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PR_COD_2am

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 asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
antamiseksi tulvariskien arvioinnista ja hallinnasta
(12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Yhteispäätösmenettely: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon neuvoston yhteisen kannan (12131/6/06 – C6-0020/2006),

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä esittämänsä kannan1 komission ehdotuksesta 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2006)0015)2,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan

– ottaa huomioon työjärjestyksen 62 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A6-0000/2007),

1. hyväksyy yhteisen kannan sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston yhteinen kanta Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 2 kappale

2) Tulvat ovat luonnonilmiöitä, joita ei voi 
estää. Jotkut ihmisen toiminnat ja 
ilmastonmuutos lisäävät kuitenkin osaltaan 
tulvien todennäköisyyttä ja 
haittavaikutuksia.

2) Tulvat ovat luonnonilmiöitä, joita ei voi 
estää. Jotkut ihmisen toiminnat (kuten 
ihmisasutuksen ja taloudellisten 
resurssien määrän kasvu tulvatasanteilla 
sekä metsänhakkuiden ja jokialueiden 
maatalouden aiheuttama eroosio ja maa-
alueiden luonnollisen pidätyskyvyn 
väheneminen) ja ilmastonmuutos lisäävät 
kuitenkin osaltaan tulvien todennäköisyyttä 
ja haittavaikutuksia.

  
1 Hyväksytyt tekstit 13.6.2006, P6_TA(2006)0253.
2 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelu

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus hieman muutettuna 
(johdanto-osan entinen 2 kappale).

Kielellisen yhdenmukaisuuden aikaansaamiseksi koko asiakirjassa käytetään käsitettä 
"ilmastonmuutos".

Tarkistus 2
Johdanto-osan 4 kappale

4) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/60/EY edellytetään, että 
jokaiselle vesipiirille laaditaan vesipiirin 
hoitosuunnitelma hyvän ekologisen ja 
kemiallisen tilan saavuttamiseksi; tällä 
voidaan edistää tulvien vaikutusten
lieventämistä. Tulvariskin vähentäminen ei 
kuitenkaan kuulu edellä mainitun 
direktiivin päätavoitteisiin, eikä siinä
myöskään oteta huomioon
ilmastonmuutoksen aiheuttamia tulevia 
tulvariskejä.

4) Yhteisön vesipolitiikan puitteista 
23 päivänä lokakuuta 2000 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivissä 2000/60/EY edellytetään, että 
jokaiselle vesipiirille laaditaan vesipiirin 
hoitosuunnitelma hyvän ekologisen ja 
kemiallisen tilan saavuttamiseksi; tällä 
voidaan edistää tulvien vaikutusten 
lieventämistä. Tulvariskin vähentäminen ei 
kuitenkaan kuulu edellä mainitun 
direktiivin päätavoitteisiin. Siinä ei
myöskään puututa riskin muodostaviin 
tulviin, joiden esiintyvyys lisääntyy 
ilmastonmuutoksen seurauksena. 

Perustelu

Tällä kielellisesti hieman muutetulla ensimmäisen käsittelyn tarkistuksella (johdanto-osan 
entinen 9 kappale) on tarkoitus tehdä selväksi, että tulvariskiin varautumista on tehostettava, 
jotta ilmastonmuutoksen voimistamia riskejä voidaan torjua ennalta. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, että ilmastonmuutos olisi ennakoitava kaikkien riskeiltä suojautumista koskevien 
toimien yhteydessä, koska tämä merkitsisi huomattavaa ja suurelta osin kohtuutonta 
kuormitusta ja viivästyttäisi suunnitelmien laatimista tapauksissa, joissa ei ole soveltuvia 
tietoja.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 9 kappale

9) Yhteisön alueella esiintyy erilaisia 
tulvia, kuten vesistötulvia, 
rankkasadetulvia, taajamatulvia ja 
merenpinnan nousua rannikkoalueilla. 
Myös tulvien aiheuttamat vahingot voivat 
vaihdella yhteisön eri maissa ja alueilla. 
Näin ollen jäsenvaltioiden olisi itse 

9) Yhteisön alueella esiintyy erilaisia 
tulvia, kuten vesistötulvia, 
rankkasadetulvia, taajamatulvia, 
viemäritulvia ja merenpinnan nousua 
rannikkoalueilla. Myös tulvien aiheuttamat 
vahingot voivat vaihdella yhteisön eri 
maissa ja alueilla. Näin ollen 
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määriteltävä tulvariskien hallinnan 
tavoitteet, joiden olisi perustuttava 
paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin.

jäsenvaltioiden olisi itse määriteltävä 
tulvariskien hallinnan tavoitteet, joiden 
olisi perustuttava paikallisiin ja alueellisiin 
olosuhteisiin.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty sanamuoto (johdanto-osan 
entinen 15 kappale). Myös viemäritulvat on syytä sisällyttää direktiivin soveltamisalaan.
Vrt. tarkistus 18.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 10 kappale

10) Voidaan katsoa, etteivät tulvariskit ole 
merkittäviä tietyillä yhteisön alueilla, kuten 
harvaan asutuilla tai asumattomilla alueilla 
taikka alueilla, joiden taloudellinen arvo on 
pieni tai ekologinen arvo vähäinen. 
Tulvariskit ja lisätoimien tarve olisi 
arvioitava jokaisen vesipiirin tai 
hallintayksikön osalta.

10) Voidaan katsoa, etteivät tulvariskit ole 
merkittäviä tietyillä yhteisön alueilla, kuten 
harvaan asutuilla tai asumattomilla alueilla 
taikka alueilla, joiden taloudellinen arvo on 
pieni tai ekologinen arvo vähäinen. 
Tulvariskit ja lisätoimien, kuten tulvien 
lieventämispotentiaalin arvioinnin, tarve 
olisi arvioitava jokaisen vesipiirin tai 
hallintayksikön osalta. 

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus (johdanto-osan entinen 16 kappale; 
muutettu).

Tarkistus 5
Johdanto-osan 11 kappale

11) Jotta tiedonvälitystä varten olisi 
käytössä tehokas väline ja jotta saataisiin 
pätevä perusta tulvariskien hallinnalle 
asetettaville painopisteille ja tätä koskeville 
teknisille, rahoitusta koskeville ja 
poliittisille päätöksille, on tarpeen säätää 
sellaisten tulvavaara- ja tulvariskikarttojen 
tekemisestä, joista ilmenevät erilaisiin 
tulvatilanteisiin liittyvät mahdolliset 
vahingolliset seuraukset.

11) Jotta tiedonvälitystä varten olisi 
käytössä tehokas väline ja jotta saataisiin 
pätevä perusta tulvariskien hallinnalle 
asetettaville painopisteille ja tätä koskeville 
teknisille, rahoitusta koskeville ja 
poliittisille päätöksille, on tarpeen säätää 
sellaisten tulvavaara- ja tulvariskikarttojen 
tekemisestä, joista ilmenevät erilaisiin 
tulvatilanteisiin liittyvät mahdolliset 
vahingolliset seuraukset, myös 
mahdollinen tulvan aiheuttama 
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ympäristön saastuminen.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus (johdanto-osan entinen 17 kappale).

Koska direktiivin 6 artiklan 6 kohdassa (tulvariskikartat) säädetään tulviin mahdollisesti 
liittyvien vahingollisten seurausten osoittamisesta, johdanto-osaan on johdonmukaisuuden 
vuoksi sisällytettävä tulvan aiheuttamaan ympäristön saastumiseen liittyvät riskit.

Tarkistus 6
Johdanto-osan 13 kappale

13) Tulvariskien hallintasuunnitelmissa 
olisi keskityttävä ehkäisyyn, suojeluun ja 
valmiustoimiin. Tulvariskien 
hallintasuunnitelmien osatekijät olisi 
tarkistettava säännöllisin väliajoin ja 
tarvittaessa saatettava ajan tasalle ottaen 
huomioon ilmastonmuutoksen 
todennäköiset vaikutukset tulvien 
esiintymiseen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 7
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

16 a) Jäsenvaltioiden olisi perustettava 
arvionsa, karttansa ja suunnitelmansa 
tulvariskinhallinnassa käytettävissä 
oleviin parhaisiin tietoihin, käytäntöihin 
ja teknologioihin.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan täsmennettynä ja yhdistettynä kaksi ensimmäisessä käsittelyssä 
esitettyä tarkistusta (johdanto-osan entinen 22 ja 24 kappale), jotka koskivat uusien 
menetelmien ja teknologioiden käyttöä kansalaisten suojelemiseksi. 
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Tarkistus 8
Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

18 a) Komissiolle olisi erityisesti 
annettava mahdollisuus hyväksyä tekniset 
formaatit tietojen, myös tilasto- ja 
kartografisten tietojen, käsittelemiseksi ja 
niiden toimittamiseksi komissiolle sekä 
mukauttaa liitettä tieteen ja tekniikan 
kehitykseen. Koska kyse on 
laajakantoisista toimenpiteistä, joilla 
muutetaan tämän säädöksen muita kuin 
keskeisiä osia ja täydennetään tätä 
säädöstä lisäämällä uusia muita kuin 
keskeisiä osia, toimenpiteet hyväksytään 
noudattaen päätöksen 1999/468/EY 
5 a artiklassa määrättyä valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä.

Perustelu

Tarkistuksella toteutetaan mukautuminen uuteen komitologiamenettelyyn.

Tarkistus 9
2 artiklan 1 alakohta 

1. 'tulvalla' maan, joka ei ole tavallisesti 
veden peittämä, tilapäistä peittymistä 
vedellä. Tähän sisältyvät jokien ja 
vuoristopurojen aiheuttamat tulvat, 
Välimeren alueen ajoittaisvirrat sekä 
merenpinnan nousu rannikkoalueilla; sen 
ulkopuolelle voivat jäädä viemäritulvat; 

1. 'tulvalla' maan, joka ei ole tavallisesti 
veden peittämä, tilapäistä peittymistä 
vedellä. Tähän sisältyvät jokien ja 
vuoristopurojen aiheuttamat tulvat, 
Välimeren alueen ajoittaisvirrat sekä 
merenpinnan nousu rannikkoalueilla ja 
viemäritulvat; 

Perustelu

Johdonmukaisuus tarkistuksen 3 kanssa edellyttää, että myös tässä mainitaan viemäritulvat 
(ks. myös tarkistuksessa 18 esitetty mahdollisuus).

Ensimmäisessä käsittelyssä käytettiin tulvasta laajempaa määritelmää viemäritulvia 
mitenkään nimenomaisesti pois sulkematta (entinen 2 artiklan 1 kohta). Siksi myös toisessa 
käsittelyssä on käytettävä kattavampaa määritelmää.
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Tarkistus 10
4 artiklan 2 kohdan johdantokappale 

2. Tulvariskien alustavassa arvioinnissa on 
esitettävä saatavissa oleviin tai suoraan 
johdettavissa oleviin tietoihin, kuten asiaa 
koskeviin rekistereihin, perustuva arvio 
mahdollisista riskeistä. Arviossa on oltava 
vähintään seuraavat osat:

2. Tulvariskien alustavassa arvioinnissa on 
esitettävä saatavissa oleviin tai suoraan 
johdettavissa oleviin tietoihin, kuten asiaa 
koskeviin rekistereihin ja erityisesti 
ilmastonmuutokseen liittyvästä pitkän 
aikavälin kehityksestä tehtyihin 
tutkimuksiin, perustuva arvio 
mahdollisista riskeistä. Arviossa on oltava 
vähintään seuraavat osat:

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan täsmennettynä ja yhdistettynä ensimmäisessä käsittelyssä esitettyjä 
tarkistuksia (entinen 4 artiklan 2 kohdan c, e ja f alakohta). 

Alustavassa arvioinnissa on otettava huomion jo tehdyt tutkimukset pitkän aikavälin 
vaikutuksista, erityisesti ilmastonmuutoksesta.

Tarkistus 11
4 artiklan 2 kohdan 2 alakohta 

ja niissä on tarvittaessa oltava: Poistetaan.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään saamaan aikaan kompromissi parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
esittämän kannan (sanamuoto ilman rajoituksia) ja neuvoston yhteisen kannan välille. 
Tarkistusta on tarkasteltava yhdessä tarkistuksen 12 kanssa.

Tarkistus 12
4 artiklan 2 kohdan d alakohta

d) arvio tulevien tulvien mahdollisista 
vahingollisista seurauksista ihmisten 
terveydelle, ympäristölle, 
kulttuuriperinnölle ja taloudelliselle 
toiminnalle; arviossa on otettava 
mahdollisuuksien mukaan huomioon 
sellaiset tekijät kuin alueen topografia, 
vesistöjen sijainti ja niiden yleiset 
hydrologiset ja geomorfologiset 
ominaisuudet, asuttujen alueiden ja 

d) arvio tulevien tulvien mahdollisista 
vahingollisista seurauksista ihmisten 
terveydelle, ympäristölle, 
kulttuuriperinnölle ja taloudelliselle 
toiminnalle; arviossa on otettava 
mahdollisuuksien mukaan huomioon 
sellaiset tekijät kuin alueen topografia, 
vesistöjen sijainti ja niiden yleiset 
hydrologiset ja geomorfologiset 
ominaisuudet, tulvatasanteiden rooli 
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taloudelliseen toimintaan käytettyjen 
alueiden sijainti sekä pitkän aikavälin 
kehitys mukaan lukien ilmastonmuutoksen 
vaikutukset tulvien esiintymiseen.

luonnonmukaisina pidätysvyöhykkeinä,
asuttujen alueiden ja taloudelliseen 
toimintaan käytettyjen alueiden sijainti 
sekä pitkän aikavälin kehitys mukaan 
lukien ilmastonmuutoksen vaikutukset 
tulvien esiintymiseen. Edellä mainitut 
arviot voidaan paikallisten olosuhteiden 
salliessa jättää tekemättä. 

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus (entinen 4 artiklan 
2 kohdan c alakohta), koska pidätysvyöhykkeet ovat tunnetusti erittäin tärkeitä 
tulvasuojelussa.

Lisäksi pyritään saamaan aikaan kompromissi parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 
esittämän kannan ja neuvoston yhteisen kannan välille. Tarkistusta on tarkasteltava yhdessä 
tarkistuksen 11 kanssa.

Tarkistus 13
4 artiklan 2 kohdan d a alakohta (uusi)

d a) tarvittaessa ihmisen rakentamien 
nykyisten tulvantorjuntainfrastruktuurien 
tehokkuuden arviointi ottaen huomioon 
niiden todellinen kyky torjua vahinkoja 
sekä niiden taloudellinen ja 
ympäristönsuojelullinen tehokkuus.

Perustelu

Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty tarkistus (entinen 4 artiklan 2 kohdan 
h alakohta).

Tarkistus 14
4 artiklan 4 kohta 

4. Jäsenvaltioiden on suoritettava 
tulvariskien alustava arviointi viimeistään 
22 päivänä joulukuuta 2012.

4. Jäsenvaltioiden on suoritettava 
tulvariskien alustava arviointi viimeistään 
22 päivänä joulukuuta 2010.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan parlamentin alun perin esittämä määräaika menettelyn 
tehostamiseksi (entinen 6 artiklan 1 kohta; muutettu).
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Tarkistus 15
5 artiklan 1 kohta 

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
tarkoitetun alustavan arvion perusteella 
nimettävä kunkin vesipiirin tai 3 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
hallintayksikön tai niiden alueella 
sijaitsevan kansainvälisen vesipiirin osalta 
alueet, joiden kohdalta ne ovat todenneet, 
että mahdollinen merkittävä tulvariski on 
olemassa tai että sellaisen voidaan 
kohtuudella olettaa esiintyvän.

1. Jäsenvaltioiden on 4 artiklassa 
tarkoitetun alustavan arvion perusteella 
nimettävä kunkin vesipiirin tai 3 artiklan 
2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun 
hallintayksikön tai niiden alueella 
sijaitsevan kansainvälisen vesipiirin osalta 
alueet, joiden kohdalta ne ovat todenneet, 
että merkittävä tulvariski on olemassa tai 
todennäköinen.

Perustelu

Tarkistuksella yksinkertaistetaan kieliasua ja parannetaan oikeudellista selkeyttä.

Tarkistus 16
6 artiklan 3 kohdan c alakohta 

c) tarpeen mukaan alueet, joilla tulvan 
esiintymisen todennäköisyys on korkea.

c) mahdollisuuksien mukaan alueet, joilla 
tulvan esiintymisen todennäköisyys on 
korkea.

Perustelu

Tarkistus on parlamentin kannan (sanamuoto ilman poikkeusmahdollisuutta; entinen 
7 artiklan 2 kohta) ja neuvoston nykyisen kannan välimuoto. Säädöksen tulee kattaa erittäin 
todennäköiset tulvat kansalaisten suojelemiseksi niin hyvin kuin mahdollista. Toimivaltaiset 
viranomaiset saavat poiketa säädöksestä ainoastaan silloin, kun sen noudattaminen on 
mahdotonta ja/tai kun he pystyvät perustelemaan asian aukottomasti.

Tarkistus 17
6 artiklan 5 kohdan d alakohta

d) muut tiedot, jotka jäsenvaltio katsoo 
hyödyllisiksi, kuten sellaisten alueiden 
nimeäminen, joilla saattaa esiintyä tulvia, 
joiden mukana kulkeutuu paljon kiinteää 
ainesta.

d) muut tiedot, jotka jäsenvaltio katsoo 
hyödyllisiksi, kuten sellaisten alueiden 
nimeäminen, joilla saattaa esiintyä tulvia, 
joiden mukana kulkeutuu paljon kiinteää 
ainesta, sekä sellaisten tulvatasanteiden ja 
muiden luonnonmukaisten alueiden 
nimeäminen, jotka voivat toimia 



PR\645923FI.doc 13/19 PE 382.534v01-00

FI

pidätysvyöhykkeinä joko nykyisin tai 
tulevaisuudessa.

Perustelu

Tarkistuksella palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämä kanta 
(vrt. tarkistuksen 12 perustelun ensimmäinen osa).

Tarkistus 18
6 artiklan 7 a kohta (uusi)

7 a. Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
alueilla, joilla esiintyy viemäreiden 
tulvimista, tulvavaarakarttojen laatiminen 
rajoittuu 3 kohdan a alakohdassa 
kuvattuun toistuvuuteen.

Perustelu

Kun palautetaan tarkistukset 3 ja 9, jäsenvaltioille myönnetään viemäritulvia koskeva 
helpotus, koska karttoihin on kirjattava vain ääri-ilmiöt.

Tarkistus 19
7 artiklan 3 kohdan 2 alakohta 

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
otettava huomioon sellaiset asiaankuuluvat 
tekijät kuin kustannukset ja hyödyt, tulvan 
laajuus sekä tulvareitit ja mahdolliset 
tulvien pidättämisalueet, direktiivin 
2000/60/EY 4 artiklassa määritellyt 
ympäristötavoitteet, maaperän ja 
vesivarojen käyttö ja hoito, alueiden 
käytön suunnittelu, maankäyttö, 
luonnonsuojelu, vesiliikenne ja 
satamainfrastruktuuri. 

Tulvariskien hallintasuunnitelmissa on 
otettava huomioon sellaiset asiaankuuluvat 
tekijät kuin kustannukset ja hyödyt, tulvan 
laajuus sekä tulvareitit ja mahdollisuudet 
säilyttää alueita tulvien pidättämisalueina 
ja/tai entistää alueita tällaisiksi, 
direktiivin 2000/60/EY 4 artiklassa 
määritellyt ympäristötavoitteet, maaperän 
ja vesivarojen käyttö ja hoito, alueiden 
käytön suunnittelu, maankäyttö, 
luonnonsuojelu, vesiliikenne ja 
satamainfrastruktuuri.

Perustelu

Palautus ensimmäisestä käsittelystä (entinen 9 artiklan 5 kohdan a alakohta): Tulvien 
pidättäminen on tärkeää tulvariskien vähentämiseksi, ja se on otettava huomioon tulvariskien 
hallintasuunnitelmissa.
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Tarkistus 20
9 artiklan 1 alakohta 

1) tämän direktiivin 6 ja 14 artiklassa 
tarkoitettujen ensimmäisten tulvavaara- ja 
tulvariskikarttojen laatiminen ja niiden 
myöhemmät uudelleentarkastelut on 
toteutettava siten, että niiden sisältämät 
tiedot ovat yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY mukaisesti esitettyjen 
asianomaisten tietojen kanssa. Niitä 
voidaan tarvittaessa sovittaa edelleen
yhteen ja ne voidaan yhdistää direktiivin 
2000/60/EY 5 artiklan 2 kohdassa 
säädettyihin tarkasteluihin;

1) tämän direktiivin 6 ja 14 artiklassa 
tarkoitettujen ensimmäisten tulvavaara- ja 
tulvariskikarttojen laatiminen ja niiden 
myöhemmät uudelleentarkastelut on 
toteutettava siten, että niiden sisältämät 
tiedot ovat yhdenmukaisia direktiivin 
2000/60/EY mukaisesti esitettyjen 
asianomaisten tietojen kanssa. Tiedot 
sovitetaan yhteen direktiivin 2000/60/EY 
5 artiklan 2 kohdassa säädettyjen 
tarkastelujen kanssa ja voidaan sisällyttää 
niihin;

Perustelu

Tarkistus on neuvoston ja parlamentin kannan (entinen 13 artiklan 1 kohta) välimuoto: On 
pyrittävä koordinointiin vesipolitiikan puitedirektiivin kanssa. Sisällyttäminen on kuitenkin 
vapaaehtoista.

Tarkistus 21
11 artikla

1. Komissio voi 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
hyväksyä teknisiä formaatteja tietojen, 
myös tilasto- ja kartografisten tietojen, 
toimittamiseksi komissiolle ja niiden 
käsittelemiseksi. Tekniset formaatit olisi 
hyväksyttävä vähintään kaksi vuotta ennen 
4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 8 kohdassa 
ja 7 artiklan 5 kohdassa mainittuja päiviä 
ottaen huomioon voimassa olevat normit 
sekä asiaankuuluvien yhteisön säädösten 
mukaisesti kehitetyt formaatit.

1. Komissio voi 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti hyväksyä 
teknisiä formaatteja tietojen, myös tilasto-
ja kartografisten tietojen, käsittelemiseksi 
ja niiden toimittamiseksi komissiolle, kun 
näillä toimenpiteillä muutetaan tämän 
direktiivin muita kuin keskeisiä osia 
lisäyksen avulla. Tekniset formaatit olisi 
hyväksyttävä vähintään kaksi vuotta ennen 
4 artiklan 4 kohdassa, 6 artiklan 8 kohdassa 
ja 7 artiklan 5 kohdassa mainittuja päiviä 
ottaen huomioon voimassa olevat normit 
sekä asiaankuuluvien yhteisön säädösten 
mukaisesti kehitetyt formaatit.

2. Komissio voi uudelleentarkastelua ja 
ajantasaistamista koskevat määräajat 
huomioon ottaen ja 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun menettelyn mukaisesti 
mukauttaa liitettä tieteen ja tekniikan 
kehitykseen.

2. Komissio voi uudelleentarkastelua ja 
ajantasaistamista koskevat määräajat 
huomioon ottaen ja 12 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetun valvonnan käsittävän 
sääntelymenettelyn mukaisesti mukauttaa 
liitettä tieteen ja tekniikan kehitykseen.
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Perustelu

Tarkistuksella toteutetaan mukautuminen uuteen komitologiamenettelyyn.

Tarkistus 22
12 artiklan 2 kohta

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa 
ottaen huomioon mainitun päätöksen 
8 artiklan säännökset.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan 
päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1 ja 
4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon 
mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu määräaika 
vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

Perustelu

Tarkistuksella toteutetaan mukautuminen uuteen komitologiamenettelyyn.

Tarkistus 23
13 artiklan 1–3 kohta 

1. Jäsenvaltiot voivat päättää olla tekemättä 
4 artiklassa tarkoitettua tulvariskien 
alustavaa arviointia niillä vesistöalueilla, 
vesistöalueiden osissa tai rannikkoalueilla, 
joiden osalta 

1. Jäsenvaltiot voivat päättää olla tekemättä 
4 artiklassa tarkoitettua tulvariskien 
alustavaa arviointia niillä vesistöalueilla, 
vesistöalueiden osissa tai rannikkoalueilla, 
joiden osalta

a) niiden jo tekemässä riskinarvioinnissa 
on ennen 22 päivää joulukuuta 2010
todettu, että mahdollinen merkittävä 
tulvariski on olemassa tai sellaisen 
voidaan kohtuudella olettaa esiintyvän, 
minkä johdosta alue nimetään 5 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetuksi alueeksi, tai

a) niiden jo tekemässä riskinarvioinnissa 
on tämän direktiivin 
voimaantuloajankohtana todettu, että 
merkittävä tulvariski on olemassa tai 
todennäköinen, minkä johdosta alue 
nimetään 5 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetuksi alueeksi, tai 

b) ne ovat päättäneet ennen 22 päivää 
joulukuuta 2010 laatia tulvavaara- ja 
tulvariskikartat ja tulvariskien 
hallintasuunnitelmat tämän direktiivin 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

b) ne ovat tämän direktiivin 
voimaantuloajankohtaan mennessä
päättäneet laatia tulvavaara- ja 
tulvariskikartat ja tulvariskien 
hallintasuunnitelmat tämän direktiivin 
asiaankuuluvien säännösten mukaisesti.

2. Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää 
ennen 22 päivää joulukuuta 2010 tehtyjä 
tulvavaara- ja tulvariskikarttoja, jos 
tällaisten karttojen sisältämät tiedot 

2. Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää 
tämän direktiivin 
voimaantuloajankohtaan mennessä
tehtyjä tulvavaara- ja tulvariskikarttoja, jos 
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vastaavat tasoltaan 6 artiklan mukaisia 
vaatimuksia.

tällaisten karttojen sisältämät tiedot 
täyttävät tässä direktiivissä säädetyt 
vaatimukset.

3. Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää 
ennen 22 päivää joulukuuta 2010 tehtyjä 
tulvariskien hallintasuunnitelmia 
edellyttäen, että näiden suunnitelmien 
sisältö vastaa 7 artiklassa säädettyjä 
vaatimuksia.

3. Jäsenvaltiot voivat päättää käyttää 
tämän direktiivin 
voimaantuloajankohtaan mennessä
tehtyjä tulvariskien hallintasuunnitelmia 
edellyttäen, että näiden suunnitelmien 
sisältö vastaa tässä direktiivissä säädettyjä 
vaatimuksia.

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämä kanta (johdanto-osan entinen 
17 kappale): Jäsenvaltioiden tekemä esityö tunnustetaan, jos se on saatettu päätökseen 
direktiivin voimaantuloajankohtaan mennessä. Siirtymäkauden pidentäminen vuoteen 2010 
saakka ei ole järkevää, koska se ei ole sopusoinnussa jatkuvuuden varmistamisen kanssa ja 
koska syntyy vaara, että kierretään direktiivin tavoitteita. 
Tekstirakenteen muutos edellyttää, että myös direktiivin ne tavoitteet, jotka voidaan saavuttaa 
liitteen muuttamisen avulla, otetaan mukaan itse direktiiviin ("tämän direktiivin"). 
Palautetaan ensimmäisessä käsittelyssä esitetty sanamuoto (entinen 17 artiklan 2 kohta).
Lisäksi kieliasua on yksinkertaistettu (vrt. tarkistus 15).

Tarkistus 24
16 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.

Perustelu

Palautetaan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämä kanta (entinen 19 artikla): 
Ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia ei missään tapauksessa saa jättää pois tästä 
direktiivistä, ja siksi ne on nimenomaisesti mainittava.
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PERUSTELUT

1. Taustaa:

Komissio hyväksyi 18. tammikuuta 2006 ehdotuksensa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi tulvien arvioinnista ja hallinnasta. 

Parlamentti esitti kantansa ensimmäisessä käsittelyssä 13. kesäkuuta 2006. 

Alueiden komitea päätti olla antamatta lausuntoa. 

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 17. toukokuuta 2006. 

Neuvosto vahvisti yhteisen kantansa 23. marraskuuta 2006.

2. Yleistä:

Direktiivin tarkoituksena on luoda tulvariskien arvioinnille ja hallinnalle lainsäädäntöpuitteet, 
joiden avulla voidaan varmistaa ihmisten terveyden, ympäristön, kulttuuriperinnön ja 
taloudellisen toiminnan suojelu.

Tavoitteiden saavuttamiseksi on valittu kolmiportainen lähestymistapa: Ensimmäisenä on 
tulvariskien arviointi vaarassa olevien alueiden määrittelemiseksi, sitten laaditaan 
tulvariskikartat ja lopuksi laaditaan suunnitelmat tulvariskien hallitsemiseksi vesistöalueilla.

Koska jäsenvaltiot ovat maantieteellisesti ja hydrologisesti erilaisia ja niiden asutusrakenteet 
poikkeavat toisistaan, direktiivissä annetaan jäsenvaltioille huomattava pelivara tarvittavien 
suojelutasojen ja toteutettavien toimenpiteiden suhteen.

3. Muutokset yhteiseen kantaan:

Yhteiseen kantaan sisältyy joukko parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä esittämiä 
tarkistuksia. Parlamentin näkemyksiä on otettu mukaan sellaisenaan tai osittain. Yhteisellä 
kannalla on muutettu direktiivin rakennetta olennaisesti. Vaikka neuvoston kannassa 
päädytään osittain selkeämpään rakenteeseen, jotkut parlamentin ehdottamat tärkeät 
muutokset on jätetty täysin huomioimatta tai sisällytetty yhteiseen kantaan vesitettyinä.

Esittelijän mielestä yhteistä kantaa on ehdottomasti muutettava siten, että joidenkin 
kielellisten epäselvyyksien ja oikeudellisesti epätäsmällisten sanamuotojen korjaamisen 
lisäksi palautetaan osa parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymistä tarkistuksista.

Jotta yhteinen kanta siis voitaisiin hyväksyä, siihen on esittelijän mielestä tehtävä vielä 
muutoksia, jotka on esitetty seuraavissa tarkistuksissa:
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1) Ilmastonmuutos:

Kun otetaan huomioon itsestään merkkejä antava ilmastonmuutos ja sitä koskeva julkinen 
keskustelu, esittelijän mielestä on tärkeää, että ilmastonmuutoksen vaikutukset tulvariskiin 
otetaan huomioon jo alustavissa tulvariskiarvioissa. Esittelijä on toki tietoinen siitä, että 
alustavia arvioita varten ei ole olemassa kattavia uusia tietoja, vaan on käytettävä saatavilla 
olevia tietoja. Ilmastonmuutoksen sivuuttamista näissä arvioinneissa on vaikea selittää 
Euroopan kansalaisille.

2) Määräajat: 

Jotta menettely etenisi ripeästi, ehdotetaan esityön päätökseen saattamiselle alun perin 
asetettujen määräaikojen palauttamista.

Esittelijä on toisin kuin neuvosto vakuuttunut siitä, että jäsenvaltioiden jo tekemän työn 
jatkuvuuden varmistamiseksi tarvitaan muutoksia. Tästä syystä palautetaan ensimmäisessä 
käsittelyssä esitettyjä tarkistuksia. Määräajan pidentäminen vuoteen 2010 saakka eli tämän 
direktiivin voimaantuloajankohdan yli ei ole esittelijän mielestä järkevää, koska se ei ole 
sopusoinnussa jatkuvuuden varmistamisen kanssa ja koska syntyy vaara, että kierretään 
direktiivin tavoitteita. 

3) Komitologia: 

17. heinäkuuta 2006 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2006/512/EY tehdyt muutokset 
päätökseen, joka koskee menettelyä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 
(komitologia), edellyttää esittelijän ehdottamia muutoksia. 

4) Suhde vesipolitiikan puitedirektiiviin:

Ehdotetun direktiivin ja direktiivin 2000/60/EY yhteensovittamisen osalta neuvoston 
yhteisessä kannassa rajoitetaan säännöksiä poistamalla velvoite tiiviimmästä koordinoinnista 
ja tehdään siitä vapaaehtoista. Esittelijä mielestä tulvavaara- ja tulvariskikarttojen laadinnassa 
pyritään johdonmukaisuuteen vesipolitiikan puitedirektiivin kanssa. Karttojen sisällyttäminen 
siihen on kuitenkin vapaaehtoista.

5) Viemärit: 

Yhteiseen kantaan sisältyy luettelo direktiivin soveltamisalaan kuuluvista tulvista, mutta myös 
mahdollisuus sulkea viemäritulvat pois soveltamisalasta. Parlamentin ensimmäisessä 
käsittelyssä käytettiin tulvasta laajempaa määritelmää viemäritulvia mitenkään 
nimenomaisesti pois sulkematta. Esittelijä katsoo, että myös toisessa käsittelyssä olisi 
käytettävä laajempaa määritelmää, joka kattaa myös jätevesi- ja viemärijärjestelmien 
tulvinnan.

6) Pidätysvyöhykkeet ja tulvien lieventämispotentiaali:

Esittelijä katsoo, että jos mahdollisesti tärkeinä pidätysvyöhykkeinä toimivia alueita ei oteta 
huomioon alustavassa arvioinnissa ja tulvariskikarttojen ja hallintasuunnitelmien laadinnassa, 
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ei ehkä päästä riittäviin tuloksiin tulvariskien lieventämisessä. Siksi esittelijä haluaa palauttaa 
ensimmäisessä käsittelyssä esitetyt pidätysvyöhykkeitä ja tulvien lieventämispotentiaalia 
koskevat tarkistukset.
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