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PR_COD_2am

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 Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą dėl potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo
(12131/6/06 – C6-0020/2006 – 2006/0005(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (12131/6/06 – C6-0020/2006),

– atsižvelgdamas į savo poziciją per pirmąjį svarstymą1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos 
Parlamentui ir Tarybai (COM(2006)0015)2,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam 
svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6-0000/2007),

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos bendroji pozicija Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
2 konstatuojamoji dalis

(2) Potvyniai yra neišvengiamas gamtos 
reiškinys. Tačiau kai kurios žmogaus 
veiklos rūšys ir klimato kaita prisideda prie 
potvynių tikimybės ir jų neigiamų 
padarinių didėjimo.

(2) Potvyniai yra neišvengiamas gamtos 
reiškinys. Tačiau kai kurios žmogaus 
veiklos rūšys (pvz., žmonių gyvenviečių 
plėtra ir ekonominio turto gausėjimas 
užliejamose teritorijose, erozija ir 
dirvožemio natūralaus vandens sulaikymo 
sumažėjimas kertant miškus ir 
ūkininkaujant upių baseinuose) ir klimato 
kaita prisideda prie potvynių tikimybės ir 
jų neigiamų padarinių didėjimo.

Pagrindimas

  
1 2006 06 13 priimti tekstai, P6_TA(2006)0253.
2 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Siekiant aiškumo pagal šį pakeitimą vėl pateikiamas šiek tiek pakeistas per pirmąjį svarstymą 
pateiktas pakeitimas (buvusi 2 konstatuojamoji dalis).

Pakeitimas 2
4 konstatuojamoji dalis

(4) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatančia Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, kiekvienam upės baseino 
rajonui, siekiant geros ekologinės ir 
cheminės būklės, reikalaujama parengti 
upės baseino valdymo planus, o tuo bus 
prisidedama prie potvynių padarinių 
sušvelninimo. Tačiau potvynių rizikos 
sumažinimas nėra vienas pagrindinių tos
direktyvos tikslų ir joje taip pat 
neatsižvelgiama į būsimą klimato kaitos 
sąlygotą potvynių riziką.

(4) 2000 m. spalio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/60/EB, nustatančia Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindus, kiekvienam upės baseino 
rajonui, siekiant geros ekologinės ir 
cheminės būklės, reikalaujama parengti 
upės baseino valdymo planus, o tuo bus 
prisidedama prie potvynių padarinių 
sušvelninimo. Tačiau potvynių rizikos 
sumažinimas nėra vienas pagrindinių šios
direktyvos tikslų. Joje taip pat 
neatsižvelgiama į potvynių riziką, kuri 
ateityje dėl klimato kaitos dažnės.

Pagrindimas

Šis šiek tiek pakeistas per pirmąjį svarstymą pateiktas pakeitimas (buvusi 9 konstatuojamoji 
dalis) pateikiamas dar kartą siekiant paaiškinti, kad turėtų būti sustiprintos potvynių rizikos 
atsargumo priemonės siekiant užkirsti kelią didesniems dėl klimato kaitos kylantiems 
pavojams; tačiau vykdant kiekvieną rizikos atsargumo priemonę nebūtina atlikti klimato 
kaitos prognozės, nes tai lemtų dideles ir dažniausiai nepagrįstas išlaidas ir būtų delsiama 
rengti tų rajonų, apie kuriuos neturima patikimų duomenų, planus.  

Pakeitimas 3
9 konstatuojamoji dalis

(9) Bendrijos teritorijoje kyla įvairių rūšių 
potvynių, pavyzdžiui, upių potvyniai, 
staigūs potvyniai, potvyniai miestuose, 
jūros potvyniai pakrantės teritorijose.  
Potvynių padaryta žala taip pat gali skirtis 
skirtingose Bendrijos šalyse ir regionuose. 
Todėl potvynių rizikos valdymo tikslus 
valstybės narės turėtų nustatyti pačios, o 
juos nustatant reikėtų atsižvelgti į vietos ir 
regiono aplinkybes.

(9) Bendrijos teritorijoje kyla įvairių rūšių 
potvynių, pavyzdžiui, upių potvyniai, 
staigūs potvyniai, potvyniai miestuose, 
potvyniai iš kanalizacijos sistemų ir jūros 
potvyniai pakrantės teritorijose. Potvynių 
padaryta žala taip pat gali skirtis 
skirtingose Bendrijos šalyse ir regionuose. 
Todėl potvynių rizikos valdymo tikslus 
valstybės narės turėtų nustatyti pačios, o 
juos nustatant reikėtų atsižvelgti į vietos ir 
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regiono aplinkybes.

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl įrašomas per pirmąjį svarstymą teiktas tekstas (buvusi 15 
konstatuojamoji dalis). Ši direktyva turi apimti ir nuotekų potvynius. 
Žr. 18 pakeitimą, kuriame pateikiamos išimtys.

Pakeitimas 4
10 konstatuojamoji dalis

(10) Kai kuriose Bendrijos teritorijose, 
pavyzdžiui, mažai gyvenamose arba 
negyvenamose teritorijose arba teritorijose, 
kuriose yra nedaug ekonomiškai vertingo 
turto ar kurios nėra labai vertingos 
ekologiniu požiūriu, potvynių pavojus 
galėtų būti laikomas nedideliu. Potvynių 
rizika ir tolesnių veiksmų poreikis turėtų 
būti įvertinti kiekviename upių baseinų 
rajone ar valdymo vienete.

(10) Kai kuriose Bendrijos teritorijose, 
pavyzdžiui, mažai gyvenamose arba 
negyvenamose teritorijose arba teritorijose, 
kuriose yra nedaug ekonomiškai vertingo 
turto ar kurios nėra labai vertingos 
ekologiniu požiūriu, potvynių pavojus 
galėtų būti laikomas nedideliu. Potvynių 
rizika ir tolesnių veiksmų poreikis, pvz., 
galimo apsaugos nuo potvynių pajėgumų 
įvertinimas, turėtų būti įvertinti 
kiekviename upių baseinų rajone ar 
valdymo vienete. 

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl įterpiamas per pirmąjį svarstymą teiktas tekstas (pakeista buvusi 16 
konstatuojamoji dalis).

Pakeitimas 5
11 konstatuojamoji dalis

(11) Siekiant turėti parengtą efektyvią 
informacijos priemonę ir vertingą pagrindą 
prioritetams nustatyti bei tolesniems 
techniniams, finansiniams ir politiniams 
sprendimams, susijusiems su potvynių 
rizikos valdymu, priimti, būtina sudaryti 
potvynių grėsmės žemėlapius ir potvynių 
rizikos žemėlapius, parodančius galimą 
žalą, siejamą su skirtingų potvynių rūšių 
scenarijais.

(11) Siekiant turėti parengtą efektyvią 
informacijos priemonę ir vertingą pagrindą 
prioritetams nustatyti bei tolesniems 
techniniams, finansiniams ir politiniams 
sprendimams, susijusiems su potvynių 
rizikos valdymu, priimti, būtina sudaryti 
potvynių grėsmės žemėlapius ir potvynių 
rizikos žemėlapius, parodančius galimą 
žalą, įskaitant riziką, kad dėl potvynio bus 
užteršta aplinka, siejamą su skirtingų 
potvynių rūšių scenarijais.
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Pagrindimas

Siekiant patikslinti pagal šį pakeitimą įterpiamas nepakeistas per pirmąjį svarstymą teiktas 
pakeitimas (buvęs 17 pakeitimas). 

Kadangi direktyvos 6 straipsnio 6 dalyje (potvynių grėsmės žemėlapiai) numatyta pažymėti 
galimas neigiamas potvynių pasekmes, siekiant nuoseklumo visų pirma į konstatuojamąsias 
dalis būtina įtraukti riziką, kuri gali kilti potvyniui užteršus aplinką.

Pakeitimas 6
13 konstatuojamoji dalis

(13) Potvynių rizikos valdymo planuose 
pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas 
prevencijai, apsaugai ir pasirengimui. 
Potvynių rizikos valdymo planų dalys 
turėtų būti reguliariai peržiūrimos ir 
prireikus atnaujinamos, atsižvelgiant į 
galimą klimato kaitos poveikį potvynių 
kilimui. 

(13) Potvynių rizikos valdymo planuose 
pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas 
prevencijai, apsaugai ir pasirengimui. 
Potvynių rizikos valdymo planų dalys 
turėtų būti reguliariai peržiūrimos ir 
prireikus atnaujinamos, atsižvelgiant į 
galimą klimato kaitos poveikį potvynių 
kilimui. 

Pagrindimas

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 7
16a konstatuojamoji dalis (nauja)

(16a) Valstybės narės turėtų savo 
įvertinimus, žemėlapius ir planus grįsti 
potvynių rizikos valdymo srities 
naujausiais turimais duomenimis, 
pažangiausia patirtimi ir 
moderniausiomis technologijomis.

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti piliečius, pagal šį pakeitimą vėl įterpiami patikslinti ir sujungti du per 
pirmąjį svarstymą teikti pakeitimai (buvusios 22 ir 24 konstatuojamosios dalys) dėl 
naudojimosi pažangiausia patirtimi ir moderniausiomis technologijomis. 

Pakeitimas 8
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18a konstatuojamoji dalis (nauja)

(18a) Komisija turėtų būti visų pirma 
įgaliota patvirtinti techninius formatus, 
skirtus duomenims, įskaitant statistikos ir 
kartografinius duomenis, tvarkyti ir 
perduoti Komisijai, ir patikslinti priedą, 
atsižvelgdama į mokslo ir technikos 
pažangą. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms 
šios direktyvos nuostatoms iš dalies 
pakeisti ir šiai direktyvai papildyti 
įtraukiant naujas neesmines nuostatas, 
jos turėtų būti tvirtinamos pagal 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kaip 
numatyta Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant suderinti su naująja komitologijos procedūra. 

Pakeitimas 9
2 straipsnio 1 punktas

1) „potvynis“ – laikinas žemės, kuri 
paprastai nėra po vandeniu, užtvindymas.
Tai apima upių, kalnų upių srovių, 
Viduržemio pajūrio trumpalaikių 
vandentakių potvynius ir jūros potvynius 
pakrantės teritorijose bei gali neapimti 
potvynių iš kanalizacijos sistemų. 

1) „potvynis“ – laikinas žemės, kuri 
paprastai nėra po vandeniu, užtvindymas.
Tai apima upių, kalnų upių srovių, 
Viduržemio pajūrio trumpalaikių 
vandentakių potvynius ir jūros potvynius 
pakrantės teritorijose bei potvynius iš 
kanalizacijos sistemų. 

Pagrindimas

Per pirmąjį svarstymą buvo naudojamas bendresnis potvynio apibrėžimas, aiškiai neišskiriant 
potvynių iš kanalizacijos sistemų (buvusi 2 straipsnio 1 dalis). Taigi ir per antrąjį svarstymą 
reikėtų vėl pateikti šį bendresnį apibrėžimą.

Pakeitimas 10
4 straipsnio 2 dalis

2. Preliminarus potvynių rizikos 
įvertinimas atliekamas siekiant parengti 
galimos rizikos įvertinimą, grindžiamą 

2. Preliminarus potvynių rizikos 
įvertinimas atliekamas siekiant parengti 
galimos rizikos įvertinimą, grindžiamą 
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turima arba iš turimos išvedama
informacija, pavyzdžiui, turimais 
duomenimis. Įvertinimas apima bent:

turima arba iš turimos gaunama
informacija, pavyzdžiui, apie ilgalaikius 
pokyčius, ypač klimato kaitą, ir turimais 
duomenimis bei tyrimais. Įvertinimas 
apima bent:

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl įterpiami patikslinti ir sujungti per pirmąjį svarstymą teikti pakeitimai 
(buvusios 4 straipsnio 2 dalies c, e ir f punktai). 

Atliekant preliminarų įvertinimą reikėtų atsižvelgti tik į jau turimus ilgalaikių pokyčių, ypač 
klimato kaitos, tyrimus. 

Pakeitimas 11
4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

ir, jei tikslinga, apima: Išbraukta.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama kompromiso tarp Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtos 
pozicijos (neturėtų būti jokių apribojimų) ir Tarybos bendrosios pozicijos. Šis pakeitimas 
teikiamas tik kartu su 12 pakeitimu.

Pakeitimas 12
4 straipsnio 2 dalies d punktas

d) būsimų potvynių galimų neigiamų 
pasekmių žmonių sveikatai, aplinkai, 
kultūros paveldui ir ekonominei veiklai 
įvertinimą, kuo labiau atsižvelgiant į tokius 
aspektus kaip topografija, vandentakių 
padėtis ir jų bendros hidrologinės bei 
geomorfologinės ypatybės, gyvenamų
teritorijų padėtis, ekonominės veiklos 
teritorijos ir ilgalaikiai pokyčiai, įskaitant 
klimato kaitos poveikį potvynių 
pasireiškimui.

d) būsimų potvynių galimų neigiamų 
pasekmių žmonių sveikatai, aplinkai, 
kultūros paveldui ir ekonominei veiklai 
įvertinimą, kuo labiau atsižvelgiant į tokius 
aspektus kaip topografija, vandentakių 
padėtis ir jų bendros hidrologinės bei 
geomorfologinės ypatybės, užliejamų 
teritorijų kaip potvynius sulaikančių
natūralių zonų vaidmuo, gyvenamųjų 
teritorijų padėtis, ekonominės veiklos 
teritorijos ir ilgalaikiai pokyčiai, įskaitant 
klimato kaitos poveikį potvynių 
pasireiškimui. Atsižvelgiant į vietos 
sąlygas, minėtųjų įvertinimų galima 
neatlikti.



PR\645923LT.doc PE 382.534v01-0012/19 PR\645923LT.doc

LT

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiamas per pirmąjį svarstymą teiktas pakeitimas (buvęs 4 
straipsnio 2 dalies c punktas), nes potvynius sulaikančios natūralios zonos labai svarbios 
saugantis nuo potvynių.  

Šiuo pakeitimu taip pat siekiama kompromiso tarp Parlamento per pirmąjį svarstymą 
priimtos pozicijos ir Tarybos bendrosios pozicijos. Šis pakeitimas teikiamas tik kartu su 11 
pakeitimu.

Pakeitimas 13
4 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

da) esančios žmogaus sukurtos apsaugos 
nuo potvynių infrastruktūros 
veiksmingumo vertinimą, atsižvelgiant į 
jos faktinius pajėgumus užkirsti kelią 
žalai, bei ekonominį ir aplinkosauginį 
veiksmingumą.

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl įterpiamas nepakeistas per pirmąjį svarstymą teiktas pakeitimas (buvęs 
4 straipsnio 2 dalies b punktas). 

Pakeitimas 14
4 straipsnio 4 dalis

4. Valstybės narės atlieka preliminarų 
potvynių rizikos įvertinimą iki 2012 m. 
gruodžio 22 d.

4. Valstybės narės atlieka preliminarų 
potvynių rizikos įvertinimą iki 2010 m. 
gruodžio 22 d.

Pagrindimas

Vėl pateikiamas anksčiau Parlamento numatytas terminas siekiant sugriežtinti procedūrą 
(pakeista buvusi 6 straipsnio 1 dalis).

Pakeitimas 15
5 straipsnio 1 dalis

1. Remdamosi 4 straipsnyje nurodytu 
preliminariu potvynių rizikos įvertinimu, 
valstybės narės nurodo tas kiekvienos upės 
baseino rajono ar 3 straipsnio 2 dalies 

1. Remdamosi 4 straipsnyje nurodytu 
preliminariu potvynių rizikos įvertinimu, 
valstybės narės nurodo tas kiekvienos upės 
baseino rajono ar 3 straipsnio 2 dalies 
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b punkte nurodyto valdymo vieneto, ar 
tarpvalstybinio upės baseino rajono dalies, 
esančios jų teritorijoje, teritorijas, kuriose 
jos nustatė, kad yra galima didelė potvynių 
rizika arba yra pagrįsta tikimybė, kad gali 
kilti potvynis.

b punkte nurodyto valdymo vieneto, ar 
tarpvalstybinio upės baseino rajono dalies, 
esančios jų teritorijoje, teritorijas, kuriose 
jos nustatė, kad yra didelė potvynių rizika 
arba tikimybė, kad gali kilti potvynis.

Pagrindimas

Šiame pakeitime supaprastinama kalba siekiant, kad būtų suprantama ir teisiškai aišku.

Pakeitimas 16
6 straipsnio 3 dalies c punktas

c) jei tikslinga, didelės tikimybės potvynių 
atvejais.

c) jei įmanoma, didelės tikimybės 
potvynių atvejais.

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas siekiant kompromiso tarp Parlamento pozicijos, kurioje nenumatytos 
jokios išimtys (buvusi 7 straipsnio 2 dalis), ir dabartinės Tarybos pozicijos. Siekiant 
apsaugoti piliečius, turėtų būti kuo labiau atsižvelgiama į didelės tikimybės potvynius.  
Kompetentingoms institucijoms turėtų būti leidžiama nerengti žemėlapių tik tuo atveju, jei to 
neįmanoma padaryti, ir (arba) pagrįstais atvejais.

Pakeitimas 17
6 straipsnio 5 dalies d punktas

d) kitą informaciją, kuri, valstybės narės 
nuomone, yra naudinga, pavyzdžiui, 
teritorijas, kuriose tikėtini potvyniai, savo 
sudėtyje turintys didelį pernešamų nuosėdų 
kiekį, ir susikaupusių nuolaužų tėkmė.

d) kitą informaciją, kuri, valstybės narės 
nuomone, yra naudinga, pavyzdžiui, 
teritorijas, kuriose tikėtini potvyniai, savo 
sudėtyje turintys didelį pernešamų nuosėdų 
kiekį, ir susikaupusių nuolaužų tėkmė bei 
užliejamas teritorijas ir kitas natūralias 
zonas, kurios dabar arba ateityje gali būti 
kaip potvynius sulaikančios zonos.

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą vėl pateikiama Parlamento per pirmąjį svarstymą priimta pozicija (žr. 12 
pakeitimo pagrindimo pirmą dalį).

Pakeitimas 18
6 straipsnio 7a dalis (nauja)
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7a. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 
teritorijų, kuriose potvyniai kyla dėl 
kanalizacijos sistemų, potvynių grėsmės, 
žemėlapiai rengiami tik 3 dalies a punkte 
nurodytais atvejais.

Pagrindimas

Vėl teikiami 3 ir 9 pakeitimai padės palengvinti valstybių narių uždavinius, susijusius su 
potvyniais, kylančiais dėl kanalizacijos sistemų, nes žemėlapiai turės būti rengiami tik 
ekstremalių situacijų atvejais.

Pakeitimas 19
7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Potvynių rizikos valdymo planuose turi 
būti atsižvelgiama į atitinkamus aspektus, 
pavyzdžiui, kaštus ir naudą, potvynių 
mastą ir vandens pasišalinimo kryptis bei 
teritorijas, kuriose yra potvynių vandens 
sulaikymo potencialas, Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnyje nustatytus 
aplinkos apsaugos tikslus, dirvožemio ir 
vandens valdymą, teritorijų planavimą, 
žemės naudojimo paskirtį, gamtos 
išsaugojimą, laivybą ir uostų infrastruktūrą.

Potvynių rizikos valdymo planuose turi 
būti atsižvelgiama į atitinkamus aspektus, 
pavyzdžiui, išlaidas ir naudą, potvynių 
mastą ir vandens pasišalinimo kryptis bei 
galimybes išlaikyti ir (arba) atkurti 
teritorijas, kuriose yra potvynių vandens 
sulaikymo potencialas, Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnyje nustatytus 
aplinkos apsaugos tikslus, dirvožemio ir 
vandens valdymą, teritorijų planavimą, 
žemės naudojimo paskirtį, gamtos 
išsaugojimą, laivybą ir uostų infrastruktūrą.

Pagrindimas

Vėl teikiamas per pirmąjį svarstymą teiktas pakeitimas (buvęs 19 straipsnio 5 dalies a 
punktas), nes potvynio vandens sulaikymas yra svarbus siekiant sušvelninti potvynių riziką ir į 
tai turėtų būti atsižvelgta rengiant potvynių rizikos valdymo planus.

Pakeitimas 20
9 straipsnio 1 punktas

1) pirmieji potvynių grėsmės žemėlapiai ir 
potvynių rizikos žemėlapiai rengiami ir 
vėlesnės jų peržiūros, kaip nurodyta šios 
direktyvos 6 ir 14 straipsniuose, atliekami 
taip, kad juose esanti informacija atitiktų 
atitinkamą pagal Direktyvą 2000/60/EB 
pateiktą informaciją. Jei laikoma tikslinga, 
juos galima toliau derinti ir įtraukti į 

1) pirmieji potvynių grėsmės žemėlapiai ir 
potvynių rizikos žemėlapiai rengiami ir 
vėlesnės jų peržiūros, kaip nurodyta šios 
direktyvos 6 ir 14 straipsniuose, atliekamos 
taip, kad juose esanti informacija atitiktų 
atitinkamą pagal Direktyvą 2000/60/EB 
pateiktą informaciją. Žemėlapiai derinami 
su Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 
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Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 
2 dalyje numatytas peržiūras;

2 dalyje numatytomis peržiūromis ir gali 
būti į jas įtraukiami;

Pagrindimas

Šis pakeitimas pateiktas siekiant kompromiso tarp Tarybos ir Parlamento pozicijų (buvusi 13 
straipsnio 1 dalis), nes turėtų būti siekiama suderinamumo su Vandens pagrindų direktyva, o 
įtraukti į ją nebūtina. 

Pakeitimas 21
11 straipsnis

1. 12 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka
Komisija gali patvirtinti techninius 
formatus, skirtus duomenų, įskaitant 
statistinius ir kartografinius duomenis, 
tvarkymui ir perdavimui Komisijai. 
Techniniai formatai turėtų būti patvirtinti 
ne vėliau kaip prieš dvejus metus iki 
atitinkamai 4 straipsnio 4 dalyje, 
6 straipsnio 8 dalyje ir 7 straipsnio 5 dalyje 
nurodytų datų atsižvelgiant į esamus 
standartus bei į pagal atitinkamus 
Bendrijos aktus parengtus formatus.

1. Pagal 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą
reguliavimo procedūrą su tikrinimu
Komisija gali patvirtinti techninius 
formatus, skirtus duomenims, įskaitant 
statistikos ir kartografinius duomenis, 
tvarkyti ir formatus, skirtus šiems 
duomenims perduoti Komisijai, kuri juos 
įterpdama keičia neesmines šios 
direktyvos nuostatas. Techniniai formatai 
turėtų būti patvirtinti ne vėliau kaip prieš 
dvejus metus iki atitinkamai 4 straipsnio 4 
dalyje, 6 straipsnio 8 dalyje ir 7 straipsnio 
5 dalyje nurodytų datų atsižvelgiant į 
esamus standartus bei į pagal atitinkamus 
Bendrijos aktus parengtus formatus.

2. Atsižvelgdama į 12 straipsnio 2 dalyje 
nustatytus peržiūros ir atnaujinimo 
laikotarpius bei tvarką, Komisija gali 
patikslinti priedą atsižvelgdama į mokslo ir 
technikos pažangą.

2. Atsižvelgdama į 12 straipsnio 2 dalyje 
nustatytus peržiūros ir atnaujinimo 
laikotarpius bei reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, Komisija gali patikslinti priedą 
atsižvelgdama į mokslo ir technikos 
pažangą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant suderinti su naująja komitologijos procedūra.

Pakeitimas 22
12 straipsnio 2 dalis

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

2. Kai nurodoma ši pastraipa, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 
dalys ir 7 straipsnis atsižvelgiant į jo 8 
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straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 
dalyje nustatytas laikotarpis – trys 
mėnesiai.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant suderinti su naująja komitologijos procedūra.

Pakeitimas 23
13 straipsnio 1 dalies a punktas

1. Valstybės narės gali nuspręsti neatlikti 
4 straipsnyje nurodyto preliminaraus 
potvynio rizikos įvertinimo tuose upių 
baseinuose, pabaseiniuose ar pakrantės 
teritorijose, kur:

1. Valstybės narės gali nuspręsti neatlikti 
4 straipsnyje nurodyto preliminaraus 
potvynio rizikos įvertinimo tuose upių 
baseinuose, pabaseiniuose ar pakrantės 
teritorijose, kur:

a) iki 2010 m. gruodžio 22 d. jos jau atliko 
rizikos įvertinimą ir nustatė, kad yra 
galima didelė potvynių rizika arba yra 
pagrįsta tikimybė, jog potvynis gali kilti, ir 
todėl ta teritorija priskirtina 5 straipsnio 
1 dalyje nurodytoms teritorijoms, arba 

a) įsigaliojus šiai direktyvai jos jau atliko 
rizikos įvertinimą ir nustatė, kad yra didelė 
potvynių rizika arba yra tikimybė, jog 
potvynis gali kilti, ir todėl ta teritorija 
priskirtina 5 straipsnio 1 dalyje nurodytoms 
teritorijoms, arba 

b) iki 2010 m. gruodžio 22 d. jos 
nusprendė parengti potvynių grėsmės 
žemėlapius ir potvynių rizikos žemėlapius 
bei parengti potvynių rizikos valdymo
planus pagal atitinkamas šios direktyvos 
nuostatas.

b) iki įsigaliojant šiai direktyvai jos 
nusprendė parengti potvynių grėsmės 
žemėlapius ir potvynių rizikos žemėlapius 
bei parengti potvynių rizikos valdymo 
planus pagal atitinkamas šios direktyvos 
nuostatas.

2. Valstybės narės gali nuspręsti naudoti 
potvynių grėsmės žemėlapius ir potvynių 
rizikos žemėlapius, kurie buvo užbaigti iki 
2010 m. gruodžio 22 d., jeigu tokiuose 
žemėlapiuose pateikiama informacija 
atitinka 6 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus.

2. Valstybės narės gali nuspręsti naudoti 
potvynių grėsmės žemėlapius ir potvynių 
rizikos žemėlapius, kurie buvo užbaigti iki 
įsigaliojant šiai direktyvai, jeigu tokiuose 
žemėlapiuose pateikiama informacija 
atitinka šioje direktyvoje nustatytus 
reikalavimus.

3. Valstybės narės gali nuspręsti naudoti 
potvynių rizikos valdymo planus, kurie 
buvo užbaigti iki 2010 m. gruodžio 22 d., 
jeigu tokių planų turinys atitinka 
7 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

3. Valstybės narės gali nuspręsti naudoti 
potvynių rizikos valdymo planus, kurie 
buvo užbaigti iki įsigaliojant šiai 
direktyvai, jeigu tokių planų turinys 
atitinka šioje direktyvoje nustatytus 
reikalavimus.

4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos nepažeidžiant 4. 1, 2 ir 3 dalys taikomos nepažeidžiant 
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14 straipsnio. 14 straipsnio.

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą įterpiama Europos Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą (buvęs 17 
straipsnis), kad valstybėse narėse atlikti parengiamieji darbai pripažįstami tuo atveju, jei jie 
buvo užbaigti iki įsigaliojant direktyvai. Pereinamąjį laikotarpį pratęsti iki 2010 m. 
netikslinga, nes tai nesuderinama su darbo, kuris jau vykdomas, apsaugos idėja ir iškiltų 
pavojus, kad būtų vengiama siekti reglamente nustatytų tikslų.  
Pakeista teksto struktūra lemia tai, kad reikėtų atsižvelgti į šios direktyvos tikslus, kurie būtų 
nustatyti, jei būtų pakeistas priedas („šios direktyvos“). 
Be to, pateikiama per pirmąjį svarstymą teikta formuluotė („atitinka“, buvusi 17 straipsnio 2 
dalis).
Taip pat supaprastinama kalba (žr. 15 pakeitimą).

Pakeitimas 24
16 straipsnis

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia pranešimą apie šios direktyvos 
įgyvendinimą iki 2018 m. gruodžio 22 d., o 
po to – kas šešerius metus.

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia pranešimą apie šios direktyvos 
įgyvendinimą iki 2018 m. gruodžio 22 d., o 
po to – kas šešerius metus. Rengiant šį 
pranešimą atsižvelgiama į klimato kaitos 
poveikį.

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą pateikiama Parlamento pozicija per pirmąjį svarstymą (buvęs 19 
straipsnis), kad ši direktyva būtinai turi apimti neigiamą klimato kaitos poveikį ir todėl šiame 
straipsnyje tai reikia aiškiai paminėti.
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PAGRINDIMAS

1. Įvadas

Komisija savo pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl potvynių 
vertinimo ir valdymo priėmė 2006 m. sausio 18 d. 
Europos Parlamentas savo nuomonę per pirmąjį svarstymą pateikė 2006 m. birželio 13 d. 
Regionų komitetas nusprendė neteikti nuomonės. 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas savo nuomonę pateikė 2006 m. gegužės 17 d. 
Taryba savo bendrąją poziciją priėmė 2006 m. lapkričio 23 d.

2. Faktai

Šios direktyvos tikslas – nustatyti potvynių rizikos vertinimo ir valdymo teisinį pagrindą 
siekiant užtikrinti žmonių sveikatos, aplinkos, kultūros paveldo ir ekonominės veiklos 
apsaugą. 
Šio tikslo bus siekiama pasitelkiant trijų pakopų metodą. Pirmiausia bus atliekamas pradinis 
potvynių rizikos įvertinimas siekiant nustatyti rajonus, kuriems kyla potvynių grėsmė, vėliau 
bus rengiami potvynių rizikos žemėlapiai ir galiausiai bus rengiami potvynių rizikos upių 
baseinuose valdymo planai.  
Atsižvelgiant į valstybių narių geografiniu ir hidrologiniu požiūriu skirtingą padėtį ir į 
nevienodą jų gyvenviečių struktūrą, direktyvoje valstybėms narėms užtikrinama didelio 
lankstumo galimybė nustatant reikiamą apsaugos lygį ir įgyvendinimo priemones, kurių 
reikėtų imtis.

3. Bendrosios pozicijos pakeitimai

Bendroji pozicija apima nemažai pakeitimų, kuriuos Europos Parlamentas buvo pateikęs per 
pirmąjį svarstymą. Jo pozicija buvo priimta visiškai arba iš dalies. Pagal bendrąją poziciją taip 
pat buvo iš esmės pakeista direktyvos struktūra. Nors Tarybos variantas turi aiškesnę 
struktūrą, tačiau kai kurie svarbūs Parlamento siūlyti pakeitimai į jį nebuvo įtraukti arba buvo 
įtraukti iš dalies sušvelninti.
Pranešėjo nuomone, Tarybos bendrąją poziciją būtina keisti, kad vėl būtų patikslinti ne tik kai 
kurie kalbiniai neaiškumai ir teisiškai netikslios formuluotės, bet ir būtų įtraukta daugelis 
Parlamento per pirmąjį svarstymą teiktų pakeitimų.
Siekdamos, kad būtų galima pritarti bendrajai pozicijai, pranešėjas mano, jog reikia atlikti 
toliau pateikiamas pataisas:

1) Klimato kaita

Atsižvelgdamas į klimato kaitą ir į dėl jos vykstančias viešas diskusijas, pranešėjas negali 
suprasti, kodėl klimato kaitos poveikis potvynių rizikai tinkamai neįvertinamas ir į jį 
neatsižvelgiama jau atliekant preliminarų potvynių rizikos įvertinimą. Be abejonės, pranešėjas 
supranta, kad atliekant preliminarų rizikos įvertinimą negali būti pateikti išsamūs nauji 
duomenys, tačiau turėtų būti naudojamasi turimais duomenimis. Europos piliečiams bus 
sunku paaiškinti, kodėl atliekant šį pagrindinį įvertinimą nebuvo atsižvelgta į klimato kaitą.
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2) Terminai 

Siekiant užtikrinti greitą procedūrą, vėl nustatomi pirminiai parengiamųjų darbų pabaigimo 
terminai. 
Pranešėjas priešingai nei Taryba įsitikinęs, kad siekiant apsaugoti darbą, kuris jau vykdomas, 
reikalingi pakeitimai, susiję su valstybių narių atliktais parengiamaisiais darbais. Dėl šios 
priežasties vėl įtraukti per pirmąjį svarstymą teikti pakeitimai. Vykdomų darbų atlikimo 
terminą pratęsti iki 2010 m., iki datos, kuri yra vėlesnė už direktyvos įsigaliojimo datą, 
pranešėjo manymu netikslinga, nes tai nesuderinama su darbo, kuris jau vykdomas, apsaugos 
idėja ir iškiltų pavojus, kad būtų vengiama siekti reglamente nustatytų tikslų.

3) Komitologija 

Atsižvelgiant į pagal 2006 m. liepos 17 d. Tarybos sprendimą priimtus pakeitimus dėl 
Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarkos (komitologija), reikia 
atitinkamų pakeitimų, kuriuos atliko pranešėjas. 

4) Suderinimas su Vandens pagrindų direktyva

Atsižvelgiant į tai, kad suderintos ir sujungtos ši direktyva ir Direktyva 2000/60/EB, į Tarybos 
bendrąją poziciją neįtrauktos nuostatos dėl glaudaus koordinavimo todėl jos neprivalomos. 
Pranešėjo nuomone, rengiant potvynių grėsmės ir potvynių rizikos žemėlapius, turėtų būti 
siekiama suderinamumo su Vandens pagrindų direktyva. Tačiau žemėlapių į ją  įtraukti 
nebūtina.

5) Kanalizacija 

Į bendrąją poziciją vėl įrašytas direktyvoje nustatytas potvynių rūšių sąrašas ir galimybė į ją 
neįtraukti potvynių iš kanalizacijos sistemų. Per pirmąjį Parlamento svarstymą buvo pateiktas 
platesnis potvynio apibrėžimas, aiškiai neišskiriant potvynių iš kanalizacijos sistemų. 
Pranešėjo nuomone, per antrąjį svarstymą reikėtų vėl įtraukti šį platesnį apibrėžimą, kuris 
apima ir potvynius iš nuotekų arba kanalizacijos sistemų.

6) Potvynius sulaikančios zonos ir apsaugos nuo potvynių pajėgumai 

Pranešėjas taip pat mano, kad jei į zonas, kurios potencialiai atlieka svarbią vandens 
sulaikymo funkciją, nebus atsižvelgta atliekant preliminarų įvertinimą, rengiant potvynių 
rizikos žemėlapius ir potvynių rizikos valdymo planus, iškyla pavojus, kad ne viskas bus 
atlikta siekiant sumažinti potvynių riziką. Taigi jis vėl įtraukė per pirmąjį svarstymą pateiktus 
pakeitimus, susijusius su potvynius sulaikančiomis zonomis ir apsaugos nuo potvynių 
pajėgumais.


