt ekonomikas attīstību un 

(1) Plūdi var radīt cilvēku upurus, 
piespiest cilvēkus mainīt dzīvesvietu, 
izraisīt kaitējumu videi, būtiski apdraudēt 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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traucēt saimnieciskajai darbībai Kopienā. ekonomikas attīstību un traucēt 
saimnieciskajai darbībai Kopienā.

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma 1. pantu (direktīvas mērķis) vajadzētu arī šeit pieminēt 
vidi.

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.

Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.

Grozījums Nr. 4
3.a apsvērums (jauns)

(3.a) Zinātnieki vienprātīgi norāda uz 
to, ka pēdējos gados ir palielinājies 
ārkārtīgi spēcīgu nokrišņu daudzums.

Grozījums Nr. 5
3.b apsvērums (jauns)

(3.b) ES Vides ministru padome 
2004. gada 14. oktobra secinājumos 
atzina, ka cilvēka rīcības rezultātā 
palielinās (ārkārtēji spēcīgu) plūdu 
iespējamība un pastiprinās plūdu 
negatīvās sekas un ka arī klimata 
izmaiņas veicinās plūdu pastiprināšanos. 
Tā kā, ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības 
principu saskaņā ar Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartas 37. pantu, politikā ir 
jānosaka augsts vides aizsardzības 
līmenis, Komisijai un dalībvalstīm 
jāīsteno pasākumi, lai uzlabotu ar 
plūdiem saistītus preventīvos pasākumus, 
aizsardzību pret plūdu risku un 
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zaudējumu novēršanu.

Pamatojums

Padome 2004. gada 14. oktobra secinājumos ir konstatējusi, ka plūdu pastiprināšanās ir 
saistīta ar klimata izmaiņām. Tā kā šis atzinums nav apstrīdams, ir jāīsteno pasākumi, lai 
mazinātu šādu ar plūdiem saistītu parādību ietekmi.

Grozījums Nr. 6
4. apsvērums

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvā 
2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas 
jomā, paredzēts katram upes baseinam 
izstrādāt integrētu apsaimniekošanas plānu, 
lai sasniegtu labu ekoloģisko stāvokli un 
ūdens ķīmisko sastāvu, un tas veicinās 
plūdu ietekmes mazināšanu. Tomēr plūdu 
riska samazināšana nav viens no minētās 
direktīvas galvenajiem mērķiem, tajā nav 
ņemts vērā arī nākotnē iespējamais klimata 
pārmaiņu izraisītais apdraudējums.

(4) Līdz šim Eiropas līmenī neeksistē 
juridiski līdzekļi, kas nodrošina 
aizsardzību pret plūdu risku. Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
23. oktobra Direktīvā 2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens 
resursu politikas jomā, paredzēts katram 
upes baseinam izstrādāt integrētu 
apsaimniekošanas plānu, lai sasniegtu labu 
ekoloģisko stāvokli un ūdens ķīmisko 
sastāvu, un tas veicinās plūdu ietekmes 
mazināšanu. Tomēr plūdu riska 
samazināšana nav viens no minētās 
direktīvas galvenajiem mērķiem, tajā nav 
ņemts vērā arī nākotnē iespējamais klimata 
pārmaiņu izraisītais apdraudējums.

Grozījums Nr. 7
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 
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 vai 
starptautisku upes baseina apgabalu 
mērogā, kuru daļas atrodas attiecīgās 
dalībvalsts teritorijā, jāveic sākotnējs katra 
upes baseina, apakšbaseina un ar tiem 
saistītās piekrastes zonas novērtējums.
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(Grozījums no „” uz „” vācu valodā jāveic 
visā normatīvajā tekstā; apstiprinot šo 
grozījuma priekšlikumu, būs vajadzīgi 
tehniski pielāgojumi visā tekstā.)

Pamatojums

Grozījums no „” uz „” attiecas tikai uz tekstu vācu valodā.

Grozījums Nr. 8
10.a apsvērums (jauns)

(10.a) Ņemot vērā dalībvalstu rīcībā 
esošās iespējas, būtu jānodrošina saskaņā 
ar subsidiaritātes principu ievērojami 
augsts vietējā un reģionālā mēroga 
elastības līmenis, it īpaši attiecībā uz 
iestāžu organizāciju un atbildību, plūdu 
pārvaldības plāniem un riska izpausmes 
veidiem, aizsardzības līmeni un izvirzīto 
mērķu sasniegšanai vajadzīgā laika 
plānu.

Pamatojums

Sk. ES Vides ministru padomes 2004. gada 14. oktobra secinājumus.

Grozījums Nr. 9
11. apsvērums

(11) Lai konkrētajā zonā izvairītos no 
plūdiem un lai samazinātu to negatīvās 
sekas, ir lietderīgi izstrādāt plūdu riska 
pārvaldības plānus. Plūdu cēloņi un sekas 
dažādos Kopienas reģionos un valstīs ir 
dažādi. Tāpēc plūdu riska pārvaldības 
plānos tiks ņemti vērā konkrētā upes 
baseina, apakšbaseina vai piekrastes joslas 
ģeogrāfiskie, hidroloģiskie un citi apstākļi, 
piedāvājot piemērotus risinājumus saskaņā 
ar upes baseinam, apakšbaseinam vai 
piekrastes joslai atbilstīgajām vajadzībām 
un prioritātēm un vienlaikus nodrošinot 
koordināciju upes baseina apgabalu 
mērogā.

(11) Lai konkrētajā zonā izvairītos no 
plūdiem un lai samazinātu to negatīvās 
sekas, ir lietderīgi izstrādāt plūdu riska 
pārvaldības plānus.  Plūdu cēloņi un sekas 
dažādos Kopienas reģionos un valstīs ir 
dažādi. Tāpēc plūdu riska pārvaldības 
plānos tiks ņemti vērā konkrētā upes 
baseina, apakšbaseina vai piekrastes joslas 
ģeogrāfiskie, ģeoloģiskie, hidroloģiskie, 
topogrāfiskie un citi apstākļi, piedāvājot 
piemērotus risinājumus saskaņā ar upes 
baseinam, apakšbaseinam vai piekrastes 
joslai atbilstīgajām vajadzībām un 
prioritātēm un vienlaikus nodrošinot 
koordināciju upes baseina apgabalu 
mērogā.
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Grozījums Nr. 10
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 
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.

svītrots

Pamatojums

Šeit minētais plūdu riska pārvaldības princips nav lietojams, tāpēc šī norāde nav vajadzīga. 

Grozījums Nr. 11
17. apsvērums

(17) Šajā direktīvā ievērotas Eiropas 
Savienības Pamattiesību hartā noteiktās 
pamattiesības un principi. Jo īpaši tai 
jāveicina augsta līmeņa vides aizsardzības 
integrēšana Kopienas politikā saskaņā ar 
ilgtspējīgas attīstības principu, kā noteikts 
Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
37. pantā.

svītrots

Pamatojums

Sk. jauno 3.b apsvērumu.

Grozījums Nr. 12
18. apsvērums

(18) Tā kā īstenojamās rīcības mērķus 
nevar veiksmīgi sasniegt tikai atsevišķās 
dalībvalstīs, un tāpēc šīs rīcības mēroga un 
rezultāta dēļ tie ir veiksmīgāk sasniedzami 
Kopienas līmenī, Kopiena var paredzēt 

(18) Tā kā īstenojamās rīcības mērķus 
nevar veiksmīgi sasniegt tikai atsevišķās 
dalībvalstīs, un tāpēc šīs rīcības mēroga un 
rezultāta dēļ tie ir veiksmīgāk sasniedzami 
Kopienas līmenī, Kopiena var paredzēt 
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pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kas 
noteikts minētajā pantā, šī direktīva paredz 
tikai to, kas ir nepieciešams šādu mērķu 
sasniegšanai, ir pieņēmuši šo direktīvu.

pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes 
principu, kā noteikts Līguma 5. pantā. 
Saskaņā ar proporcionalitātes principu, kas 
noteikts minētajā pantā, šī direktīva paredz 
tikai to, kas ir nepieciešams šādu mērķu 
sasniegšanai, ir pieņēmuši šo direktīvu. 
Dalībvalstis var pirmajā apstrādes posmā 
līdz 6. panta 2. punktā noteiktajam 
datumam izmantot savus izstrādātos 
rīcības plānus, ja ir izpildīti 4. pantā 
minētie obligātie kritēriji.

Pamatojums

Atbilstoši subsidiaritātes jēgai dalībvalstu izstrādātie rīcības plāni līdz brīdim, kad tiek veikta 
plūdu riska sākotnējā novērtējuma pirmā pārbaude, atbilst minētajai direktīvai, ja ir izpildīti 
obligātie kritēriji.

Grozījums Nr. 13
18.a apsvērums (jauns)

(18.a) Izstrādājot minēto direktīvu, 
pilnībā ir ņemti vērā Eiropas Kopienas 
dibināšanas līgumam pievienotā 
protokola (Nr. 30) nosacījumi par 
subsidiaritātes un proporcionalitātes 
principa piemērošanu. 

Grozījums Nr. 14
1. pants

Ar šo direktīvu izveido sistēmu ar plūdiem 
saistītā cilvēku veselības, vides un 
saimnieciskās darbības apdraudējuma 
mazināšanai Kopienā.

Šīs direktīvas mērķis ir izveidot sistēmu ar 
plūdiem saistītā cilvēku veselības, vides un 
saimnieciskās darbības apdraudējuma 
izvērtēšanai un pārvaldībai Kopienā.

Grozījums Nr. 15
2. panta 2. punkts

2. „Plūdu risks” ir noteiktas smaguma 
pakāpes plūdu rašanās varbūtība kopā ar 
iespējamo šādu plūdu kaitējumu cilvēka 
veselībai, videi un saimnieciskajai 
darbībai.

2. „Plūdu risks” ir plūdu rašanās 
varbūtība kopā ar iespējamo šādu plūdu 
kaitējumu cilvēka veselībai, videi un 
saimnieciskajai darbībai.
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Pamatojums

Papildinājums „noteiktas smaguma pakāpes” rada neskaidrības valodas ziņā.

Grozījums Nr. 16
3. panta 1.a daļa (jauna)

Ja dalībvalstis uztic minētās direktīvas 
īstenošanu citai atbildīgai iestādei, tad 
spēkā stājas Direktīvas 2000/60/EK 
3. panta 6., 8. un 9. punktā minētie 
noteikumi. 

Pamatojums

Ar šo grozījumu jānodrošina dalībvalstīm zināma rīcības brīvība.

Grozījums Nr. 17
4. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis visiem upes baseina 
apgabaliem vai valstī ietilpstošām 
starptautisku upes baseina apgabalu daļām 
veic sākotnēju plūdu riska novērtējumu 
saskaņā ar 2. punktu. 

1. Dalībvalstis visiem upes baseina 
apgabaliem vai valstī ietilpstošām 
starptautisku upes baseina apgabalu daļām 
veic sākotnēju plūdu riska novērtējumu 
saskaņā ar 2. punktu. Turklāt dalībvalstis 
izmanto esošās zināšanas un iepriekš 
izstrādātos pētījumus.

Pamatojums

Dalībvalstīm, kas ir jau ieguldījušas darbu šajā jomā, jādod iespēja izmantot to.

Grozījums Nr. 18
4. panta 2. punkta b) apakšpunkts

(b) iepriekš notikušo plūdu apraksts; (b) pēdējo 30 gadu laikā notikušo 
plūdu apraksts;

Pamatojums

Zinātnieki ir vienisprātis, ka plūdu apjoms un rašanās biežums pieaugs. Tādēļ nav vajadzības 
pievērst uzmanību to plūdu raksturojumam, kuri notikuši vairāk nekā 30 gadus atpakaļ. 
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Grozījums Nr. 19
4. panta 2. punkta c) apakšpunkts

(c) applūšanas procesu un to 
jutīguma pret izmaiņām apraksts, tai 
skaitā palieņu zonu kā dabiskas plūdu 
aiztures vai buferzonas nozīmes apraksts 
un plūdu izplatīšanās ceļi patlaban vai 
nākotnē;

svītrots

Pamatojums

Šis kritērijs ir pārāk zinātnisks sākotnējā novērtējumā; to vajadzētu ņemt vērā tikai tad, kad ir 
izstrādāti plūdu riska pārvaldības plāni.

Grozījums Nr. 20
4. panta 2. punkta d) apakšpunkts

(d) to attīstības plānu apraksts, kas 
var izraisīt zemes lietojuma vai iedzīvotāju 
un saimnieciskās darbības objektu 
izvietojuma izmaiņas, rezultātā palielinot 
plūdu risku šajā zonā vai zonās uz augšu 
vai uz leju pa straumi;

svītrots

Pamatojums

Šis kritērijs ir pārāk zinātnisks sākotnējā novērtējumā; to vajadzētu ņemt vērā tikai tad, kad ir 
izstrādāti plūdu riska pārvaldības plāni.

Grozījums Nr. 21
4. panta 2.a punkts (jauns)

2.a attiecībā uz upju baseinu un 
apakšbaseinu apgabaliem, kā arī 
piekrastes zonām, kas noteikti ir 
pakļautas plūdu riskam, dalībvalstis var 
izlemt atteikties no 1. punktā minētā 
sākotnējā novērtējuma, ja:
a) uz 6. panta 1. punktā noteikto 
laika brīdi ir izstrādātas plūdu riskam 
pakļauto apgabalu kartes un plāni plūdu 
riska pārvaldībai;
b) dalībvalstis līdz 6. panta 1. punktā 
noteiktajam termiņam informē Komisiju 
par atteikšanos veikt sākotnējo 
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novērtējumu un
c) saskaņā ar II, III un IV nodaļu 
līdz 2. panta 2. punktā, 8. panta 2. punktā 
un 10. panta 2. punktā noteiktajiem 
termiņiem veic plūdu riska sākotnējā 
novērtējuma, plūdu riskam pakļauto 
apgabalu karšu un plūdu riska 
pārvaldības plānu pārbaudi.

Pamatojums

Sk. 15. grozījuma pamatojumu.

Grozījums Nr. 22
5. pants

1. Pamatojoties uz 4. pantā paredzēto 
novērtējumu, upes baseinus, apakšbaseinus 
vai piekrastes zonas joslas iedala šādās 
kategorijās:

1. Pamatojoties uz 4. pantā paredzēto 
novērtējumu, visus sateces baseinus, 
apakšbaseinus, visas piekrastes zonas 
joslas un to daļas upes baseina apgabala 
ietvaros iedala šādās kategorijās:

(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) sateces baseins, apakšbaseins, 
piekrastes zonas josla vai tās daļas, par 
kurām pieņemts lēmums, ka nepastāv 
būtisks plūdu risks, vai arī uzskata, ka 
iespējamā plūdu ietekme uz vidi vai 
saimniecisko darbību ir pieļaujami maza;

(b) upes baseins, apakšbaseins vai
piekrastes zonas josla, par kuru pieņemts 
lēmums, ka pastāv vai ka varētu rasties 
būtisks iespējamo plūdu risks.

(b) sateces baseins, apakšbaseins,
piekrastes zonas josla vai tās daļas, par 
kurām pieņemts lēmums, ka pastāv vai ka 
varētu rasties būtisks iespējamo plūdu 
risks.

2. Novērtējums, kas paredzēts 
1. punktā, attiecībā uz starptautiskiem upju
baseiniem, apakšbaseiniem vai piekrastes 
zonas joslām iesaistītajām dalībvalstīm 
jāveic saskaņoti.

2. Novērtējums, kas paredzēts 
1. punktā, attiecībā uz starptautiskiem 
sateces baseiniem, apakšbaseiniem, 
piekrastes zonas joslām vai to daļām
starptautiska sateces baseina ietvaros
iesaistītajām dalībvalstīm jāveic saskaņoti.

Pamatojums

Negatīva ietekme uz cilvēka veselību nav pieļaujama nekādā gadījumā.
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Grozījums Nr. 23
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts

(b) upes baseins, apakšbaseins vai 
piekrastes zonas josla, par kuru pieņemts 
lēmums, ka pastāv vai ka varētu rasties 
būtisks iespējamo plūdu risks.

(b) upes baseins, apakšbaseins vai 
piekrastes zonas josla, par kuru pieņemts 
lēmums, ka pastāv būtisks iespējamo plūdu 
risks.

Grozījums Nr. 24
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 vai starptautiska upes baseina 
apgabala daļu mērogā, kuras atrodas
attiecīgo dalībvalstu teritorijā, sagatavo 
plūdu kartes un indikatīvās plūdu nodarīto 
postījumu kartes (turpmāk — „plūdu riska 
kartes”) sateces baseiniem, apakšbaseiniem 
un piekrastes zonas joslām, kas atbilst 
5. panta 1. punkta b) apakšpunktam.

Grozījums Nr. 25
7. panta 2. punkta a) apakšpunkts

(a) plūdi, kas var notikt ar lielu 
varbūtību (iespējamās atkārtošanās 
periods ir 10 gadi);

(a) plūdi, kas iespējams var atkārtoties 
ik pēc 10 gadiem; 

Pamatojums

Tādus jēdzienus kā „augsta/vidēja varbūtību” nevar lietot, ja runa ir par ūdens resursu 
pārvaldību.

Grozījums Nr. 26
7. panta 2. punkta b) apakšpunkts

(b) plūdi, kas var notikt ar vidēji lielu 
varbūtību (iespējamās atkārtošanās 
periods ir 100 gadi);

(b) plūdi, kas iespējams var atkārtoties 
ik pēc 100 gadiem;

Pamatojums

Tādus jēdzienus kā „augsta/vidēja varbūtību” nevar lietot, ja runa ir par ūdens resursu 
pārvaldību.
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Grozījums Nr. 27
7. panta 2. punkta 2. daļas c) apakšpunkts

(c) zonas, kurās var notikt krasta 
erozija un sanešu plūsmas nosēšanās.

Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.

Grozījums Nr. 28
9. panta 1.a punkts (jauns)

1.a Izstrādājot minētos plānus, 
dalībvalstis apraksta applūšanas procesus 
un to jutīgumu pret izmaiņām, tostarp 
palieņu zonas kā dabiskas plūdu aiztures 
vai buferzonas nozīmi, kā arī plūdu 
izplatīšanās ceļus patlaban un nākotnē. 
Tās sagatavo arī attīstības plānu aprakstu 
par izmaiņām zemes lietojumā vai 
iedzīvotāju un saimnieciskās darbības 
objektu izvietojumā, kā rezultātā var 
palielināties plūdu risks attiecīgajā 
apgabalā vai apgabalos, kas atrodas uz 
augšu vai leju pa straumi.

Grozījums Nr. 29
9. panta 1.b punkts (jauns)

1.b Ja upes baseina apgabalu vai tā 
daļu kartes un plāni jau ir izstrādāti un 
atbilst minētajā direktīvā noteiktajām 
prasībām, tad dalībvalstis var izmantot šīs 
kartes un plānus minētās direktīvas 
nolūkā. Tas neizslēdz karšu un plānu 
pārbaudi un aktualizēšanu.

Pamatojums

Dalībvalstīm, kas ir jau ieguldījušas darbu šajā jomā, jādod iespēja izmantot to.

Grozījums Nr. 30
9. panta 4. punkts

4. Dalībvalsts īstenotie plūdu riska 4. Dalībvalsts īstenotie plūdu riska 
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pārvaldības pasākumi nedrīkst palielināt 
plūdu risku kaimiņvalstīs.

pārvaldības pasākumi vai darbības, kuru 
pamatā ir citi mērķi, nedrīkst palielināt 
plūdu risku visās valstīs, kas atrodas uz 
augšu vai leju pa straumi.

Pamatojums
Norāde uz kaimiņvalstīm nav pietiekama, ir jāņem vērā visi apgabali, kas atrodas uz augšu 
vai leju pa straumi.

Grozījums Nr. 31
12. panta 2.a punkts (jauns)

2.a Dalībvalstis rūpējas par to, lai 
minētās direktīvas prasības piemērotu 
attiecībā uz visiem upes baseina 
apgabaliem. Starptautisku upes baseina 
apgabalu gadījumā attiecīgās dalībvalstis 
kopīgi rūpējas par minēto prasību 
piemērošanu un šai nolūkā var izmantot 
esošās struktūras saistībā ar 
starptautiskiem nolīgumiem.

Pamatojums

Ūdens resursu pamatdirektīvas 3. panta 4. punkta pielāgojums.

Grozījums Nr. 32
12. panta 3. punkts

3. Ja starptautiska upes baseina 
apgabals plešas ārpus Kopienas robežām 
un ja tam nav izstrādāts plūdu riska 
pārvaldības plāns ar attiecīgās trešās valsts 
līdzdalību, dalībvalstis izstrādā plūdu riska 
pārvaldības plānu, kas aptver vismaz tās 
starptautiskā upes baseina apgabala 
daļas, kas atrodas to teritorijā.

3. Ja starptautiska upes baseina 
apgabals plešas ārpus Kopienas robežām 
un ja tam nav izstrādāts plūdu riska 
pārvaldības plāns ar attiecīgās trešās valsts 
līdzdalību, attiecīgās dalībvalstis cenšas
kopā ar attiecīgajam ārpuskopienas 
valstīm īstenot pienācīgu pārvaldību, lai 
sasniegtu minētās direktīvas mērķus visos 
upes baseina apgabalos.

Pamatojums

Ūdens resursu pamatdirektīvas 3. panta 5. punkta pielāgojums.

Grozījums Nr. 33
12. panta 3.a punkts (jauns)
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3.a Attiecībā uz iespējamām 
problēmām, kas ietekmē plūdu riska 
pārvaldību kādā dalībvalstī un nav 
novēršamas dalībvalsts līmenī, pastāv 
norāde uz Direktīvas 2000/60/EK 
12. pantu. 

Pamatojums

Ūdens resursu pamatdirektīvas pielāgojums.

Grozījums Nr. 34
14. panta 1. punkts

1. Dalībvalstis dara sabiedrībai 
pieejamu sākotnējo plūdu riska 
novērtējumu, plūdu riska kartes un plūdu 
riska pārvaldības plānu.

1. Saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK 
par sabiedrības piekļuvi informācijai par 
jautājumiem, kas saistīti ar vidi, 
dalībvalstis dara sabiedrībai pieejamu 
sākotnējo plūdu riska novērtējumu, plūdu 
riska kartes un plūdu riska pārvaldības 
plānu.

Grozījums Nr. 35
18. pants

Ne vēlāk kā 2018. gada 22. decembrī un 
pēc tam — reizi sešos gados Komisija 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu par šīs direktīvas ieviešanu.

Ne vēlāk kā 2018. gada 22. decembrī un 
pēc tam — reizi sešos gados Komisija 
Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz 
ziņojumu par šīs direktīvas ieviešanu. 
Gatavojot minēto ziņojumu, jāņem vērā 
klimata izmaiņu ietekme.
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PASKAIDROJUMS

Plūdi ir Eiropā visbiežāk sastopamais dabas katastrofu veids. 2002. un 2005. gadā Eiropā 
notikušajiem plūdiem bija postošas sekas visvairāk skartajos apgabalos: neskaitāmi cilvēku 
upuri, cilvēku evakuācija, ēku un infrastruktūras smagie bojājumi. Tas arī radīja daļēji 
ilglaicīgus kaitējumus videi un nepārredzamus ekonomiskos zaudējumus. Lietusgāzes 
2005. gada augustā prasīja vairāk nekā 70 cilvēku dzīvības. 

Zinātniski ir konstatēts, ka stipru lietusgāžu biežumu un intensitāti pastiprina vairāki faktori:

² intensīvā urbanizācija, it īpaši riskam pakļautajos apgabalos (urbāno apgabalu un ceļu 
attīstība, upju tecēšanas virziena maiņa, pārplūdes apgabalu nepārdomāta apbūve); 

²mežu izciršana, it īpaši atļauta mežu izciršana ielejās, lai būvētu atpūtas namus, rūpnīcas 
un tirdzniecības centrus kalnu upju iepriekš mežiem apaugušos krastos.

² intensīvā lauksaimniecība, ko kritizē augšējo zemes slāņu izolācijas, pļavu un pārplūdes 
apgabalu samazināšanas, ganībām paredzēto teritoriju apbūves un vasarāju audzēšanas 
dēļ;

² zemes erozija.

Eiropas Komisija pēc 2002. gada plūdiem iesniedza ES darbības programmu, kas cita starpā 
paredz uzlabojumus pētniecībā un informācijas izplatīšanā. Pēc tam Komisija iesniedza 
paziņojumu par plūdu riska pārvaldību (KOM(2004)0472), kurā tā sniedz plūdu riska 
novērtējumu un ierosina veikt saskaņotus pasākumus. Viens no šiem pasākumiem ir saistīts ar 
pašreizējo direktīvas priekšlikumu, kura mērķis ir samazināt un novērst plūdu izraisīto 
kaitējumu ietekmi uz cilvēka veselību, vidi, infrastruktūru un saimniecisko darbību. 

Referents atzinīgi vērtē Komisijas iniciatīvu. Viņš uzskata, ka, ņemot vērā plūdu izraisīto 
kaitējumu riska pastiprināšanos, ir svarīgi izveidot Eiropas mēroga pamatregulējumu. Tāpat 
viņš atzīmē, ka, ņemot vērā to, ka lielais vairums Eiropas upju apgabalu vienlaikus atrodas 
divu vai vairāku valstu teritorijā (sk. attēlu nākamajā lappusē), nepietiek tikai ar valsts 
izstrādāto plūdu riska pārvaldības plānu.

Minētais Eiropas pamatregulējums, pēc referenta domām, jāveido, stingri ievērojot 
subsidiaritātes principu; dalībvalstis var neatkarīgi pieņemt un tām jāpieņem neskaitāmi 
svarīgi lēmumi, piemēram, par aizsardzības līmeni un aizsardzības pasākumu izvēli.
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Saskaņā ar minēto direktīvu ir noteiktas šādas saistības: sniegt plūdu riska sākotnējo 
novērtējumu, izstrādāt plūdu riskam pakļauto apgabalu kartes un plūdu riska pārvaldības 
plānus. Sākotnējais novērtējums (4. pants) nodrošina, ka apgabalus, kuri nav pakļauti plūdu 
riskam, var izslēgt un tādējādi ietaupīt izdevumus, kas rodas karšu sagatavošanas procesā.

Tāpat direktīvas īstenošanai būtu jāparedz pēc iespējas mazs darba administratīvais un 
tehniskais apjoms dalībvalstīs. Turklāt viens no svarīgākajiem aspektiem ir nodrošināt 
paveiktā darba spēkā esamību, t.i, ka dalībvalstis var izmantot līdz šim jau paveiktā darba 
rezultātus saistībā ar aizsardzību pret plūdiem. Tāpat ir jānodrošina tālejoša minētās direktīvas 
saskaņošana ar Ūdens resursu pamatdirektīvu (2000/60/EK), jo attiecībā uz mērķiem tās 
papildina viena otru.

Referents ierosina normatīvajā tekstā skaidri minēt paveiktā darba spēkā esamības principu. 
Viņš arī piekrīt ierobežot sākotnējo novērtējumu, nosakot dažus pamatelementus; šajā posmā 
vēl nav runa par plūdu riska augstvērtīgu zinātnisku novērtējumu. Tādēļ arī pietiek ar to, ja 
izvērtē pēdējo 30 gadu laikā notikušos plūdus.

Turklāt referents vēlas, lai Komisija pildītu starpnieka funkciju dalībvalstu savstarpējo 
konfliktu gadījumos, kā tas notiek saistībā ar Ūdens resursu pamatdirektīvu. Turpmāko 
grozījumu mērķis ir piešķirt dalībvalstīm lielāku rīcības brīvību vai panākt skaidrību valodas 
ziņā.


