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*** 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
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(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

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv üleujutusriski hindamise ja maandamise kohta
(12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (12131/6/06 – C6-0020/2006);

– võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta1 Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0015)2 kohta;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni soovitust teisele 
lugemisele (A6-0000/2007),

1. kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

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

Nõukogu ühine seisukoht Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
Põhjendus 2

(2) Üleujutus on loodusnähtus, mida ei saa 
vältida. Ent mõned inimtegevused ja 
kliimamuutused aitavad kaasa üleujutuste 
tõenäosuse ja negatiivsete mõjude 
suurenemisele.

(2) Üleujutus on loodusnähtus, mida ei saa 
vältida. Ent mõned inimtegevused (nagu 
inimasustuse ja majandusvarade kasv 
lammidel ning erosioon ja maapinna vee 
loodusliku mahutavuse vähenemine 
metsade langetamise ning 
põllumajandusliku tegevuse tõttu jõgede 
vesikondades) ja kliimamuutus aitavad 
kaasa üleujutuste tõenäosuse ja 
negatiivsete mõjude suurenemisele.

  
1 13.6.2006 vastuvõetud tekstid, P6_TA(2006)0253.
2 ELTs seni avaldamata.
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Selgitus

Veidi muudetud esimese lugemise muudatusettepaneku ennistamine täpsemaks 
määratlemiseks (end põhjendus 2).

Keelelise ühtlustamise huvides viiakse siinkohal sisse mõiste kliimamuutus ja seda 
kasutatakse järgnevalt kogu dokumendis.

Muudatusettepanek 2
Põhjendus 4

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiiviga 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, on ette nähtud 
vesikondade majandamiskavade 
koostamine kõikide valglapiirkondade 
jaoks, saavutamaks head ökoloogilist ja 
keemilist seisundit, et aidata kaasa 
üleujutuste mõju leevendamisele. Siiski ei 
ole üleujutuste riski vähendamine 
nimetatud direktiivi peaeesmärk, samuti ei 
ole selles arvestatud kliimamuutustest 
tingitud üleujutuse riske tulevikus.

(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
23. oktoobri 2000. aasta direktiiviga 
2000/60/EÜ, millega kehtestatakse 
ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik, on ette nähtud 
vesikondade majandamiskavade 
koostamine kõikide valglapiirkondade 
jaoks, saavutamaks head ökoloogilist ja 
keemilist seisundit, et aidata kaasa 
üleujutuste mõju leevendamisele. Siiski ei 
ole üleujutuste riski vähendamine 
nimetatud direktiivi peaeesmärk. Samuti ei 
ole selles arvestatud kliimamuutuse 
tagajärjel tulevikus sagedamini esinevaid 
üleujutuse riske.

Selgitus

Keeleliselt veidi muudetud esimese lugemise muudatusettepaneku (end põhjendus 9) 
ennistamise eesmärk on selgitada, et üleujutuse riski vältimise meetmeid tuleb parandada, et 
vältida ohu suurenemist kliimamuutuse tõttu; ent puudub vajadus koostada üksikasjalik 
kliimamuutuse ennustus iga riski vältimise meetme kohta, sest see põhjustab olulisi ja 
põhjendamatuid kulutusi ning viivitab kavade koostamist seal, kus usaldusväärsed andmed 
puuduvad.

Muudatusettepanek 3
Põhjendus 9

(9) Üleujutused ühenduse territooriumil on 
erinevad, näiteks jõgede suurvesi, 
äkktulvad, asulate ning rannikualade 
üleujutused. Samuti võib üleujutuste 
põhjustatud kahju ühenduses riigiti ja 
piirkonniti erineda. Seega peaks 

(9) Üleujutused ühenduse territooriumil on 
erinevad, näiteks jõgede suurvesi, 
äkktulvad, asulate, 
kanalisatsioonisüsteemide ning
rannikualade üleujutused. Samuti võib 
üleujutuste põhjustatud kahju ühenduses 
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liikmesriigid ise määratlema üleujutusriski 
maandamise eesmärgid ning need peaks 
lähtuma kohalikest ja piirkondlikest 
asjaoludest.

riigiti ja piirkonniti erineda. Seega peaks 
liikmesriigid ise määratlema üleujutusriski 
maandamise eesmärgid ning need peaks 
lähtuma kohalikest ja piirkondlikest 
asjaoludest.

Selgitus

Selle muudatusettepanekuga ennistatakse esimese lugemise tekst (end põhjendus 15). 
Käesolev direktiiv peab hõlmama ka kanalisatsioonisüsteemide üleujutusi.
Vrd selle juurde muudatusettepanek 18 koos selles sisalduva erandjuhtumiga.

Muudatusettepanek 4
Põhjendus 10

(10) Üleujutuse riski võib pidada 
väheoluliseks ühenduse teatud 
piirkondades, näiteks hõreda asustusega 
või asustamata piirkondades, vähese 
majandusliku või ökoloogilise väärtusega 
piirkondades. Üleujutuste riske ja edasiste 
meetmete vajadust tuleks hinnata igas 
valglapiirkonnas või majandamisüksuses.

(10) Üleujutuse riski võib pidada 
väheoluliseks ühenduse teatud 
piirkondades, näiteks hõreda asustusega 
või asustamata piirkondades, vähese 
majandusliku või ökoloogilise väärtusega 
piirkondades. Üleujutuste riske ja edasiste 
meetmete – näiteks üleujutuse 
leevendamise võimaluste hindamiste –
vajadust tuleks hinnata igas 
valglapiirkonnas või majandamisüksuses. 

Selgitus

Esimese lugemise teksti ennistamine (end põhjendus 16; muudetud).

Muudatusettepanek 5
Põhjendus 11

(11) Selleks, et võimaldada tõepärast teavet 
ning kindel lähtekoht prioriteetide 
seadmiseks ning edasiste tehniliste, 
rahaliste ja poliitiliste otsuste tegemiseks 
seoses üleujutusriski maandamisega, on 
vaja koostada üleujutusohu kaardid ja 
üleujutusriski kaardid, mis kajastavad 
erinevate üleujutusstsenaariumitega seotud 
võimalikke kahjulikke tagajärgi.

(11) Selleks, et võimaldada tõepärast teavet 
ning kindel lähtekoht prioriteetide 
seadmiseks ning edasiste tehniliste, 
rahaliste ja poliitiliste otsuste tegemiseks 
seoses üleujutusriski maandamisega, on 
vaja koostada üleujutusohu kaardid ja
üleujutusriski kaardid, mis kajastavad 
erinevate üleujutusstsenaariumitega seotud 
võimalikke kahjulikke tagajärgi –
sealhulgas üleujutuste tagajärjel 
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keskkonna saastumise riski.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku (end muudatusettepanek 17) sõnasõnaline ennistamine 
täpsemaks määratlemiseks.

Kuna direktiivi artikli 6 lõikes 6 (üleujutusriski kaardid) nähakse ette kirjeldada üleujutustega 
seotud võimalikke kahjulikke tagajärgi, peavad sisalduma põhjendustes sidususe eesmärgil 
eelkõige riskid, mis võivad tekkida üleujutuse tagajärjel keskkonna saastumise tõttu.

Muudatusettepanek 6
Põhjendus 13

(13) Üleujutusriski maandamise kavad 
peaks keskenduma ennetamisele, kaitsele 
ja valmisolekule. Üleujutusriski
maandamise kavade elemente tuleb 
korrapäraselt läbi vaadata ja vajadusel 
ajakohastada, võttes arvesse 
kliimamuutuste võimalikke mõjusid 
üleujutuste esinemise suhtes. 

(13) Üleujutusriski maandamise kavad 
peaks keskenduma ennetamisele, kaitsele 
ja valmisolekule. Üleujutusriski 
maandamise kavade elemente tuleb 
korrapäraselt läbi vaadata ja vajadusel 
ajakohastada, võttes arvesse 
kliimamuutuse võimalikke mõjusid 
üleujutuste esinemise suhtes. 

Selgitus

Keeleline muudatus (vrd muudatusettepaneku 1 selgitus).

Muudatusettepanek 7
Põhjendus 16 a (uus)

(16 a) Liikmesriigid peaksid kasutama 
oma hinnangute, kaartide ja kavade 
koostamisel parimaid olemasolevaid 
üleujutusriski maandamise alaseid 
andmeid, meetodeid ja tehnoloogiaid.

Selgitus

Esimese lugemise kahe muudatusettepaneku (end põhjendused 22 ja 24) ennistamine ja 
sisuline täpsustamine/kombineerimine, pidades silmas uute meetodite ja tehnoloogiate 
rakendamist kodanike kaitseks.

Muudatusettepanek 8
Põhjendus 18 a (uus)
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(18 a) Eelkõige tuleks anda komisjonile 
volitused kehtestada tehnilisi vorminguid 
andmete, sealhulgas statistiliste ja 
kartograafiliste andmete töötlemiseks 
ning vorminguid komisjonile 
edastamiseks, samuti kohandada lisa 
teaduse ja tehnika arenguga. Kuna need 
on üldmeetmed ja nendega muudetakse 
käesoleva määruse vähemolulisi osi ning 
täiendatakse käesolevat määrust uusi 
vähemolulisi osi juurde lisades, tuleb need 
vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ 
artiklis 5a sätestatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele.

Selgitus

Need muudatused toovad kaasa uue komiteemenetlusega kohandamise vajaduse.

Muudatusettepanek 9
Artikli 2 lõige 1

1. üleujutus – sellise maa ajutine kattumine 
veega, mis ei ole harilikult veega kaetud. 
See hõlmab jõgede veetaseme tõusust, 
mägedest pärit tulvaveest ja Vahemere 
ajutistest vooluveekogudest põhjustatud 
üleujutusi ning merevee taseme tõusust 
põhjustatud üleujutusi rannikualadel; see ei 
pruugi hõlmata 
kanalisatsioonisüsteemidest tingitud 
üleujutusi; 

1. üleujutus – sellise maa ajutine kattumine 
veega, mis ei ole harilikult veega kaetud. 
See hõlmab jõgede veetaseme tõusust, 
mägedest pärit tulvaveest ja Vahemere 
ajutistest vooluveekogudest põhjustatud 
üleujutusi ning merevee taseme tõusust 
põhjustatud üleujutusi rannikualadel ja 
kanalisatsioonisüsteemidest tulenevaid 
üleujutusi; 

Selgitus

Sidususe mõttes muudatusettepanekuga 3 tuleb kasutada mõistet kanalisatsioonisüsteem ka 
siin (vt selle juurde ka muudatusettepanekus 18 ette nähtud lihtsustust).

Esimesel lugemisel kasutati üleujutuse laiemat mõistet ilma kanalisatsioonisüsteemidest 
tulenevaid üleujutusi otseselt välja arvamata (end artikli 2 lõige 1). Seetõttu tuleb ka teisel 
lugemisel laiem mõiste jälle sisse viia.

Muudatusettepanek 10
Artikli 4 lõige 2
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2. Üleujutusriski esialgne hindamine 
viiakse läbi, et olemasoleva või hõlpsasti 
kättesaadava teabe, näiteks registreeritud 
andmete põhjal hinnata võimalikke riske. 
Hindamine hõlmab vähemalt järgmist:

2. Üleujutusriski esialgne hindamine 
viiakse läbi, et olemasoleva või hõlpsasti 
kättesaadava teabe, näiteks registreeritud 
andmete ja pikaajaliste arengute, eriti 
kliimamuutuse uuringute põhjal hinnata 
võimalikke riske. Hindamine hõlmab 
vähemalt järgmist:

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepanekute (end artikli 4 lõike 2 punktid c, e ja f) ennistamine ja 
sisuline täpsustamine/kombineerimine. 

Selgesõnaliselt tuleb siin esialgse hindamise juures arvesse võtta üksnes juba olemasolevaid 
pikaajaliste arengute – eriti kliimamuutuse – uuringuid.

Muudatusettepanek 11
Artikli 4 lõike 2 teine lõik

ning vajadusel hõlmab see järgmist: välja jäetud

Selgitus

Üritatakse saavutada kompromissi parlamendi esimese lugemise arvamuse (seal: sõnastus 
ilma igasuguste piiranguteta) ja nõukogu ühise seisukoha vahel. Käesolevat 
muudatusettepanekut tuleb lugeda üksnes koos muudatusettepanekuga 12.

Muudatusettepanek 12
Artikli 4 lõike 2 punkt d

d) hinnang sellele, millised on tulevaste 
üleujutuste võimalikud kahjulikud 
tagajärjed inimeste tervisele, keskkonnale, 
kultuuripärandile ja majandustegevusele, 
võttes võimalikult ulatuslikult arvesse 
selliseid aspekte nagu topograafia, 
vooluveekogude asukoht ning nende 
üldised hüdroloogilised ja 
geomorfoloogilised omadused, asustatud 
alade asukoht, majandustegevuse 
piirkonnad ja pikaajalised arengud, 
sealhulgas kliimamuutuste mõju 
üleujutuste tekkimisele.

d) hinnang sellele, millised on tulevaste 
üleujutuste võimalikud kahjulikud 
tagajärjed inimeste tervisele, keskkonnale, 
kultuuripärandile ja majandustegevusele, 
võttes võimalikult ulatuslikult arvesse 
selliseid aspekte nagu topograafia, 
vooluveekogude asukoht ning nende 
üldised hüdroloogilised ja 
geomorfoloogilised omadused, lammide 
kui looduslike vee kogunemisalade roll,
asustatud alade asukoht, majandustegevuse 
piirkonnad ja pikaajalised arengud, 
sealhulgas kliimamuutuse mõju 
üleujutuste tekkimisele. Kui kohalikud 
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tingimused seda lubavad, võidakse 
eelmainitud hinnangud ära jätta.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku (end artikli 4 lõike 2 punkt c) ennistamine, kuna 
teadupärast omavad vee kogunemisalad kaitsel üleujutuste eest suurt tähtsust.

Lisaks üritatakse saavutada kompromissi parlamendi esimese lugemise seisukoha ja nõukogu 
ühise seisukoha vahel. Käesolevat muudatusettepanekut tuleb lugeda üksnes koos 
muudatusettepanekuga 11.

Muudatusettepanek 13
Artikli 4 lõike 2 punkt d a (uus)

d a) vajadusel olemasolevate tehislike 
üleujutustõrje-infrastruktuuride tõhususe 
hindamine, võttes arvesse nende tegelikku 
kahjutõrjevõimet, samuti nende 
majanduslikku ja keskkonnaalast 
tõhusust.

Selgitus

Esimese lugemise muudatusettepaneku (end artikli 4 lõike 2 punkt h) sõnasõnaline 
ennistamine.

Muudatusettepanek 14
Artikli 4 lõige 4

4. Liikmesriigid lõpetavad üleujutusriski 
esialgse hindamise 22. detsembriks 2012.

4. Liikmesriigid lõpetavad üleujutusriski 
esialgse hindamise 22. detsembriks 2010.

Selgitus

Parlamendi poolt algselt ette nähtud tähtaegade ennistamine menetluse tõhustamiseks (end 
artikli 6 lõige 1; muudetud).

Muudatusettepanek 15
Artikli 5 lõige 1

1. Artiklis 4 osutatud üleujutusriski 
esialgse hindamise tulemuste põhjal 
määravad liikmesriigid igas 

1. Artiklis 4 osutatud üleujutusriski 
esialgse hindamise tulemuste põhjal 
määravad liikmesriigid igas 
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valglapiirkonnas või artikli 3 lõike 2 
punktis b osutatud majandamisüksuses või 
igas nende territooriumil paiknevas 
rahvusvahelise valglapiirkonna osas 
kindlaks need alad, kus liikmesriikide 
arvates on või mille puhul võib 
põhjendatult arvata, et seal tekib oluline 
üleujutusrisk.

valglapiirkonnas või artikli 3 lõike 2 
punktis b osutatud majandamisüksuses või 
igas nende territooriumil paiknevas 
rahvusvahelise valglapiirkonna osas 
kindlaks need alad, kus liikmesriikide 
arvates on või tekib oluline üleujutusrisk.

Selgitus

Keeleline lihtsustus parema mõistetavuse ja õigusliku selguse huvides.

Muudatusettepanek 16
Artikli 6 lõike 3 punkt c

c) vajadusel, suure tõenäosusega 
üleujutused.

c) võimaluse korral suure tõenäosusega 
üleujutused.

Selgitus

Lepitusmenetlus parlamendi seisukoha (seal: sõnastus ilma mingite erandite võimaluseta; end 
artikli 7 lõige 2) ja nõukogu praeguse seisukoha vahel. Suure tõenäosusega üleujutused 
peavad olema kodanike kaitseks hõlmatud võimalikult suurel määral. Pädevatel asutustel 
peab olema üksnes võimatuse ja/või usutava põhjenduse korral lubatud sellest kõrvale 
kalduda.

Muudatusettepanek 17
Artikli 6 lõike 5 punkt d

d) muu teave, mida liikmesriik peab 
vajalikuks, näiteks alad, kus võivad esineda 
üleujutused, mille vesi sisaldab suures 
koguses kaasaskantavaid setteid, ja 
üleujutused, mille vesi sisaldab tahkeid 
osakesi.

d) muu teave, mida liikmesriik peab 
vajalikuks, näiteks alad, kus võivad esineda 
üleujutused, mille vesi sisaldab suures 
koguses kaasaskantavaid setteid, ja 
üleujutused, mille vesi sisaldab tahkeid 
osakesi, samuti lammialad ja muud 
looduslikud alad, mis praegusel hetkel või 
tulevikus võivad toimida tulvavee 
kogunemisaladena.

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise seisukoha uuesti sisse viimine (vrd muudatusettepaneku 12 
selgituse esimene osa).
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Muudatusettepanek 18
Artikli 6 lõige 7 a (uus)

7 a. Liikmesriigid võivad otsustada, et 
kanalisatsioonisüsteemidest tulenevate 
üleujutuste osas piirdub üleujutusohu 
kaartide koostamine lõike 3 punktis a 
osutatud stsenaariumiga.

Selgitus

Uuesti sisseviidud muudatusettepanekuid 3 ja 9 silmas pidades võimaldatakse liikmesriikidele 
siin lihtsustust kanalisatsioonisüsteemidest tulenevate üleujutuste osas, kuivõrd kaartidele 
tuleb kanda üksnes erakorralised sündmused.

Muudatusettepanek 19
Artikli 7 lõike 3 teine lõik

Üleujutusriski maandamise kavades tuleb 
arvesse võtta asjakohaseid aspekte, näiteks 
kulusid ja tulusid, üleujutuste ulatust ja 
kulgemisteid ning alasid, mis võivad 
üleujutusi kinni pidada, direktiivi 
2000/60/EÜ artiklis 4 sätestatud 
keskkonnaalaseid eesmärke, pinnasekaitse 
ja veemajanduse, ruumiplaneerimise, 
maakasutuse ja looduskaitse aspekte, 
laevaliiklust ning sadamate infrastruktuuri.

Üleujutusriski maandamise kavades tuleb 
arvesse võtta asjakohaseid aspekte, näiteks 
kulusid ja tulusid, üleujutuste ulatust ja 
kulgemisteid ning võimalusi selliste alade 
säilitamiseks ja/või taastamiseks, mis 
võivad üleujutusi kinni pidada, direktiivi 
2000/60/EÜ artiklis 4 sätestatud 
keskkonnaalaseid eesmärke, pinnasekaitse 
ja veemajanduse, ruumiplaneerimise, 
maakasutuse ja looduskaitse aspekte, 
laevaliiklust ning sadamate infrastruktuuri.

Selgitus

Esimese lugemise teksti (end artikli 9 lõike 5 punkt a) uuesti sisse viimine: Üleujutuste kinni 
pidamine on tähtis üleujutusriski vähendamiseks ja seda tuleb üleujutusriski maandamise 
kavade koostamisel arvesse võtta.

Muudatusettepanek 20
Artikli 9 punkt 1

1) esimeste üleujutusohu kaartide ja 
üleujutusriski kaartide koostamine ja nende 
edasine läbivaatamine, millele on osutatud 
käesoleva direktiivi artiklites 6 ja 14, 
viiakse läbi selliselt, et neis sisalduv teave 
on kooskõlas vastavalt direktiivile 

1) esimeste üleujutusohu kaartide ja 
üleujutusriski kaartide koostamine ja nende 
edasine läbivaatamine, millele on osutatud 
käesoleva direktiivi artiklites 6 ja 14, 
viiakse läbi selliselt, et neis sisalduv teave 
on kooskõlas vastavalt direktiivile 
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2000/60/EÜ esitatava teabega. Neid võib 
vajadusel edaspidi täiendavalt 
kooskõlastada ja ühendada direktiivi 
2000/60/EÜ artikli 5 lõikes 2 sätestatud 
läbivaatamistega;

2000/60/EÜ esitatava teabega. Teave 
kooskõlastatakse direktiivi 2000/60/EÜ 
artikli 5 lõikes 2 sätestatud 
läbivaatamistega ja võidakse nendesse 
kaasata;

Selgitus

Lepitusmenetlus nõukogu ja EP seisukoha (end artikli 13 lõige 1) vahel: Tuleb taotleda 
kooskõlastamist vee raamdirektiiviga. Sellesse kaasamine jääb siiski vabatahtlikuks.

Muudatusettepanek 21
Artikkel 11

1. Komisjon võib artikli 12 lõikes 2 
osutatud korras kehtestada tehnilisi 
vorminguid komisjonile edastavate
andmete edastamiseks ning töötlemiseks, 
sealhulgas statistiliste ja kartograafiliste 
andmete osas. Tehnilised vormingud tuleks 
kehtestada vähemalt kaks aastat enne 
vastavalt artikli 4 lõikes 4, artikli 6 lõikes 8 
ja artikli 7 lõikes 5 sätestatud tähtaegu, 
võttes arvesse kehtivaid norme ja 
asjaomaste ühenduse õigusaktidega 
kehtestatud vorminguid.

1. Komisjon võib vastavalt artikli 12 
lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele kehtestada tehnilisi 
vorminguid andmete, sealhulgas 
statistiliste ja kartograafiliste andmete
töötlemiseks ning vorminguid nende 
komisjonile edastamiseks, mis toob kaasa 
käesoleva direktiivi vähemoluliste sätete 
muutmise juurdelisamise kaudu.
Tehnilised vormingud tuleks kehtestada 
vähemalt kaks aastat enne vastavalt artikli 
4 lõikes 4, artikli 6 lõikes 8 ja artikli 7 
lõikes 5 sätestatud tähtaegu, võttes arvesse 
kehtivaid norme ja asjaomaste ühenduse 
õigusaktidega kehtestatud vorminguid.

2. Arvestades läbivaatamise ja 
ajakohastamise tähtaegu ning artikli 12 
lõikes 2 osutatud korras, võib komisjon 
teaduse ja tehnika arenedes lisa kohandada.

2. Arvestades läbivaatamise ja 
ajakohastamise tähtaegu ning vastavalt 
artikli 12 lõikes 2 osutatud kontrolliga 
regulatiivmenetlusele võib komisjon 
teaduse ja tehnika arenedes lisa kohandada.

Selgitus

Need muudatused toovad kaasa uue komiteemenetlusega kohandamise vajaduse.

Muudatusettepanek 22
Artikli 12 lõige 2

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid

2. Kui viidatakse käesolevale lõikele, 
kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 
5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, arvestades selle 
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5 ja 7, arvestades selle artikli 8 sätteid. artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 
lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm 
kuud.

Selgitus

Need muudatused toovad kaasa uue komiteemenetlusega kohandamise vajaduse.

Muudatusettepanek 23
Artikli 13 lõike 1 punkt a

1. Liikmesriigid võivad otsustada loobuda 
artiklis 4 osutatud üleujutusriski esialgsest 
hindamisest nende vesikondade, 
alamvesikondade või rannikualade puhul:

1. Liikmesriigid võivad otsustada loobuda 
artiklis 4 osutatud üleujutusriski esialgsest 
hindamisest nende vesikondade, 
alamvesikondade või rannikualade puhul:

a) mille osas nad on juba riskihindamise 
läbi viinud ja enne 22. detsembrit 2010
järeldanud, et seal juba on või võib 
põhjendatult arvata, et tekib oluline 
üleujutusrisk, millest tulenevalt arvatakse 
ala artikli 5 lõikes 1 osutatud alade hulka, 
või 

a) mille osas nad on juba riskihindamise 
läbi viinud ja käesoleva direktiivi 
jõustumise ajaks järeldanud, et seal juba 
on või tekib oluline üleujutusrisk, millest 
tulenevalt arvatakse ala artikli 5 lõikes 1 
osutatud alade hulka, või 

b) mille kohta nad on otsustanud enne 22. 
detsembrit 2010 koostada üleujutusohu 
kaardid ja üleujutusriski kaardid ning 
kehtestada üleujutusriski maandamise 
kavad kooskõlas käesoleva direktiivi 
asjaomaste sätetega.

b) mille kohta nad on käesoleva direktiivi 
jõustumise ajaks otsustanud koostada 
üleujutusohu kaardid ja üleujutusriski 
kaardid ning kehtestada üleujutusriski 
maandamise kavad kooskõlas käesoleva 
direktiivi asjaomaste sätetega.

2. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada 
enne 22. detsembrit 2010 lõpetatud 
üleujutusohu kaarte ja üleujutusriski kaarte, 
kui nendele on kantud artiklis 6 sätestatud 
nõuetega samaväärne teave.

2. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada 
käesoleva direktiivi jõustumise ajaks 
lõpetatud üleujutusohu kaarte ja 
üleujutusriski kaarte, kui nendele on 
kantud teave, mis vastab käesoleva 
direktiivi nõuetele.

3. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada 
enne 22. detsembrit 2010 lõpetatud 
üleujutusriski maandamise kavasid, 
tingimusel, et nende kavade sisu on
samaväärne artiklis 7 sätestatud 
nõuetega.

3. Liikmesriigid võivad otsustada kasutada 
käesoleva direktiivi jõustumise ajaks 
lõpetatud üleujutusriski maandamise 
kavasid, tingimusel, et nende kavade sisu 
vastab käesoleva direktiivi nõuetele.

4. Lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamine ei piira 
artikli 14 kohaldamist.

4. Lõigete 1, 2 ja 3 kohaldamine ei piira 
artikli 14 kohaldamist.
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Selgitus

EP esimese lugemise seisukoha (end artikkel 17) tarvituselevõtt: Liikmesriikides tehtud 
eeltöid tunnustatakse, kui need on jõustumise ajaks lõpetatud. Üleminekuaja pikendamine 
aastani 2010 ei ole mõttekas, kuna see ei vasta tehtud tööde kaitse põhimõttele ja esineks oht 
direktiivi eesmärgist mööda hiilida.
Teksti muudetud struktuur nõuab, et hõlmataks ka need käesoleva direktiivi eesmärgid, mis 
võiksid teostuda lisa muutmise kaudu („käesoleva direktiivi”). 
Lisaks võetakse tarvitusele esimese lugemise sõnastus („vastab”; end artikli 17 lõige 2).
Lisaks keeleline lihtsustus (vrd muudatusettepanek 15).

Muudatusettepanek 24
Artikkel 16

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

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva direktiivi 
rakendamise kohta aruande hiljemalt 22. 
detsembriks 2018 ning seejärel iga kuue 
aasta tagant. Aruande koostamisel 
võetakse arvesse kliimamuutuse mõjusid.

Selgitus

Parlamendi esimese lugemise seisukoht (end artikkel 19): Kliimamuutuse negatiivseid 
mõjusid ei tohi eriti käesoleva direktiivi puhul arvestamata jätta ning need vajavad siinkohal 
sõnaselget mainimist.
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SELETUSKIRI

1. Sissejuhatus:

18. jaanuaril 2006 võttis Euroopa Komisjon vastu ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu direktiiv üleujutusohu hindamise ja ohjeldamise kohta. 
Euroopa Parlament esitas oma arvamuse esimesel lugemisel 13. juunil 2006. 
Regioonide Komitee on otsustanud arvamust mitte esitada. 
Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitas oma arvamuse 17. mail 2006. 
Nõukogu kinnitas oma ühise seisukoha 23. novembril 2006.

2. Üldist:

Käesoleva direktiivi eesmärk on luua õiguslik raamistik üleujutusriskide hindamiseks ja 
maandamiseks, et suuta sellega tagada inimtervise, keskkonna, kultuuripärandi ja 
majandusliku tegevuse kaitse.
Nende eesmärkide saavutamiseks valitakse kolmeastmeline lähenemisviis: Esmalt viiakse läbi 
üleujutusriski esialgne hindamine, et teha kindlaks ohustatud alad, seejärel koostatakse 
üleujutusriski kaardid ja lõpuks töötatakse välja kavad üleujutusriski maandamiseks 
vesikondades.
Erineva geograafilise ja hüdroloogilise olukorra ning asustuserinevuste tõttu liikmesriikides 
antakse direktiivis liikmesriikidele üsna suur paindlikkus vajaliku kaitsetaseme ja selle 
saavutamiseks võetavate rakendusmeetmete kindlaksmääramisel.

3. Ühise seisukoha muudatused:

Ühine seisukoht sisaldab tervet rida Euroopa Parlamendi esimese lugemise 
muudatusettepanekuid. Parlamendi seisukoht on seejuures täielikult või osaliselt üle võetud. 
Seejuures on ühines seisukohas direktiivi struktuuri tunduvalt muudetud. Kuigi nõukogu 
versioon toob osaliselt kaasa selgema struktureerituse, siis mõned tähtsad parlamendi esitatud 
muudatused ei ole seevastu üldse või on üksnes nõrgendatud kujul üle võetud.
Nõukogu ühist seisukohta tuleb raportööri arvates tingimata muuta selles mõttes, et 
mõningate keeleliste ebaselguste ja juriidiliselt ebatäpsete sõnastuste kõrval esitatakse uuesti 
terve rida parlamendi esimese lugemise muudatusettepanekuid.
Et ühise seisukoha heaks kiita saaks, peab raportöör seetõttu vältimatuks täiendavaid 
parandusi, mis dokumenteeritakse järgmiste muudatusettepanekute kaudu:

1) Kliimamuutus:

Avalduva kliimamuutuse ja sellest tuleneva avaliku arutelu tõttu tundub raportöörile 
arusaamatu, et kliimamuutuse mõju üleujutusriskile juba üleujutusriski esialgse hindamise 
juures piisavalt ei hinnata ja arvesse ei võeta. Loomulikult on raportöör teadlik tõsiasjast, et 
riski esialgse hindamise jaoks ei ole võimalik ulatuslikult uusi andmeid koguda; 
olemasolevaid andmeid tuleb aga kasutada. Kliimamuutuse selle olulise hindamise juures 
arvestamata jätmine on Euroopa kodanikele üksnes raskesti selgitatav.

2) Tähtajad: 
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Kiire menetluse tagamiseks ennistatakse esialgsed tähtajad eeltööde lõpetamiseks. 
Raportöör on vastupidiselt nõukogule veendunud, et liikmesriikide tehtud eeltööde kaitse osas 
on vajalikud muudatused. See on ka esimese lugemise muudatusettepanekute sisseviimise 
põhjuseks. Tehtud tööde kaitse klausli pikendamist aastani 2010, seega üle käesoleva 
direktiivi jõustumise hetke, ei pea raportöör mõttekaks, kuna see ei vasta tehtud tööde kaitse 
põhimõttele ja esineb oht direktiivi eesmärgist mööda hiilida.

3) Komitoloogia: 

Nõukogu 17. juuli 2006. aasta otsusega 2006/512/EÜ sisseviidud muudatused komisjoni 
rakendusvolituste kasutamise menetluste kehtestamise kohta (komitoloogia) nõuavad 
kohandamist, mille raportöör seetõttu ette võtab.

4) Kooskõlastamine vee raamdirektiiviga:

Käesoleva direktiivi ettepaneku ja direktiivi 2000/60/EÜ vahelise kooskõlastamise ja 
integratsiooni koha pealt piiratakse nõukogu ühises seisukohas eeskirju, jättes välja kohustuse 
tihedaks kooskõlastamiseks ja muutes selle vabatahtlikuks. Raportööri arvates taotletakse 
ohu- või riskikaartide koostamisel kooskõlastamist vee raamdirektiiviga. Kaartide sellesse 
kaasamine jääb siiski vabatahtlikuks.

5) Kanalisatsioon: 

Ühises seisukohas viiakse uuesti sisse nimekiri direktiivi alla kuuluvatest üleujutuse liikidest, 
aga samuti võimalus kanalisatsioonisüsteemidest tulenevate üleujutuste väljaarvamiseks. 
Parlamendi esimesel lugemisel kasutati üleujutuse laiemat mõistet – ilma 
kanalisatsioonisüsteemidest tulenevaid üleujutusi otseselt välja arvamata. Raportööri 
seisukoht on, et ka teisel lugemisel tuleb viia uuesti sisse laiem mõiste, mis hõlmab nüüd ka 
üleujutusi reovee- või kanalisatsioonisüsteemidest.

6) Tulvavee kogunemisalad ja üleujutuste leevendamise võimalused: 

Lisaks on raportöör seisukohal, et kui alad, millel on eeldus täita väärtusliku 
veepidurdusfunktsiooni, jäetakse esialgse hindamise, üleujutusriski kaartide ja 
maandamiskavade koostamise juures arvestamata, ei saaks need võib-olla piisavalt 
üleujutusriski vähendamisele kaasa aidata. Seetõttu esitab ta omalt poolt uuesti esimese 
lugemise muudatusettepanekud, mis puudutavad tulvavee kogunemisalasid ja üleujutuste 
leevendamise võimalusi.


